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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo trazer a discussão a respeito do fracasso 
escolar, as desigualdades sociais e os preconceitos existentes na sociedade. 
Debate-se o papel da escola dentro da sociedade capitalista, de reprodução e 
propagação das ideologias da classe dominante que podem ajudar na produção do 
fracasso escolar e na manutenção da desigualdade social e dos preconceitos.  
Dessa forma, realizou-se uma pesquisa bibliográfica baseada em autores como 
Bourdieu (2002), Altusser (1985), Silva (2009 e 2015), Apple (2015) e Sacristán 
(2000), que trazem contribuições importantíssimas a respeito do fracasso escolar, 
desigualdade social, ideologias e currículo. A investigação nos possibilita entender 
que a escola vem sendo historicamente utilizada pelo Estado, que é controlado pela 
burguesia, ou seja, a classe dominante, para manter seus privilégios e seu poder. 
Durante os estudos e desenvolvimento deste trabalho, percebemos a relevância de 
se trabalhar ainda hoje com o tema do fracasso escolar e o currículo e, 
principalmente, desvendar as ideologias que estão encobertas na educação escolar, 
pois percebemos que mesmo com os avanços conquistados pelas lutas e 
movimentos sociais para a escola pública, ela, ainda hoje, é uma forte ferramenta 
ideológica de controle das massas, mesmo que nem todas as escolas e professores 
cumpram esse papel. No entanto, tal realidade pode e deve ser modificada. 

 

Palavras-chaves: fracasso escolar; classe social; currículo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ABSTRACT 

 
 
This monograph aims to discuss about school failure, social differences and society's 
prejudices. It discusses the school function in the capitalist society, ruling class  
reproduction and the dissemination that can help school failure and social differences 
maintenance and the prejudice. 
Therefore, it was made a bibliographic survey based on Bourdieu (2002), Altusser 
(1985), Silva (2009 e 2015), Apple (2015) e Sacristán (2000), that contribute with 
very important things about school failure, social differences, ideologies and 
curriculum. This survey makes possible for us to understand that school has been 
historically used by State, controlled by bourgeoisie, in other words, ruling class, to 
keep its privileges and power. During this work studies and development, we realize 
the importance of working with these topics nowadays: school failure and curriculum, 
and especially unravel covered ideologies in the scholarship education, because we 
realize that even with obtained  advances by social struggle and movements to the 
public school,  it is a strong crowd control ideologic tool, even though not all schools 
and teachers comply this role. However, it can and must be changed. 

 

 

Keywords: school failure; social class; curriculum 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo da pesquisa é compreender de que maneira a escola reproduz as 

relações de classe, os preconceitos e as desigualdades sociais existentes na 

sociedade capitalista. As temáticas que o circulam estão ligadas às questões de 

classe social, preconceitos, ideologia dominante, currículo e fracasso escolar. Não 

pretendo fazer simplesmente um ataque a Instituição Escolar, mas explicitar as 

questões ideológicas que circundam o espaço, o seu currículo, suas práticas que 

vêm desde muito tempo sendo uma ferramenta para manutenção da desigualdade 

social e dos preconceitos na sociedade.  

As inquietações e motivações pela temática abordadas nesta monografia 

surgiram nas aulas de Sociologia da Educação I e II, disciplinas oferecidas logo nos 

primeiros períodos da graduação em Pedagogia na Faculdade de Educação da 

Universidade Federal Fluminense (FeUFF). Tais disciplinas me trouxeram outra 

forma de enxergar a sociedade, mostrando-me que somos seres socialmente 

construídos na forma de ser, de sentir, de pensar e de agir. Durkheim in Quintaneiro 

(1996), chama de fato social as maneiras de agir e de pensar que exercem uma 

pressão sobre o indivíduo. É possível inferir que nada é natural e, sim, 

estrategicamente moldado. Nos últimos três séculos, a Escola vem exercendo um 

importante papel social na formação do indivíduo para a sociedade. 

Se a Escola não é uma instituição à parte da sociedade, podemos entender 

que ela pode reproduzir e ajudar a legitimar os preconceitos existentes na 

sociedade, ou, pode seguir um caminho ideológico contrário de lutar para combater 

e diminuir esses preconceitos. A ideologia que se encontra majoritariamente 

impregnada no Currículo Escolar é a ideologia da classe dominante, que é a parcela 

da sociedade que detém um capital econômico e cultural elevado. 

O capital cultural é um conceito de Bourdieu utilizado para se referir à cultura 

adquirida pelo individuo, que pode possuí-lo em sua forma incorporada, que consiste 

em toda cultura geral apreendida ao longo da vida. Para ter uma maior chance de 

sucesso no mercado escolar o indivíduo precisa dominar e integrar esse 

conhecimento nos seu habitus1. De acordo com Bourdieu (1998) o habitus “[...] é um 

                                                 
1
 ...  sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas 

estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador das práticas e das representações que podem ser 
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ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante 

da ‘pessoa’ Aquele que o possui ‘pagou com sua própria pessoa’ e com aquilo que 

tem de mais pessoal, seu tempo” (p. 74 e 75). Ainda de acordo com Bourdieu 

(1998), o capital cultural existe também sobre o estado objetivado, que pode ser 

obtido de forma material, como quadros, livros e outros objetos de cultura. “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.” (Bourdieu, 1998, p.77). O capital cultural existe ainda no estado 

institucionalizado, que se refere às certificações escolares.  

A objetivação do capital cultural sob a forma do diploma é um dos modos de 
neutralizar certas propriedades devidas ao fato de que, estando 
incorporado, ele tem os mesmos limites biológicos de seu suporte. Com o 
diploma, essa certidão de competência cultural que confere ao seu portador 
um valor convencional, constante e juridicamente garantido no que diz 
respeito à cultura, a alquimia social produz uma forma de capital cultural 
que uma autonomia relativa em relação ao capital cultural que ele possui, 
efetivamente, em um dado momento histórico. (Bourdieu, 1998, p.78) 

 

Bourdieu (1998) utiliza o conceito de capital cultural para explicar o fracasso 

escolar das classes menos favorecidas. A Escola valoriza a cultura da classe 

dominante, logo os indivíduos pertencentes à essa classe tenderão a ter mais 

facilidade para compreender o que está sendo ensinado pela instituição escolar.  

Grande parte dos indivíduos oriundos das classes dominantes adquire o capital 

cultural incorporado através da família, como também possui artefatos culturais, que 

é o capital cultural em sua forma objetivada. As relações sociais e culturais que 

existem entre essas diferentes classes, os dominantes e os menos favorecidos 

interferem diretamente no processo de escolarização dessas pessoas.  

A noção de capital cultural impôs-se, primeiramente, como uma hipótese 
indispensável para dar conta da desigualdade de desempenho escolar de 
crianças provenientes das diferentes classes sociais, relacionando o 
“sucesso escolar”, ou seja, os benefícios específicos que as crianças das 
diferentes classes e frações de classe podem obter no mercado escolar, à 
distribuição do capital entre as classes e frações de classe. (BOURDIEU In 
NOGUEIRA 1998, p.73) 

 

                                                                                                                                                         

objetivamente “reguladas” e “regulares” sem ser o produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu 

fim sem supor a intenção consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias para atingi-los e 

coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um regente (BOURDIEU, 2006, p.53 e 

54). 
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De acordo com a teoria construída por Bourdieu (2002), a Escola reproduz a 

desigualdade social e as relações de poder existentes na sociedade capitalista. As 

instituições escolares veiculam a ideia que os conteúdos escolares fazem parte da 

cultura universal, legitimando tal reprodução e os preconceitos existentes nas 

sociedades que advêm dessa cultura. As ideologias da classe dominante 

propagadas pelas escolas são responsáveis pela disseminação de uma série de 

preconceitos como o de classe social e étnico-racial. No Brasil a população pobre 

em sua maioria tem uma cor e essa cor é negra, portanto, esse duplo pertencimento, 

de classe e étnico-racial, é em nossas escolas motivo de sofrimento para a mesma. 

Assim como citou Bourdieu, acredito que grande parte das escolas em nossos dias 

ainda é um espaço de manutenção das desigualdades sociais.  

Na investigação que desenvolvi, procurei, através de uma pesquisa 

bibliográfica, entender de que forma a Escola reproduz as desigualdades e os 

preconceitos existentes na sociedade. Sabemos, no entanto, que o fracasso escolar 

pode ocorrer nas classes médias e nas elites, ainda que o mesmo seja 

frequentemente amenizado pelo fato de tais classes possuírem um grande volume 

de capitais cultural, econômico e social.  

Vivemos atualmente em uma sociedade capitalista que se inicia no século 

XV em um período denominado por parte dos historiadores de pré-capitalismo ou 

mercantilismo. Esse sistema continua se mantendo ainda hoje no século XXI, 

reinventando-se nas crises econômicas, pela força e propagando a ideologia das 

classes dominantes. Althusser (1985) diz que para um sistema se manter por um 

período longo de tempo deve estabelecer seus próprios meios e condições para 

manter sua existência. O Poder de Estado mantido pelo governo, administração, 

forças armadas, polícia, tribunais e prisões são considerados aparelhos repressivos, 

mas para que esse sistema se mantenha de uma forma mais eficiente e longa, são 

necessárias instituições que propagam ideologias, como a igreja, a família, os 

sindicatos, a escola e etc., que são os aparelhos ideológicos. 

Os Aparelhos Ideológicos de Estado são formados por instituições que 

conseguem manter o controle social através do convencimento e não da força, e 

para a classe dominante é extremante vantajoso para manter a hierarquia e 

continuar no poder. Desse modo, a estrutura capitalista da sociedade continua 

oprimindo a classe menos favorecida, ou seja, os dominados. 
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A instituição escolar cumpre um papel de grande importância, pois é este 

aparelho que tem um contato massivo com a população em uma sociedade que gira 

em torno do trabalho assalariado, que possui grandes indústrias e tecnologias. A 

escola ocupa a função de formar cidadãos e cidadãs para o convívio em sociedade 

e para estarmos minimamente qualificados para o mercado de trabalho. Nesta 

investigação procurei compreender as questões que envolvem o currículo escolar 

como campo ideológico e relacioná-lo aos preconceitos de classe social, racial, 

gênero e LGBTfobia2 (ato ou manifestação de ódio ou rejeição contra lésbicas, gays, 

bissexuais e transexuais), e o fracasso escolar.  

A pesquisa parte da premissa que a Escola não é neutra, ela carrega 

ideologias em seu currículo que legitimam o racismo, ou seja, o preconceito racial e 

de etnia que oprime os indivíduos pertencentes às classes menos favorecidas; 

reproduz o preconceito entre homens e mulheres, reforçando o machismo, 

moldando os corpos, e oprimindo quem foge do que é estabelecido como “regra” na 

sociedade. Em relação à sexualidade, se não for heterossexual você é punido, é 

constrangido e tido como “diferente”. A todo o momento, são legitimados e 

propagados dentro da Escola, direta ou indiretamente, a partir das falas vindas do 

professor(a) ou funcionários, frases como: “Bonecas são para meninas e carrinhos 

para os meninos”, “meninas são mais delicadas, não ficam correndo”, ou quando 

professores acreditam que alunos negros, por exemplo, têm mais dificuldade de 

aprender do que os demais alunos brancos. Quando não existe nas escolas um 

debate sobre essas questões, quando não se estabelece por meio do currículo uma 

luta contra os preconceitos, essas práticas, além de causarem sofrimento, podem 

ajudar essas pessoas a caminharem para o fracasso escolar.  

 

Como embasamento de minha pesquisa recorro a alguns teóricos como, 

Bourdieu (2002), um sociólogo que estudou a escola como um lugar produtor de 

desigualdade e que construiu a teoria dos capitais, entre eles, o capital cultural que 

contribui para entender a produção do fracasso escolar. Patto (1999) também traz 

questões referentes às causas do fracasso escolar, elaborando historicamente 

                                                 
2
 Ocorre quando alguma pessoa sofre constrangimento, discriminação ou qualquer tipo de violência por LGBTs. 

É a aversão irreprimível, o “medo”, ódio e repugnância à pessoas pertencentes ao grupo/ movimento LGBT. 
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desde o surgimento do capitalismo industrial na Europa, a Revolução Francesa, que 

é quando se instaura a sociedade de classes, fazendo um recorte sobre o Brasil e 

como esse processo do capitalismo se deu no país, e a veiculação de ideologias 

preconceituosas nas escolas brasileiras. E no campo referente ao currículo como um 

instrumento ideológico, que reproduz o ideário da classe dominante, recorri a Silva 

(2009; 2015), Apple (2015) e Moreira (2009). 

Considero de extrema importância para a formação crítica de alunos e 

professores e para entender como ocorre o fracasso escolar e como podemos lutar 

contra o mesmo as discussões sobre classes sociais, preconceito e fracasso escolar 

principalmente para nós, os profissionais da educação em Pedagogia que 

majoritariamente iremos trabalhar em escolas públicas e particulares na Educação 

Básica. Penso que esta pesquisa tem a função de trazer para o debate a existência 

dos preconceitos de classe social, étnico-racial e LGBTfobia em nossa sociedade e 

nas escolas e lutar contra os mesmos, defendendo uma escola laica, gratuita e de 

qualidade para todos. Principalmente nesse momento histórico que estamos vivendo 

no Brasil, onde tem surgido ataques diretos à educação e há a intenção por parte do 

governo de acabar com o debate de gênero, excluir disciplinas do currículo que 

promovem o pensamento crítico, como história, filosofia e sociologia e aprovar que 

toda educação básica possa ser feita à distância, até mesmo a educação infantil. 

No decorrer dos estudos percebi que era necessário delimitar mais o meu 

campo de pesquisa, focando no preconceito de classe social, currículo como campo 

ideológico e gênero. O trabalho está dividido em dois capítulos: o primeiro discorre 

sobre a escolarização das classes populares e currículo e o segundo analisa a 

relação entre gênero e educação.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: ESCOLARIZAÇÃO DAS CLASSES POPULARES: CAPITAL 
CULTURAL E A NÃO NEUTRALIDADE DA ESCOLA. 
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É fato que a escola ganhou um espaço muito importante na sociedade, se 

popularizou e, no Brasil e em vários países, se tornou um direito de todos. Porém, 

logo no início dessa difusão começou a se consolidar a ideia da escola como um 

lugar neutro e com uma cultura universal, a cultura escolar. Nesse caso, os 

educandos das classes populares e das classes dominantes estariam em igualdade 

para disputar cargos de prestígios econômicos e sociais, pois, tendo a mesma 

educação escolar, conquistariam tudo por mérito próprio. 

No entanto, a ideia de neutralidade da escola é falsa.  Segundo Bourdieu 

(2002), a cultura propagada pela escola é a cultura das classes dominantes e 

reproduz as desigualdades sociais. As classes dominantes teriam mais familiaridade 

com a cultura escolar por possuírem capital cultural adquirido através da família, que 

seria sua herança cultural. Além de deterem um capital econômico mais elevado, 

têm a possibilidade de viajar e conhecer outras culturas e adquirir artefatos culturais 

como livros e pinturas. Logo, se a escola reconhece essa cultura como legítima, a 

seleção dos conteúdos escolares vai ao encontro da mesma, fazendo com que as 

classes populares que não possuem tais bagagens culturais tenham menos 

facilidade de conquistar sucesso escolar. De acordo com Bourdieu: 

Na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas 
que diretas um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores 
implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre 
coisas, as atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar. 
(BOURDIEU 2002, p. 41-42) 

 

O conceito de capital cultural insere-se na estrutura de dominação das 

hierarquias de classes do sistema capitalista. Vem sendo estrategicamente imposto 

pelas classes dominantes para conseguirem legitimar sua posição de superioridade 

na organização da sociedade. Bourdieu (1998) divide o capital cultural em três 

estados: o objetivado, o incorporado e o institucional. O capital cultural seria, então, 

um conjunto de elementos que constituem o indivíduo, as bagagens, como diz 

Bourdieu, que começam a ser adquiridas através de heranças familiares. Algumas 

condições de classe e de cultura acabam sendo fatores importantes para 

apropriação do capital cultural. Além do capital cultural, existem, de acordo com o 

autor, o capital econômico, social e simbólico. 

O capital econômico auxilia de forma objetiva na conquista do capital 

cultural. As famílias que possuem um capital econômico elevado têm a possibilidade 
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de adquirir artefatos culturais, que são elementos que contribuem para o 

conhecimento do indivíduo e para o seu processo de escolarização. Os indivíduos 

pertencentes às elites estão imersos em um ambiente que propicia a aquisição de 

capital cultural, rodeados de pessoas que falam a língua culta e utilizam esses 

artefatos, como por exemplo, livros de vários gêneros que podem facilitar muito o 

seu processo de escolarização. O capital econômico define em qual escola os filhos 

das classes dominantes vão estudar, e também definem a escola das classes 

dominadas, pois o que é determinante neste caso é a renda, ou seja, se possuem 

economicamente condições financeiras para pagar ou não. Porém, é preciso 

ressaltar que o capital econômico e os artefatos culturais adquiridos e viagens não 

são elementos determinantes para a efetiva apropriação do capital cultural. Como 

dizem Nogueira e Nogueira (2006): 

Na Verdade, o capital econômico e social funcionam, muitas vezes, apenas 
como meios auxiliares na acumulação do capital cultural. No caso do capital 
econômico, permitindo o acesso a determinados estabelecimentos de 
ensino e a certos bens culturais mais caros, como produtos e serviços para-
escolares e as viagens de estudo, por exemplo. O aproveitamento e o 
benefício escolar extraído dessas oportunidades dependem sempre, no 
entanto, do capital cultural previamente possuído. (página, 62)  

 

O capital social é classificado por Bourdieu como sendo estratégias obtidas 

e usadas pelos grupos sociais para se manterem em determinadas classes sociais, 

ou até mesmo para uma possível ascensão, saindo de uma classe menos 

favorecidas para ocupar um lugar de maior status. Determinados grupos, famílias 

acumulam um conhecimento, métodos que já foram realizados ou já foram pensados 

abrindo um caminho para as próximas gerações obterem mais chances de 

conseguirem êxito, tanto adquirindo capital econômico como capital simbólico. 

Geralmente as relações sociais que são mais duradouras, acumulam capital cultural 

e até mesmo certo capital econômico, para ensinar e investir nos seus 

descendentes. Essas estratégias dependem dos espaços sociais ocupados por cada 

grupo e o que conseguiram adquirir dos capitais econômico, social, cultural e 

simbólico. Nogueira e Nogueira (2006) baseados em Bourdieu: 

A ideia de Bourdieu é a de que, pelo acúmulo histórico de experiências de 
êxito e de fracasso, os grupos sociais iriam construindo um conhecimento 
prático (não plenamente consciente) daquilo que está e daquilo que não 
está ao alcance dos membros do grupo – dentro da realidade social na qual 
eles estão inseridos -, e das formas mais apropriadas de ação. (2006, p. 63)  
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Dentro da estrutura social dividida por classes, os produtos simbólicos 

produzidos ou legitimados pela classe dominante seriam definidos como válidos, 

portanto essa cultura seria a considerada como legitima. Os produtos simbólicos são 

classificados hierarquicamente a partir do referencial imposto que o legitima ou o 

desqualifica. Esse sistema simbólico tem o papel de estruturar os gostos, a cultura e 

as ações dos indivíduos na sociedade, ajudando a transmitir as principais 

diferenciações entre as classes e as hierarquias existentes na sociedade, mantendo 

e legitimando as estruturas de dominação social. Nogueira e Nogueira (2006) 

segundo Bourdieu:  

Mais do que simples ideologias (visões distorcidas da realidade produzidas 
com vistas à legitimação da dominação de uma classe social), os sistemas 
simbólicos seriam, autenticamente, sistemas de percepção, pensamento e 
comunicação. (2006 p.35). 

 

O sistema simbólico está diretamente ligado ao conceito de habitus. Sendo 

assim, as práticas sociais dos indivíduos como as formas de pensar, de agir e de 

estar no mundo foram construídas de forma que se mantenha uma estrutura de 

sociedade. Nogueira e Nogueira (2006), através de Bourdieu, dizem que “[...] os 

sistemas simbólicos funcionam como estruturas estruturantes juntamente porque 

são estruturados.” (p. 34). O sistema simbólico possui um papel de organização da 

estrutura vinculando-se muito à parte de socialização entre as pessoas; ajudando 

nas divisões de classes, quem domina mais elementos do capital simbólico tende a 

relacionar-se socialmente com seus pares. 

O capital simbólico seria também uma forma de poder, por meio de um 

sistema de percepção, pensamento e comunicação, que foram idelogicamente 

construídos através de uma hierarquia de divisão de classes: os dominantes e os 

dominados. A classe dominante, por possuir o domínio do capital econômico e estar 

no topo da estrutura social, impôs sua cultura fazendo que, por meio das produções 

simbólicas, ela se consolidasse como sendo superior e contribuindo na manutenção 

da estrutura, dificultando as relações sociais fora de sua classe social de origem. 

Bourdieu diz que o sistema simbólico se divide em campos, como por 

exemplo, o campo literário. Nesse campo, escritores, editores e críticos das áreas da 

língua portuguesa e da literatura disputam o espaço. Esse espaço tem suas 

classificações, digamos que os conteúdos que se aproximam de uma linguagem 
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mais culta teriam mais valor para a cultura dominante e classificando outras 

produções que se assemelham a linguagem popular como uma literatura ruim ou até 

mesmo empobrecida. O campo musical exemplifica claramente as hierarquias 

existentes, a música clássica está classificada como tendo mais valor cultural. Já o 

samba, um estilo musical que antes era marginalizado, ganha um espaço maior 

entre as classes, porém, ainda assim, não possui o mesmo valor que o estilo 

clássico. Outro exemplo é o funk, estilo que ganhou um espaço maior na atualidade, 

mas é extremamente marginalizado, podemos dizer que se mantém na hierarquia do 

sistema de produção simbólica no nível mais baixo.  

Na estrutura da sociedade, essas formas hierárquicas de classificação 

favorecem mais uma cultura do que outras; uma forma de manter os privilégios 

utilizando como demarcadores culturais de controle social os colocando como sendo 

natural para todos os sujeitos. De acordo com Nogueira e Nogueira (2006): 

“Bourdieu chama de violência simbólica a imposição da cultura (arbitrário cultural) de 

um grupo como a verdadeira ou a única forma cultural existente” (p. 38).  

As classes dominadas tendem a se aproximar e até mesmo se converter à 

cultura dominante, em busca de uma aceitação e de prestigio social e econômico. 

Bourdieu dá o nome de boa vontade cultural a esse esforço feito pelos indivíduos 

das classes dominadas de se apropriarem da cultura das classes dominantes. Esses 

indivíduos geralmente em sua maioria não percebem tal dominação como imposição 

de uma cultura sobre a outra, pois desde seu nascimento foram moldados a 

acreditar que existe uma cultura superior e legitima. A naturalidade desta hierarquia 

cultural seria propagada até mesmo para os nascidos nesta classe, a dominante. 

Por sua vez, as classes populares tendem a ter mais dificuldade, pois não foram 

imersos nessa cultura desde seu nascimento, porém têm a capacidade de aprender 

e se desenvolver, e tendem a reconhecê-la e a valorizá-la da forma coma a ideologia 

da dominante impõe.  

Na Europa as redes públicas de ensino se popularizaram no final do século 

XIX através de lutas sociais e o começo de um interesse pela propagação ideológica 

nacionalista que a popularização e obrigatoriedade da escolarização poderia trazer. 

No Brasil a rede pública de ensino começa a ter um crescimento nos anos de 1930, 

século XX, por muita influência das ideias e das lutas realizadas anteriormente na 

década de 20 do século XX, antes disso não havia no Brasil nem um histórico de 
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educação popular. As camadas populares passam a frequentar as escolas, mas a 

sua origem social e cultural se tornam demarcadores que exercem um peso 

considerável em relação aos seus destinos escolares e podem, também, direta ou 

indiretamente definir o tipo de trabalho que exercerão na sociedade. Desde seu 

surgimento a escola se mostra sectária, sendo em primeiro momento um espaço 

dominado pelas classes mais abastadas e, depois de sua popularização, passando 

a ter escolas para as classes dominantes e escolas para as classes populares.  

Alguns exemplos dessas divisões no que diz respeito à educação básica brasileira 

são as instituições públicas gratuitas que, na teoria, são para todos, independente 

da classe social; porém, grande maioria de seu público é constituída pelas camadas 

menos favorecidas. Nas instituições públicas federais, que são consideradas escolas 

de excelência, existe um exame de seleção para ingresso. Devido a tal seleção, 

geralmente essas instituições são ocupadas por uma grande parcela das classes 

dominantes, que devido ao fato de possuírem mais capital cultural, conseguem 

passar com mais facilidade nas provas. Porém, existe a possibilidade de acesso das 

camadas populares que algumas vezes obtêm sucesso nas provas de seleção para 

ingresso. E existem as escolas privadas que são para pessoas que possuem capital 

econômico para pagar as mensalidades cobradas por essas instituições de ensino. 

Tais instituições geralmente são consideradas as melhores no que tange à 

qualidade do ensino e são extremamente caras. As parcelas da população que 

conseguem frequentá-la são as elites e as classes médias altas. 

Podemos dizer, então, que, em geral, a escolarização das classes populares 

está sob a responsabilidade da escola pública. A democratização da educação 

alimentou a esperança de igualdade de oportunidades, como se a escola fosse um 

local de equidade. Mas a igualdade escolar não é possível de se atingir com a 

existência de uma escola com um currículo único e “neutro”. A crença de que os 

educandos com mais aptidão irão conseguir se desenvolver independente da origem 

social e cultural dos mesmos e se destacarem obtendo sucesso também não é 

cabível, pois sabe-se que as condições culturais, sociais e econômicas são fatores 

limitadores dos menos favorecidos. De acordo com Nogueira e Nogueira: 

Em primeiro lugar, tem-se, a partir do final dos anos 50, a divulgação de 
uma série de grandes pesquisas quantitativas patrocinadas pelos governos 
inglês, americano e francês (Aritmética Política inglesa, Relatório Coleman – 
EUA, estudo do INED – França) que, em resumo, mostraram, de forma 
clara, o peso da origem social sobre os destinos escolares. Embora os 
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resultados dessas pesquisas não tenham conduzido imediatamente à 
rejeição de perspectiva funcionalista – visto que foram interpretados como 
indicadores de deficiências passageiras do sistema de ensino que poderiam 
ser superadas como maiores investimentos – contribuíram para minar, a 
médio prazo, a confiança na tão propalada igualdade de oportunidades 
diante da escola. A partir deles, tornou-se imperativo reconhecer que o 
desempenho escolar não dependia, tão simplesmente, dos dons individuais, 
mas da origem social dos alunos (classe, etnia, sexo, local de moradia, 
entre outros). (NOGUEIRA E NOGUEIRA 2002, p. 16-17).  

 

As condições objetivas e materiais são fatores que interferem nos avanços 

da escolarização das camadas populares. Como possuem menos capital 

econômico, adquirir materiais escolares e desfrutar de bens culturais se torna mais 

difícil. A teoria desenvolvida por Bourdieu nos ajuda a analisar o contexto da 

realidade brasileira sobre a escolarização das classes sociais. Mesmo que seus 

estudos tenham sido realizados em escolas francesas, podemos fazer um recorte 

para o Brasil. Principalmente quando entendemos que o sistema capitalista que se 

divide em classes é internacional e que seu principal método de existência é a 

desigualdade social, dividindo a sociedade entre as classes dominantes e as classes 

dominadas. 

A origem social pode dificultar até mesmo o acesso às escolas. Uma parcela 

considerável das classes populares mora em locais de difícil acesso, onde não 

existem escolas próximas de suas residências, podendo haver falta de transporte 

para as instituições de ensino distantes, o que acarreta em uma longa caminhada a 

pé até chegar ao destino escolar. As favelas e bairros mais periféricos, onde a 

grande maioria das camadas populares reside, costumam ser espaços de 

vulnerabilidade social, com alto índice de criminalidade e com falta de saneamento 

básico. Os frequentes confrontos com armas de fogo, entre policiais e bandidos ou 

até mesmo de bandidos contra bandidos de facções diferentes, muitas vezes duram 

a noite toda. Esses fatores sociais de violência constante e a falta de segurança, e o 

fato de não ter saneamento básico aumentam os riscos de doenças físicas e 

mentais comprometendo a saúde da população. Faltam também espaços físicos 

adequados para a produção de cultura e lazer. A falta de segurança gera uma série 

de problemas. Muitas vezes os estudantes ficam impedidos de ir à escola por estar 

tendo tiroteio próximo a sua casa. As instituições escolares também ficam 

impossibilitadas de funcionar devido a esses confrontos. A música alta de bailes 

funks por vezes atrapalha o sono da população que reside em tais comunidades. Há 
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ainda riscos à saúde dos habitantes dessas áreas provocados pela não existência 

de saneamento básico, o que aumenta a chance de contrair vermes que causam 

diversas doenças. A presença de roedores também se constitui em um sério 

problema, pois também podem transmitir doenças. Tudo isso pode ocasionar às 

crianças e jovens que residem em comunidades e áreas periféricas esgotamento 

mental e físico, traumas advindos da violência vivenciada e doenças contraídas pela 

falta de saneamento. Tais condições difíceis vividas pelas classes populares 

constituem uma forte barreira para que atinjam uma longevidade escolar. Crianças 

das classes dominantes não passam por essas situações e isso as deixam em 

vantagem em relação às crianças das classes populares, pois tendem a estar mais 

dispostos e atentos nas escolas, o que torna mais fácil a eles se apropriarem dos 

conteúdos escolares.  

As escolhas de escolarização também são influenciadas pela posição social 

que o indivíduo ocupa. O capital cultural e o ethos3 familiar ajudam a definir a 

conduta escolar da criança. De acordo com Bourdieu (2002), “O capital cultural e o 

ethos, ao se combinarem, concorrem para definir as condutas escolares e as 

atitudes diante da escola, que constituem o princípio de eliminação diferencial das 

crianças das diferentes classes sociais.” (p. 50). Muitas vezes as famílias das 

classes populares optam por uma escolarização mais rápida, mais geral ou técnica 

para um precoce ingresso no mercado de trabalho. Por não possuírem capital 

econômico têm a necessidade de que seus filhos comecem a obter retornos 

financeiros mais rapidamente para ajudar na renda familiar.  

De fato, isso significa que os obstáculos são cumulativos, pois as crianças 
das classes populares e médias que obtêm globalmente uma taxa de êxito 
mais fraca precisam ter um êxito mais forte para sua família e seus 
professores pensem em fazê-las prosseguir seus estudos. (BOURDIEU 
2002, p. 50) 

 

Os menos favorecidos socialmente enfrentam uma série de obstáculos em 

sua vida escolar, por isso muitas vezes já se é esperado pela sociedade e pela 

família o fracasso escolar do educando. Para que as famílias façam um investimento 

mais prolongado em seus estudos, é preciso que os êxitos escolares sejam 

                                                 
3
 [Antropologia] Característica comum a um grupo de indivíduos pertencentes a uma mesma 

sociedade. 
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realmente notáveis. Somente nesses casos a família poderá se esforçar, 

sacrificando-se economicamente para prolongar a escolarização dos filhos até o 

ensino superior, atrasando, dessa forma, o ingresso dos mesmos no mercado de 

trabalho.  

A escola possui diversas ferramentas para legitimação das desigualdades 

escolares e dos preconceitos. Por estarem imersos na ideologia da classe 

dominante, professores e corpo pedagógico tendem a reproduzir a teoria da 

meritocracia, acreditando que os alunos que possuem mérito vão conseguir 

aprovação nas avaliações e assim irão ter uma trajetória escolar de sucesso. A 

prova individual é um dos principais instrumentos avaliativo e é vista como um 

método justo e neutro de avaliação. No entanto, a escola não é neutra as provas 

tendem a refletir a cultura das classes dominantes. Há ainda a omissão de muitas 

escolas que não discutem e não desenvolvem trabalhos preventivos de combate à 

desigualdade social e aos preconceitos que ainda existem em nossa sociedade 

como o racismo, gênero e contra LGBTs. Muitas vezes tais assuntos não fazem 

parte do currículo escolar. O Projeto Político Pedagógico é um dos artefatos 

institucionais que ajuda a refletir as ações que serão desenvolvidas na escola, uma 

base para o desenvolvimento do currículo escolar, um instrumento poderoso que 

pode nortear o processo educacional da escola e deveria orientar as práticas 

curriculares a serem desenvolvidas.  

 

CAPÍTULO II: O CURRÍCULO ESCOLAR 

O que é currículo? 

A palavra currículo em sua etimologia vem do latim “scurrere” que significa 

correr, e refere-se a curso, à carreira, a um percurso que deve ser realizado. No 

contexto educacional, o currículo escolar representa a proposta de organização de 

uma trajetória escolar. No entanto, defini-lo assim somente pode limitá-lo. Essa 

definição não está incorreta, mas quando ampliamos os estudos sobre a questão 

curricular percebemos que há muito mais a se dizer sobre o que é o currículo.  

 

O currículo há muito tempo deixou de ser apenas uma área meramente 
técnica, voltada para questões relativas a procedimentos, técnicas, 
métodos. Já se pode falar agora em uma tradição crítica do currículo, 
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guiada por questões sociológicas, políticas, epistemológicas. Embora 
questões relativas ao “como” do currículo continuem importantes, elas só 
adquirem sentido dentro de uma perspectiva que as considere em sua 
relação com questões que perguntem pelo “por que” das formas de 
organização do conhecimento escolar. (MOREIRA E SILVA, 2009, p. 7) 

 

No século XIX inicia-se um novo campo de estudo sociológico chamado de 

Nova Sociologia da Educação, que passa a se voltar aos estudos sobre o currículo 

no meio educacional. Não sendo apenas um norteador de atividades pedagógicas, 

passam a considera-lo um artefato social e cultural. O currículo não é um 

componente inocente e neutro que transmite sem intencionalidade o conhecimento 

da sociedade. O currículo carrega em sua essência as relações de poder, 

transmitindo visões sociais de uma classe, que geralmente é a ideologia da classe 

dominante. 

O currículo visto então como um forte utensilio educacional de propagação 

de ideologia e cultura, faz com que a escola se torne um campo valioso para 

dominação e controle da estrutura social. Isso significa que o currículo escolar se 

tornou um instrumento de excelência utilizado pela classe dominante para manter a 

divisão das classes sociais, mantendo a exploração e a desigualdade.  

As práticas pedagógicas giram em torno do currículo, trazendo composições 

importantes de como se expressa a função social e cultural dentro do ambiente 

escolar, tendo influência direta nas práticas e métodos que a escola utiliza. Como 

Sacristan (2000) descreve: “O currículo é o cruzamento de práticas diferentes e se 

converte em configurador, por sua vez, de tudo o que podemos denominar como 

prática pedagógica nas aulas e nas escolas” (p. 26). Em geral podemos concluir que 

as práticas pedagógicas estão multicontextualizadas e são compostas por atividades 

vinculadas aos currículos existentes no cotidiano da instituição escolar. O currículo 

se manifesta através das atividades que atribui a ele significados objetivos e 

concretos.   

O campo de estudos sobre o que o currículo orienta é amplo, pois podemos dizer 

que quase tudo o que está envolto aos temas referentes ao funcionamento da 

realidade e da prática escolar no nível de aula, de escola e de sistema educativo, 

encontra-se dentro das funções do currículo. De acordo com Sacristán (2000): 

[...] o estudo do currículo serve de centro de condensação e inter-relação de 
muitos outros conceitos e teorias pedagógicas, porque não existem muitos 
temas e problemas educativos que não tenham algo a ver com ele. A 
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organização do sistema escolar por níveis e modalidades, seu controle, a 
forma, a seleção e a nomeação do professorado, a seletividade social 
através do sistema, a igualdade de oportunidades, a avaliação escolar, a 
renovação pedagógica do mesmo, os métodos pedagógicos, a 
profissionalização dos professores, etc. relacionam-se a organização e 
desenvolvimento curricular. (p. 28) 

 

A teoria-prática curricular não se desvincula uma da outra, mas se 

complementam. Pensar a prática sem a teoria é impossível para se ter eficiência e 

qualidade em suas atividades pedagógicas, consequentemente a teoria não se 

materializa sem ter atuações concretas.  Há de se compreender que a prática está 

inteiramente ligada ao currículo, e é um componente curricular importante. Exemplos 

das práticas existentes dentro da escola são as práticas políticas, administrativas, 

econômicas, organizativas e institucionais, que interferem nas práticas didáticas. É 

importante salientar que a forma de execução dessas práticas citadas possui um 

poder na condução de um currículo inclusivo, acolhedor e emancipatório para os 

alunos em sua totalidade, porém pode ser essencial para combater o fracasso 

escolar das crianças oriundas das classes populares uma pratica curricular nesses 

moldes.  

A cultura dominante que está embutida no currículo torna-se um conteúdo 

escolar, contribuindo para disseminar o projeto cultural que a classe dominante 

impõe. O currículo é composto pela junção da cultura com as práticas que circulam o 

ambiente escolar. Os conteúdos culturais selecionados para o currículo podem ter 

uma enorme diferença na hora de sua propagação na prática dos professores e do 

conjunto da comunidade escolar, já que a pratica é um componente curricular 

importante para a formação do aluno. Os conteúdos e códigos, o currículo em sua 

forma explícita e oculta, são elementos que compõem a cultura escolar, 

consequentemente fazem parte do currículo. Toda essa dinâmica composta pelo 

currículo não se constrói do vazio, sempre há um viés ideológico, político e cultural 

geral.  

Os estudiosos do currículo escolar para melhor analisar e se aprofundarem 

no campo o dividiram em três tipos, o formal, o real e o oculto. Esses três formatos 

do currículo estão ativamente dentro da escola nos assuntos pertinentes ao 

conhecimento, à cultura e até mesmo à organização social. Ele além de trazer 

conteúdos específicos das disciplinas para a formação dos alunos também os forma 
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em condutas e ideologia. O currículo formal ou também conhecido como currículo 

prescritivo, é o currículo idealizado e pré-escrito. Um currículo discutido e pensado 

por governantes, professores, pedagogos e a equipe escolar. Já o currículo real 

congrega todos esses elementos pensados e planejados que foram prescritos e 

definidos, ganhando efetividade nas práticas em sala de aula, através das relações 

entre professores e alunos e pelas vivências. Os professores são peças 

fundamentais nessa prática com os alunos, pois eles podem adotar posturas que 

valorizem os interesses dos educandos ou não. Evidentemente dependerá dos 

métodos pedagógicos adotados pelo professor, do seu viés ideológico, cultural e 

político que vão reger suas práticas. O currículo oculto são saberes e práticas que 

não estão necessariamente prescritos nas diretrizes curriculares, mas que afetam 

positivamente ou negativamente os alunos. Essa modalidade do currículo depende 

da visão de mundo do professor e também da equipe escolar, pois são esses 

conjuntos de ações e até mesmo a organização do espaço físico que não são 

necessariamente institucionalizadas que acabam exercendo uma relação de poder 

perante os alunos, os moldando em suas condutas e ações. Sacristán (2000) diz 

que:  

“O currículo pode ser visto como um objeto que cria em torno de si campos 
de ação diversos, nos quais múltiplos agentes e forças se expressam em 
sua configuração, incidindo sobre aspectos distintos” (p. 101). 

 

O poder de manutenção do controle social e a eficiência social do currículo 

possuem uma raiz ideológica intencional. A classe dominante brasileira que se 

espelha nos países imperialistas propaga intencionalmente o discurso da 

meritocracia de que existe uma cultura única e que as oportunidades são iguais e 

impõe um currículo unitário nacional obrigatório. Para Moreira e Silva (2009) o 

currículo não tem neutralidade, ele é um campo político e dentro da sociedade 

capitalista é uma ferramenta usada para promover a manutenção dos lugares 

sociais de cada classe. 

Moreira e Silva (2009) apontam três principais eixos para uma análise crítica 

do currículo: a ideologia, a cultura e o poder. Segundo os autores, tais eixos são 

pontos chaves para entender o funcionamento do currículo, a serventia dele para a 

sociedade capitalista e o porquê ele não é um uma ferramenta educacional 

imparcial. O currículo oculto, por exemplo, é utilizado muitas vezes como um campo 
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ideológico, que propaga a cultura de uma determinada classe através das relações 

de poder. 

O currículo oculto não está diretamente ligado ao currículo oficial da escola, 

mas se relaciona a movimentos de adaptação da criança para sociedade e o mundo 

do trabalho capitalista. Essa ideologia dominante se expressa por ações cotidianas 

da escola, rituais, gestos e práticas corporais. De acordo com Bernstein, nas 

palavras de Silva (2015): “[...] é através da estrutura do currículo e da pedagogia que 

se aprendem os códigos de classe.” (apud SILVA, 2015, p.77). Por meio dessas 

ações que estão impregnadas no cotidiano escolar como as relações, as estruturas 

físicas e a organização da escola que se propagam “ocultamente” os códigos e 

definições de classe, contribuindo para alienação e ajudando a manter a estrutura da 

divisão econômica social.  

 

O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente 
escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de 
forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes. (SILVA, 2015, p. 78) 

 

Com o avanço do sistema capitalista, o currículo oculto tem sido utilizado 

com o intuito de promover o conformismo das classes populares e o individualismo 

estimulando uma competição em busca do mérito. As crianças das classes menos 

favorecidas tendem a ser educadas para terem atitudes e seguirem em ocupações 

de trabalho de subordinação. A todo o momento através de um currículo não oficial 

vem sendo imposto o seu lugar na sociedade. Já as crianças das classes mais 

favorecidas aprendem desde muito cedo seu lugar de privilégio e muitas vezes já o 

reproduzem. A escola e a família as educam e as moldam para ocuparem lugares de 

prestigio e poder.  

Atualmente mesmo que existam teoricamente escolas para todos, há uma 

divisão nítida de qual é a escola dos filhos dos trabalhadores pertencentes às 

classes populares e a escola dos filhos das classes dominantes. Esse aprendizado é 

transmitido através das relações sociais da escola, como por exemplo, as relações 

entre professores e alunos, entre administração e os alunos, entre alunos e alunos. 

Os espaços de organização estrutural escolar também são componentes usados 

pelas crianças e jovens onde eles aprendem comportamentos sociais. Uma sala de 

aula tradicional rígida ensina determinada forma de se portar e hierarquia, já um 
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ambiente de sala de aula menos enrijecido e mais aberto ensina outros modos de 

comportamento. 

Silva (2015) afirma que: “O que está implícito na noção de currículo oculto é 

a ideia de que se conseguirmos desocultá-lo, ele se tornará menos eficaz, ele 

deixará de ter os feitos que tem pela única razão de ser oculto.” (SILVA, p. 80). Não 

é pela simples desocultação do currículo oculto que ele deixará de ter eficiência, 

mas obviamente sabermos de sua existência e de como funciona, nos ajuda a 

combatê-lo e a desarmá-lo, principalmente as educadoras e educadores que estão 

na luta contra as desigualdades e a opressão do sistema capitalista excludente e 

opressor. 

Nos últimos anos temos vivido retrocessos em vários países e a crise do 

capitalismo. Os avanços que os movimentos sociais conquistaram através de muitas 

lutas estão sendo atacados. No Brasil não está sendo diferente. Um exemplo disto é 

a reforma da previdência que retira vários direitos dos trabalhadores, aumentando o 

tempo de trabalho em quase 20 anos, deixando-os sem esperança de se aposentar.  

A escola, que é um aparelho de propagação de ideologia, está sendo 

duramente atacada no Brasil. O Movimento Escola Sem Partido ganhou força com 

um discurso de uma escola sem ideologias, por exemplo, a de gênero e vende a 

ilusão de um currículo neutro. As classes dominantes conservadoras querem se 

manter no topo da estrutura da sociedade. Na verdade, com esse discurso de anti-

ideologias estão colocando a ideologia de somente um “partido”, o conservador, por 

isso estão promovendo reformas curriculares, como a nova Base Nacional Comum 

Curricular. 

 

A educação está intimamente ligada à política da cultura. O currículo nunca 
é apenas um conjunto neutro de conhecimento, que de algum modo 
aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte 
de uma tradição seletiva, resultado da seleção. Ele é sempre parte de uma 
visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto 
das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas que 
organizam e desorganizam um povo. (APPLE 2015, p. 59) 

  

O currículo é um campo que sempre está em disputa, podendo ser usado 

para promover a emancipação da população, principalmente das parcelas menos 

favorecidas da sociedade como os negros, pobres, mulheres e LGBT’s, como para 
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oprimir e controlar a massa. Com a necessidade de manter os privilégios das 

classes dominantes e o retorno da ultradireita ao governo do Brasil e de outros 

países, políticas mais conservadoras têm sido aplicadas, retrocedendo os debates 

de opressão e as conquistas dos movimentos sociais. Apple (2015) escreve sobre 

esse movimento nos Estados Unidos: “Acredito mesmo que esteja em jogo a própria 

idéia de educação pública e a própria idéia de currículo que responda às culturas e 

histórias de amplos crescentes segmentos da população americana. ” (2015, p. 61). 

No Brasil já se discute sobre essas questões. No início deste ano, os jornais 

publicaram sobre a possibilidade da implementação de um sistema de voucher na 

educação básica. O governo daria um valor em dinheiro referente ao valor que 

aquele aluno custaria ao estado e as famílias iriam escolher onde matricular os seus 

filhos, podendo ser em escolas privadas ou públicas. Com isso, o governo investiria 

na escola pública somente o dinheiro referente à quantidade de alunos matriculados. 

Tal prática representa um desmanche da escola pública, pois estimula a população 

a colocar seus filhos na rede privada, usando dinheiro público e repassando para 

empresários. Além disso, estamos vivenciando reformas curriculares e a 

implementação de uma nova base nacional. 

  

O conservadorismo de fato tem diferentes significados em diferentes épocas 
e lugares. Algumas vezes, envolve ações defensivas; outras vezes, envolve 
ofensivas contra o status quo. Atualmente estamos testemunhando as duas 
coisas. (APPLE, 2015, 67) 

 

As medidas que estão sendo implementadas e as que estão em debate a 

respeito da educação pública e do currículo colocam majoritariamente em risco a 

escolarização das camadas populares, porque a escola pública, mesmo com todos 

os problemas, é um espaço que através da luta almejávamos uma evolução em 

direção à equidade e mobilidade social. Nesse momento de disputa ideológica, a 

luta de nós, educadoras e educadores são para manter uma escola pública, 

totalmente gratuita e de qualidade, sem censuras contra os docentes e que tenha 

um currículo emancipador.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Ao longo deste trabalho, podemos perceber a relevância de um 

aprofundamento acerca dos temas das desigualdades sociais, preconceitos e 

analisar de que maneira a escola pode ser uma ferramenta ideológica e de 

manutenção dos preconceitos na sociedade, assim como compreender o currículo 

escolar como um artefato que não possui neutralidade. A escola está imersa em 

uma sociedade capitalista, que valoriza o lucro acima de tudo, mesmo que a 

consequência disto seja a desigualdade social, produzindo fome, pobreza e morte.  

Partindo dos estudos de Bourdieu sobre a escola e o fracasso escolar, 

conseguimos fazer um recorte para a sociedade brasileira percebendo o quão 

intencional é a produção do fracasso para as classes menos favorecidas. O sistema 

capitalista é liderado por uma pequena burguesia que pretende fazer de tudo para 

se manter no topo da estrutura social. E para isto é necessário dominar os aparelhos 

de repressão, como nos diz Althusser (1985). A eficácia de se ter aparelhos 

ideológicos para a dominação faz com que em longo prazo se estabeleça um 

controle maior da massa da população. Como vimos, a escola se encontra nesse 

papel, ela é, em grande parte, um aparelho ideológico de estado, que 

estrategicamente vem sendo utilizado pela burguesia, ainda que existam escolas e 

professores progressistas que lutam para combater as desigualdades escolares que 

tendem a se transformarem em desigualdades sociais.  

A escola pública e a obrigatoriedade da educação para toda criança e 

adolescente, estabelecida no Brasil por leis, como por exemplo, o ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) é uma conquista da população, porém há necessidade de 

se atentar para as motivações da classe dominante com o objetivo de manter uma 

escolarização universal para todo o país. Tal classe dominante busca instruir 

basicamente a população para servir de mão de obra para o mercado de trabalho. A 

escola pública que atende majoritariamente os filhos da classe trabalhadora que 

está na base da pirâmide social tende a reproduzir a cultura dominante, geralmente 

reproduzindo também em falas e gesto o pré-estabelecimento da posição de classe 

do aluno, como se isso já estivesse determinado.  

Estudar a escola como uma ferramenta para manutenção dos preconceitos e 

desigualdades na sociedade é de grande valia, pois podemos desmistificar o ideal 

da meritocracia exaltado pelos dominantes e interiorizados pela grande maioria das 

classes dominadas. É importante compreender a escola como um local de formação 
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ideológica, que dita uma ideologia de uma classe, a dominante. É de extrema 

importância analisar as divisões de classe social e conseguirmos principalmente 

enquanto educadores enxergar que o sucateamento da escola pública é político e 

proposital. Os alunos e alunas da escola pública são em grande maioria pobres e 

negros. Quando analisamos o processo histórico do Brasil a respeito de como ele foi 

construído, temos a escravização dos povos africanos que foram retirados a força de 

seu continente. Chegam ao Brasil sem nada e após 500 anos, depois de muita luta e 

resistência através dos quilombos são libertos oficialmente pela Lei Áurea. Negros 

livres, sem reparação pela escravidão, soltos pelo país, sem casas, sem trabalho e 

sem dinheiro.  

O currículo escolar norteia tanto os conteúdos, como a prática, relações e 

espaço escolar. Temos o currículo prescrito, real e oculto. O prescrito é classificado 

como o oficial por ser uma elaboração teórica de como se dará o funcionamento da 

escola e seus conteúdos e atividades. O real é como essas elaborações de 

conteúdos e atividades que foram previamente escritas vão ser passadas na 

realidade com os alunos. Nesse ponto temos a interpretação do professor, sua visão 

de mundo que podem ter influência nessa prática em sala de aula. O currículo oculto 

por sua vez faz parte de um currículo não oficial, que está implícito ou explícito nas 

relações dos professores com os alunos, em suas falas e organização do espaço. 

Em todas essas divisões existe o viés ideológico dominante, que refletem muitas 

vezes a valorização de uma só cultura e do padrão de cidadão de uma sociedade, 

que é um padrão eurocêntrico valorizando o homem branco, heterossexual e cristão.  

Pudemos compreender que o currículo escolar está inteiramente ligado aos 

conteúdos e as práticas escolares. E que embutido nele estão as ideologias e os 

preconceitos. Os conteúdos, por exemplo, já ocasionam uma distância enorme dos 

alunos provenientes das classes populares, pois a maioria em seu ciclo social, 

geralmente não possuem nem um contato com os conteúdos cobrados na escola, 

não possuem o que Bourdieu chama de capital cultural incorporado, que é o que se 

adquire incialmente com a família. Além de fatores econômicos os privarem muitas 

vezes de possuírem livros, quadros e outros artefatos culturais. A escola então seria 

o local em que estariam pela primeira vez imersos nessa cultura, por isso, tende a 

existir uma resistência e dificuldades maiores. Essas dificuldades e erros, já são 

vistos como fracasso, tanto pelos professores, sociedade, família como também pelo 
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próprio aluno. As práticas e as ações do professor em sala de aula podem ser de 

extrema importância para motivar os alunos pertencentes às classes populares, 

ensinar esses conteúdos de forma que se aproxime de seu cotidiano, por exemplo, e 

os valorizando pelos conhecimentos já adquiridos e o que já conquistaram até ali.  

Acreditamos que o professor deva promover a emancipação desses 

indivíduos, dando a eles a capacidade de se reconhecerem na sociedade e os 

estimulando a terem um pensamento crítico. Tal ação é um ato revolucionário. Por 

isso a necessidade de trazer para o cotidiano da escola os temas das minorias. As 

desigualdades e os preconceitos devem estar em pauta no currículo prescrito e 

principalmente no currículo real, ou seja, na prática diária do professor. Isso significa 

que não é apenas difundir superficialmente o conteúdo sobre essas temáticas, mas 

sim as pautas, sobre desigualdade social, racismo, machismo e LGBTfobia por 

exemplo, precisam estar presentes no currículo real e oculto.  

Ser um educador que lute contra o fracasso escolar, já vai contra a ideologia 

dominante. O aprofundamento sobre a temática do fracasso escolar e sobre a 

ideologia embutida no currículo, nos ajuda na compreensão sobre que tipo de 

professor ou professora estamos nos formando. Pois a escola já está instituída 

reproduzindo os preconceitos, cultura e ideologia dominante há anos. E este é o 

nosso local principal de atuação para exercer nosso trabalho, além de a escola 

pública ser uma vitória para as classes populares. É um pouco contraditório, porque 

é um assunto delicado, principalmente na atual conjuntura do nosso país. 

Pensamos que as críticas realizadas neste trabalho a um modelo tradicional 

de escola e problemáticas existentes são necessárias para pensarmos em um novo 

modelo de escola. Acreditamos ser possível uma melhoria real da escola com uma 

nova concepção de educação, ainda que estejamos vivenciando na atualidade, no 

Brasil, tantos ataques a ela. As ações e discursos feitos pelo atual governo brasileiro 

em relação à educação demostram o seu real objetivo, um desmanche da educação 

pública. As pautas de luta pela educação hoje são para que a escola pública gratuita 

continue existindo. Nossos jovens precisam ser estimulados a analisar a sociedade 

criticamente, nosso papel como professores é educá-los para ajudarem a construir 

uma sociedade justa. Porém o objetivo de um educador revolucionário vai de 

encontro à ideologia dominante capitalista, que tem o fracasso escolar das classes 

menos favorecidas como um benefício para se manterem como dominantes. 
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Desejamos que esses alunos e alunas consigam conquistar os espaços que nunca 

foram opções para eles, como por exemplo, as universidades e cargos de poder, 

mas, além disso, que consigam fazer uma real leitura do que é o sistema capitalista.  

Considero que nossa luta por uma educação pública gratuita e de qualidade, 

contra o fracasso escolar, contra as desigualdades e preconceitos existentes na 

sociedade são de extremo valor. Mas enxergo como se fosse um processo, pois 

compreendo que dentro de um sistema como este, podemos até ter melhorias, mas 

não serão o suficiente. O sistema capitalista tem como base a exploração da força 

de trabalho e o acúmulo de riquezas, mas para existam ricos há necessidade de 

existirem pobres. Logo, compreende-se que a desigualdade social sempre irá existir 

nesse sistema. Por isso, para a existência de uma nova concepção de educação é 

necessária uma nova concepção de sociedade. 
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