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RESUMO 

 

 A escolarização das classes populares constitui um campo de pesquisa 

bastante denso composto de fatores que abrangem diversas áreas do conhecimento 

como, por exemplo, a sociologia, antropologia, psicologia e é claro a educação. O 

processo de escolarização é atravessado por questões sociais, políticas, 

geográficas, entre outras. E se modifica de acordo com o contexto histórico 

pesquisado, contudo sempre apresentando questões reincidentes que marcam 

época e levam muitos estudiosos a dedicar suas vidas a pesquisa-lá. No presente 

trabalho iremos buscar compreender os componentes envolvidos nesse processo 

através de suas variáveis, contando para isso com o auxilio de autores brilhantes 

que se dedicaram a investigar a questão, cada um partindo de pontos de vista 

diferentes nos permitindo assim ter uma visão bem ampla da problemática em 

questão. Análises que vão do macrossocial até as questões mais subjetivas que 

constituem o ser. Não tendo a pretensão de esgotar as discussões sobre assunto, 

mas de iluminar o caminho para a resolução de problemas de base.  O foco na 

experiência escolar das classes populares é o norte deste trabalho de pesquisa, 

levando em consideração que apesar de serem denominados como minorias, 

constituem na verdade uma parcela considerável da população do nosso país. Logo, 

é de total importância que se dê cada vez mais visibilidade as demandas desses 

indivíduos que vem sendo negligenciados de diversas formas, sobretudo no seu 

direito a educação de qualidade.   

 

 

Palavras Chave: escolarização; classes populares; fracasso escolar; sucesso 

escolar; habitus; relações de interdependência.  

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 The schooling of the working classes constitutes a very dense search field 

composed of factors that cover different areas of knowledge, such as sociology, 

anthropology, psychology, and of course, education. The schooling process is 

crossed by social, political, geographic issues, among others. And it changes 

according to the researched historical context, yet always presenting recurring issues 

that mark an era and lead many scholars to dedicate their lives to researching there. 

In the present work, we will seek to understand the components involved in this 

process through its varied, with the help of brilliant authors who dedicated 

themselves to investigate the issue, each one from different points of view, thus 

allowing us to have a very broad view of the problematic in question. Analyzes that 

range from the macro-social to the more subjective issues that constitute the being. 

Not intending to exhaust the discussions on the subject but to light the way to the 

resolution of basic problems. The focus is on the school experience of the working 

classes in the north of this research work, taking into account that despite being 

called minorities, they constitute a considerable portion of the population of our 

country. Therefore, it is of utmost importance to give more and more visibility to the 

demands of these individuals who have been neglected in different ways, especially 

in their right to quality education. 

 

 

Key Words: schooling; working classes; school failure; educational attainment; 

habitus; interdependent relationships. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 O tema em questão, a saber, a escolarização das classes populares, vem 

sendo investigado historicamente por diversos estudiosos da educação que 

procuram melhor compreender os caminhos do processo de escolarização das 

classes menos favorecidas, nas esferas econômica e social, bem como os fatores 

que influenciam de forma determinante, ou não, esse processo. O contato com o 

trabalho desses autores ao longo da graduação somado a algumas experiências 

vivenciadas no período de estágio dentro de uma determinada instituição escolar 

despertou-me um imenso interesse em aprofundar meus estudos sobre o tema. 

Assunto esse muito pertinente, ainda nos tempos atuais, tendo em vista que no 

contexto brasileiro as classes populares, apesar de serem chamadas de minorias, 

constituem a maior parte da população. 

 

 Considerando que são muitos os fatores envolvidos no processo de 

escolarização, tal temática por si só seria um assunto bem amplo para pesquisa no 

qual se encontram envolvidos processos históricos, geográficos, políticos, sociais e 

econômicos, por exemplo. A discussão sobre hierarquia social e as classes que a 

compõe também se estende bastante mesmo dentro do âmbito educacional. Por 

isso, no presente trabalho pretende-se focar no processo de escolarização de um 

grupo especifico (as classes populares) tendo como ponto de partida a análise da 

recorrência dos casos de sucesso e de fracasso escolar dessa camada da 

população, buscando compreender que fatores estão ligados aos resultados 

registrados historicamente e qual papel desempenham os atores envolvidos nesse 

enredo bem como o papel exercido pela instituição escolar. Portanto, esse trabalho 

de pesquisa tem como objetivo compreender melhor as problemáticas envolvidas no 

processo de escolarização das classes populares e obter um panorama dos desafios 

que as mesmas enfrentam no decorrer desse processo para que, a partir desse 

panorama, talvez, nós profissionais que estamos nos formando agora possamos 

buscar alinhar a prática cotidiana às necessidades dessa parcela de alunos que 

compõe a esfera escolar.  
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 É necessário compreender os fatores relacionados às taxas de sucesso e 

fracasso escolar no processo de escolarização das classes populares. Para tanto 

iremos buscar tal compreensão, através dos estudos já publicados por estudiosos da 

educação (nacionais e internacionais) concernentes à escolarização das classes 

populares. E mapeando dados estatísticos disponibilizados pelos órgãos oficiais de 

educação e pesquisa brasileiros. Através dessa incursão será possível investigar as 

possíveis causas do problema apresentado nessa pesquisa e comparar os dados 

registrados historicamente com as hipóteses levantadas pelos autores em suas 

teses.  

 Por fim se pretende demonstrar a importância de cada fator para o processo 

de escolarização das classes populares e dos resultados por elas obtidos. Isto por 

que, visto que a percepção que fica ao analisar de forma rasa e preliminar os 

estudos sobre a escolarização das classes populares comparando-os com as 

estatísticas é que de fato a base dos problemas enfrentados por esses indivíduos 

nesse processo se encontram enraizados na esfera social bem mais do que atrelado 

a questões econômicas. De nada adianta ampliar o acesso sem garantir a esses 

indivíduos a plenitude de seus direitos. A falta de estrutura social e da manutenção 

de componentes básicos para que o educando exerça suas funções de forma plena 

são fatores imprescindíveis. Nota-se também, dentro da esfera social, que o 

ambiente familiar e seus componentes exerceriam uma grande influência sobre o 

individuo em seu histórico escolar. O porquê e como tais fatores influenciam no 

processo de escolarização são questões que aqui também investigaremos. 

 

 Como pedagoga em formação, reflito muito a cerca do dia em que concluirei o 

curso de pedagogia e darei inicio a uma trajetória profissional no campo 

educacional. Logo, compreender os desafios da educação dentro do contexto social 

do nosso país, onde os índices e indicadores registrados nos gráficos oficiais não 

compreendem toda a complexidade do que se passa nas unidades escolares e fora 

delas, na qual o aluno, em sua realidade social precária desde muito novo tem seus 

direitos fundamentais negados, se tornou fundamental para mim e creio que seja 

para todos aqueles que pretendem seguir carreira na área da educação.  
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 Desde o dia em que me vi como estagiária da rede pública de ensino 

municipal do Rio de Janeiro no ano de 2014 em uma escola localizada no entorno 

da comunidade conhecida como Canitá que integra o complexo do alemão, onde eu 

atendia crianças com dificuldades de aprendizado dando reforço nas disciplinas de 

português e matemática. Constatei, de forma superficial nesse primeiro momento é 

claro, que por trás das dificuldades de aprendizado havia problemáticas muito mais 

complexas do que a estrutura escolar podia dar conta resolvi que a minha pesquisa 

seria sobre o processo de escolarização das classes populares e as problemáticas 

envolvidas no mesmo.  

 

 Para a confecção desse trabalho monográfico foi previamente feito uma 

pesquisa bibliográfica da literatura pertinente ao assunto pesquisado. Resumo de 

ideias; compilação de teorias e análise de dados quantitativos e qualitativos sobre o 

objeto em questão, como por exemplo: os índices de acesso e permanência das 

crianças de classes populares na educação básica; a estrutura das escolas 

localizadas em regiões periféricas; o histórico familiar; e aspectos da relação escola, 

família e aluno. Analisando de forma minuciosa tantas variáveis quanto me foi 

possível para assim obter uma compilação eficaz das dificuldades enfrentadas pelas 

pessoas que compõe a referida classe social em seu processo de escolarização. 

Nos próximos capítulos iremos ver de forma mais detalhada todo o material 

analisado sobre o assunto bem como as constatações que se evidenciaram ao longo 

da pesquisa. 
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2. A RECORRÊNCIA DO FRACASSO ESCOLAR NAS CLASSES 

POPULARES. 

 

 

 Há muitas pesquisas disponíveis atualmente que se propõe a investigar as 

causas da recorrência do fracasso escolar nas classes populares. O que permite a 

fácil obtenção de informações sobre o tema bem como uma diversidade de pontos 

de vista sobre o mesmo assunto. Nesse capitulo iremos investigar os possíveis 

fatores envolvidos na problemática em questão e seu contexto histórico, a partir da 

visão de dois autores distintos, a saber, Pierre Bourdieu e Maria Helena Souza 

Patto. Que muito contribuíram para os avanços nas pesquisas sobre escolarização 

das classes populares. 

 Pierre Bourdieu, importante sociólogo frânces nascido nos anos trinta nos 

permitirá ampliar nossa visão sobre o assunto para além do contexto educacional 

brasileiro, tendo em vista que seus estudos foram realizados em um contexto 

histórico e geográfico diferente do nosso. Contudo, em contrapartida sua pesquisa 

tem muito a contribuir de forma universal. 

 

 A visão funcionalista de mundo foi fundada por Émile Durkheim, que, entre 

outras questões, compreendia a escola como uma instituição capaz de 

desempenhar a função redentora em relação às desigualdades existentes na 

sociedade, em virtude de sua organização baseada na divisão de classes, 

possibilitando que, através da escola, se construísse uma sociedade justa; moderna 

e democrática. Funcionalistas acreditavam que as questões sociais envolvidas na 

educação eram deficiências passageiras e que poderiam ser superadas com maior 

investimento. Essa visão predominou durante décadas até ser refutada por 

estudiosos que investigavam questões concernentes à instituição escolar e seu 

papel na sociedade. 

 A divulgação de uma série de grandes pesquisas quantitativas, patrocinadas 

pelos governos inglês, americano e francês, a partir do final dos anos 50, como por 

exemplo, o relatório Coleman, desempenharam um papel fundamental na mudança 

de visão sobre a educação na perspectiva funcionalista.  
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O Relatório Coleman (Coleman, 1966) foi, provavelmente, uma das 
mais influentes pesquisas de levantamento na área de educação. Para 
estudar em que medida as diferenças de raça, cor, religião, origem 
geográfica e origem social afetariam as oportunidades de educação 
[...] Em termos de visão geral de educação, as conclusões do Relatório 
Coleman reforçaram as críticas à Teoria do Capital Humano e à visão 
do papel redentor da educação. No ano seguinte ao da pesquisa de 
Coleman, foi publicado, na Inglaterra, o Relatório Plowden (Central 
Advisory Council..., 1967) e pesquisas similares foram conduzidas 
também na França (Forquin, 1995). Em ambos os casos, os resultados 
foram, em linhas gerais, compatíveis com os do Relatório Coleman. 
(BONAMINO e FRANCO, 1999, p. 102-103). 

 

 Os estudos de Bourdieu foram, também, um divisor de águas importantíssimo 

nesse processo levando em consideração o contexto histórico da instituição escolar 

no qual o autor estava inserido. A massificação do ensino estava sendo instaurada e 

veio acompanhada pela desvalorização dos títulos escolares minando assim o 

sonho de ascensão social dos jovens ingressantes. Ao observar os desdobramentos 

advindos da massificação do ensino fica claro que não se trata de uma questão que 

possa ser resolvida simplesmente com a ampliação do acesso e investimentos na 

estrutura escolar (tangível e intangível). Todo esse cenário gerou um progressivo 

sentimento de frustração entre os estudantes. "Onde se via igualdade de 

oportunidades, meritocracia, justiça social, Bourdieu passa a ver reprodução e 

legitimação das desigualdades sociais" (NOGUEIRA e NOGUEIRA, p. 16). 

 Segundo Bourdieu, há alguns componentes (objetivos e subjetivos) externos 

que compõe a bagagem dos indivíduos e podem influenciar diretamente seus 

resultados no processo de escolarização. São estes: o capital econômico (que se 

relaciona com os bens que o individuo possui); o capital social (que compreende os 

elementos constitutivos da classe na qual o individuo está inserido); o capital 

cultural: institucionalizado e na forma incorporada (que, em resumo, compreende a 

relação do individuo com a cultura tida como legitima), avaliação escolar, cultura 

geral e valores. Contudo, dentre esses fatores o capital cultural é o que acarretaria 

maior impacto no destino escolar dos indivíduos. 

 No que diz respeito à constituição desse fator especifico, a relação entre o 

capital social e econômico com a formação do capital cultural do individuo não é 

determinante e sim auxiliar. No sentido de que o posicionamento social e o status 

econômico não são suficientes para sozinhos constituírem o capital cultural. Além do 

mais, uma variante muito importante a ser levada em consideração nesta equação é: 

as experiências previamente adquiridas no âmbito familiar e nas relações sociais.  
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 O conhecimento adquirido sobre o funcionamento do sistema educacional em 

função das variantes citadas anteriormente também influenciam a tomada de 

decisões dos responsáveis em relação à trajetória escolar de seus dependentes o 

que consequentemente afeta as probabilidades de se obter sucesso ou fracasso 

como resultado das decisões tomadas.  

 

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) relativo ao que é 
possível ou não de ser alcançado pelos seus membros dentro da 
realidade social concreta na qual eles agem, e sobre as formas mais 
adequadas de fazê-lo. (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2002, p. 23). 

 

Ao longo do tempo, por um processo não deliberado de ajustamento 
entre investimentos e condições objetivas de ação, as estratégias mais 
adequadas, mais viáveis, acabariam por ser adotadas pelos grupos e 
seriam, então, incorporadas pelos sujeitos como parte do seu habitus. 
(NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2002, p. 23). 

 

 Mesmo que de maneira inconsciente os membros de determinada classe 

social tendem a reproduzir um modelo padrão de investimento na trajetória escolar 

dos filhos padrão esse diretamente ligado ao posicionamento de classe; ao histórico 

de sucesso ou fracasso; ao tempo de retorno do investimento; e a probabilidade de 

ascensão social. Como exemplificado por Cláudio Marques Martins Nogueira e Maria 

Alice Nogueira, no artigo “A sociologia da educação de Pierre Bourdieu: limites e 

contribuições” (2002). Os autores relatam que as classes populares tendem a 

escolher carreiras escolares mais curtas visando o acesso mais rápido a inserção 

profissional. A menos que a criança apresente, de forma precoce, um desempenho 

escolar excepcionalmente brilhante que justifique a mudança no padrão de 

investimento escolar privilegiando assim uma carreira mais longa. Quanto às classes 

médias, que em sua maioria são originárias das classes populares e devem sua 

ascensão à escolarização pautariam as escolhas sobre o destino escolar de suas 

crianças na esperança de continuar ascendendo em direção às elites.   

 Já a elite teria o padrão de investimento em educação diretamente ligado à 

proporção capital cultural versus econômico que esse grupo possui. Os que 

possuem maior capital econômico tenderiam a ter um padrão diferente do grupo que 

possui maior capital cultural. Além de que pelo fato de ocuparem a posição mais alta 

possível na hierarquia social os mesmos não dependeriam da escolarização para 
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ascender socialmente. Logo o sucesso escolar é visto como algo natural que 

independe da mobilização familiar, com isso o fracasso se tornaria bastante 

improvável levando em consideração que tais indivíduos possuem um elevado 

capital cultural, social e econômico. Portanto, tendem a investir na educação, mas 

de forma laxista. 

 

 Contrapondo as constatações feitas por Bourdieu, PERCHERON (1981) apud 

NOGUEIRA & NOGUEIRA (2002) ressalta que pautar as pesquisas sobre o sucesso 

e fracasso escolar exclusivamente no conceito de classe social é uma abordagem 

arriscada por ser demasiadamente abrangente e consequentemente ignorar 

variantes específicas como a trajetória do grupo familiar e não necessariamente da 

classe; a localização geográfica; e a postura conservadora religiosa ou não 

específica de cada grupo. 

 Aparentemente, o ponto de partida da Sociologia da Educação desenvolvida 

por Bourdieu demonstra ter seus alicerces no conceito de arbitrário cultural, onde 

não existe cultura superior a nenhuma outra. Tais instituições se constituem de 

forma arbitrária. Contudo, ainda assim, a cultura determinada, pelo grupo 

socialmente privilegiado, como superior seria considerada a única legítima. A falsa 

neutralidade da instituição escolar garante a perpetuação do arbitrário cultural e 

legitimação da cultura dominante que difunde a desigualdade. Os grupos 

dominantes ao reconhecer uma determinada cultura como legítima automaticamente 

levaram todas as outras formas de culturas existentes a um processo de 

desvalorização, colocando-as à margem da sociedade e este, segundo Bourdieu, é 

o maior efeito da violência simbólica exercida pela escola. Tendo em vista que: “A 

escola valorizaria um modo de relação com o saber e a cultura que apenas os filhos 

das classes dominantes, dado o seu processo de socialização familiar, poderiam 

exibir” (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2002, p. 31). 

 

 Os estudos de Bourdieu constatam que há uma correlação entre as 

desigualdades sociais e escolares. E revela que a instituição escolar não foi 

concebida para operar de forma neutra e imparcial, pelo contrário, a mesma 

contribuiria diretamente para a perpetuação das desigualdades sociais. Entretanto, a 

instituição se consolida sobre a falsa função libertadora e igualitária. 
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 Todavia, há um conjunto de variáveis e critérios que devem ser levados em 

consideração para que se possa de fato ter clareza na obtenção de uma análise 

multivariada. Como por exemplo, a localização geográfica, variável essa que se 

tratando da aquisição de capital cultural pode influenciar tão fortemente quanto a 

classe social a qual se pertence. Segundo Bourdieu (2003, p. 43): “Um modelo que 

leve em conta essas diferentes variáveis – e também as características 

demográficas do grupo familiar, como o tamanho da família – permitiria fazer um 

cálculo muito preciso das esperanças de vida escolar”. 

 Tantas variáveis assim nos levam a perceber famílias distintas em uma 

mesma categoria/classe social. Todavia, segundo Bourdieu, a percepção que essas 

famílias têm das estatísticas produzidas por seu grupo social e das probabilidades 

de sucesso e ascensão, pesa ainda mais no momento de encaminhar seus filhos a 

uma determinada instituição escolar. Outro fator importante seriam as informações 

sobre o mundo universitário e sobre os possíveis cursos que essa família tem, pois 

tais informações influenciariam no êxito do estudante. 

 

 Bourdieu conduziu sua investigação a respeito do processo de escolarização 

fazendo comparações entre as taxas de êxito escolar e o acesso à informação, 

cultura e as artes de um modo geral que o indivíduo ou grupo familiar em questão 

possuía. O grupo pesquisado pelo autor era composto por alunos ingressantes da 

quinta série e alunos universitários do curso de letras.  E em relação aos obstáculos 

que vai elencando como fatores determinantes nesse processo o autor faz a 

seguinte afirmação: "De todos os obstáculos culturais, aqueles que se relacionam 

com a língua falada no meio familiar são, sem dúvida, os mais graves e os mais 

insidiosos. Sobretudo nos primeiros anos da escolaridade” (BOURDIEU, 2003, p. 

46).  

 Que dominar a norma culta ou pelo menos a padrão da língua materna faz a 

diferença na trajetória escolar nós já sabemos, mas nesse ponto Bourdieu chama a 

atenção para sua importância nos anos iniciais da escolarização quando a criança 

ainda está sendo alfabetizada. O contato que esse estudante teve com a linguagem 

formal em seu seio familiar contará muito em seu processo de letramento e de 

aquisição da norma culta da língua que será exigida mais tarde, de forma bem 
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rigorosa, caso esse estudante dê prosseguimento a sua ascensão nos níveis de 

escolarização.  

 As aspirações em relação ao destino escolar de cada grupo social estariam 

estritamente limitadas pelas oportunidades objetivas. As questões apontadas por 

Bourdieu demonstram que os membros das classes mais desfavorecidas ao analisar 

suas chances objetivas de sucesso e ascensão são tomados por um sentimento de 

interdição e creem ser quase que certa a impossibilidade de seguirem em 

determinadas direções, escolhendo, por conseguinte os caminhos mais seguros e 

prováveis de não “fracassar”. Logo: "O desejo razoável de ascensão através da 

escola não pode existir enquanto as chances objetivas de êxito forem ínfimas". 

(BOURDIEU, 2003, p.48). As limitações e barreiras apresentadas pelo sistema às 

famílias das classes populares geram a extinção, na maioria dos casos, do desejo 

de ascender socialmente por meio da escola. Levando os membros desta classe a 

acreditar que não são capazes de mais, mesmo que de forma inconsciente, o que 

interfere diretamente nas escolhas sobre a vida escolar e o futuro de seus filhos. 

Bourdieu faz uma observação também quanto às taxas de escolarização ligadas a 

quantidade de filhos por família e chega à constatação de que haveria por parte de 

alguns uma escolha consciente pelo controle de natalidade visando melhores 

chances de investimento na escolarização. 

 

Esse destino é continuamente lembrado pela experiência direta ou 
mediata e pela estatística intuitiva das derrotas e dos êxitos parciais 
das crianças do seu meio e também, mais indiretamente, pelas 
apreciações do professor, que, ao desempenhar o papel de 
conselheiro, leva em conta, consciente ou inconscientemente a origem 
social de seus alunos e corrige, assim, sem sabê-lo e sem deseja-lo, o 
que poderia ter de abstrato um prognostico fundado unicamente na 
apreciação dos resultados escolares. (BOURDIEU, 2003, p. 47). 

 

 Os obstáculos são cumulativos. Os fatores envolvidos no processo vão se 

somando e definindo de forma determinante o destino escolar do individuo. O 

mecanismo de superseleção se compõe de todas as variáveis supracitadas e se 

perpetua na cultura escolar. 

 As cartas são jogadas muito cedo. O quanto antes a família se atenta para a 

definição de suas escolhas sobre o destino escolar, que aparentemente são simples, 

como a escolha da instituição escolar na qual matricular seu filho, contudo, não são, 

mais chances de êxito na definição do futuro escolar, porém para que tais escolhas 
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sejam feitas de forma consciente essa família quase que obrigatoriamente teria que 

pertencer às classes altas tendo em vista que estatisticamente, segundo Bourdieu, 

seria improvável que indivíduos das classes populares, devido sua falta de domínio 

da cultura legitimada e de projeção de futuro, fizessem tais escolhas.  

 Bourdieu faz críticas também ao papel exercido pelos professores, mesmo 

que de forma inconsciente, nesse processo de legitimação das desigualdades 

orquestrado pela classe dominante e perpetuado pela escola: “A igualdade formal 

que pauta a prática pedagógica serve como máscara e justificação para a 

indiferença no que diz respeito às desigualdades reais diante do ensino e da cultura 

transmitida, ou, melhor dizendo, exigida” (BOURDIEU, 2003, p. 53).  

 

Produtos de um sistema voltado para a transmissão de uma cultura 
aristocrática em seu conteúdo e espírito, os educadores inclinam-se a 
desposar os seus valores, com mais ardor talvez porque lhe devem o 
sucesso universitário e social. Alem do mais, como não integrariam, 
mesmo e sobretudo sem que disso tenham consciência, os valores de 
sua origem ou de pertencimento as maneiras de julgar e de ensinar?                             
(BOURDIEU, 2003, p. 54). 

 

 Vez ou outra surgem movimentos que se propõem a reformar a instituição 

escolar, mas todos não passam de reformas superficiais tendo em vista que não 

conseguem mudar as proposições básicas que constituem a instituição e perpetuam 

as desigualdades. Ou seja, é um ciclo sem fim, o capital cultural influência no êxito 

escolar, tal capital é formado pelo acesso e vivencia da cultura legitimada que a 

família proporciona ao individuo e que está atrelado ao grupo social ao qual se 

pertence. 

 Bourdieu (2003) ressalta que tal obtenção de cultura, para que produza 

resultados efetivos na mudança do destino escolar do individuo, deve acontecer por 

uma vivência real de todas as manifestações artísticas e espaços culturais 

legitimados. Logo, acreditar numa homogeneização através das mídias e na criação 

de uma cultura de massa igual para todos é deveras ingênuo. Não se pode garantir 

à homogeneidade da recepção da mensagem, tão pouco a forma com a qual seus 

receptores iram significa-lás. Há muitas variáveis envolvidas, como por exemplo, o 

interesse do ouvinte em função da sua bagagem cultural.  

 Nesse ponto de sua pesquisa o autor volta a questionar a função da escola na 

difusão das artes eruditas e na democratização dos saberes. E logo constata que a 
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instituição escolar trabalha para criar uma falsa liberdade de escolha. Dessa maneira 

o individuo passa a acreditar que escolheu ativamente o caminho que na verdade já 

havia sido pré-definido pelos fatores aqui discutidos. O monopólio da manipulação 

dos bens culturais como discorre Max Weber, e é retomado por Bourdieu no texto: 

“A Escola Conservadora: As Desigualdades Frente à Escola e à Cultura.” seria o 

centro de todo esse enredo que rege a estrutura escolar e perpetua as estruturas 

sociais. 

 

Um sistema de ensino como esse só pode funcionar enquanto se limite 
a recrutar e a selecionar os educando capazes de satisfazerem as 
exigências que se lhe impõe, objetivamente, ou seja, enquanto se dirija 
a indivíduos dotados de capital cultural (e da aptidão para fazer 
frutificar esse capital) que ele pressupõe e consagra, sem exigi-lo 
explicitamente e sem transmiti-lo metodicamente. (BOURDIEU, 2003, p. 
57). 

 

Somente uma instituição cuja função específica fosse transmitir ao 
maior número possível de pessoas, pelo aprendizado e pelo exercício 
as atitudes e as aptidões que fazem o homem “culto”, poderia 
compensar (pelo menos parcialmente) as desvantagens daqueles que 
não encontram em seu meio familiar a incitação a prática cultural. 
(BOURDIEU, 2003, p. 61). 

 

 No texto “Os Excluídos do Interior” produzido por Pierre Bourdieu e Patrick 

Champagne (2001), diferente dos demais trabalhos de Bourdieu até agora 

analisados, os autores discorrem sobre os indivíduos que são sistematicamente 

marginalizados, estigmatizados e excluídos do sistema escolar de diversas formas. 

O modelo de exclusão muda, mas os sujeitos alvos da exclusão escolar, que 

promovem de forma ordenada a marginalização social, continuam se perpetuando.   

 Até o fim dos anos 50, o processo de exclusão acontecia de forma bem 

incisiva e precoce, logo nos anos iniciais da escolarização as crianças eram 

selecionadas pelo sistema e convencidas de que não eram boas o suficiente para 

serem escolarizadas, o ambiente escolar não lhes cabia, sob a justificativa de que 

não tinham as habilidades e competências necessárias. Tal movimento contribuía 

para a manutenção da ordem social impedindo que as classes populares tivessem 

acesso ao conhecimento necessário para ocupar lugares historicamente reservados 

apenas aos filhos da elite.  

 Contudo, após esses anos de estabilidade vivenciados pela escola, veio a 

ampliação do acesso ao ensino, como vimos anteriormente, e agora os filhos das 
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classes populares conseguem ingressar em massa na instituição escolar. Essa 

ampliação em um primeiro momento causou um sentimento de esperança em 

relação às possibilidades de ascensão social ao mesmo tempo em que trouxe à 

instituição escolar uma falsa aparência de democratização, pois tão logo as classes 

populares passam a ocupar esse espaço percebem que a exclusão continua, porém 

agora a mesma foi institucionalizada de fato e acontece de forma gradual ao longo 

dos anos de escolarização. “Os novos beneficiados começaram a perceber que não 

era suficiente ter acesso ao ensino secundário para ter sucesso nele, e que não era 

suficiente ter sucesso nele para ter acesso às posições sociais” (BOURDIEU e 

CHAMPAGNE, 2001, p. 482). 

 A falsa democratização da instituição escolar, que sabemos nunca deixou de 

cumprir seu papel como conservadora da ordem social, trouxe um estigma ainda 

maior sobre os indivíduos que sistematicamente eram marginalizados ao longo do 

percurso. O foco não era mais as habilidades inatas e a culpabilização sistemática 

dos excluídos se dava pela justificativa de que os mesmos tiveram acesso de forma 

“igualitária” a todas as ferramentas disponibilizadas pelo sistema escolar e que, 

portanto não haveria desculpas para o insucesso. Afinal, segundo as regras da 

instituição, as oportunidades estão aí e só não tem êxito quem não sabe aproveitá-

las, ou não se esforça o suficiente para tal. 

 

A escola está produzindo cada vez mais indivíduos que padecem de 
uma espécie de mal-estar crônico instituído, instituído pela 
experiência, mais ou menos completamente reprimida, do fracasso 
escolar, absoluto ou relativo, e obrigados a sustentar frente a si 
mesmos e aos outros com um blefe permanente, uma imagem de si 
duramente arranhada ou mutilada. (BOURDIEU e CHAMPAGNE, 2001, 
p. 484). 

 

 Com isso, seguindo a linha de pensamento traçada pelos autores, fica 

evidente que o fracasso escolar é um processo socialmente constituído que segue 

marginalizando os indivíduos das classes populares e frustrando sistematicamente 

suas esperanças de ascensão social, pois, tão logo obtivessem êxito em massa a 

ordem social baseada na hierarquia de classes colapsaria. 

 Continuamos vivendo esse simulacro de educação ainda nos dias atuais e 

mesmo que com algumas diferenças percebe-se que esse movimento é global, não 
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se restringe ao contexto geográfico pesquisado pelos autores, o discurso da 

igualdade foi instaurado com sucesso, tudo para todos, mas somente de aparência.  

 

 Seguindo a investigação das causas da recorrência do fracasso escolar nas 

classes populares, vejamos agora um pouco da contribuição, que é fundamental, de 

Maria Helena Souza Patto para esse campo de estudos. A autora natural de 

Taubaté (SP) que é especialista em psicologia escolar possui muitos trabalhos 

significativos na área da educação e diferente do autor que vimos anteriormente 

trabalha as problemáticas a partir do contexto brasileiro.  

 José Sérgio F. de Carvalho (2011) descreve, em seu artigo: “A produção do 

fracasso escolar: A trajetória de um clássico”, de forma bem clara e objetiva, a 

trajetória de uma das produções mais famosas da autora, o livro escrito por Patto: “A 

produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia” e aponta o impacto 

que tal obra desempenhou no meio acadêmico ao longo dessa trajetória. Como por 

exemplo, o fato de que a abordagem utilizada por Pato nas pesquisas que geraram 

tal obra representa uma ruptura teórico metodológica em relação aos pesquisadores 

que a antecederam e até mesmo dos contemporâneos à sua época. Helena não 

fazia separação entre as raízes escolares do fracasso e os condicionantes históricos 

e sociais que compõem todo esse processo por trás da trajetória de fracasso escolar 

dos alunos.  

 Carvalho também faz uma breve introdução à narrativa contida no livro e 

ressalta o cuidado de Helena em fazer um apanhado histórico sobre tudo que já 

havia de estudos em relação ao fracasso escolar, desde o recorte racial até a teoria 

da carência cultural, entre outros recortes atribuídos como causa central por 

diversos estudiosos da educação para o fracasso escolar. 

 Contudo, o autor, ao narrar às controvérsias levantadas por Patto nas demais 

pesquisas sobre o assunto não tem por pretensão deslegitimar as demais 

pesquisas, o foco aqui é demonstrar que a autora buscou compreender a 

problemática em questão por um ponto de vista diferente, fugindo dos rótulos pré-

concebidos e buscando compreender cada indivíduo em sua subjetividade.  

 

 Patto denuncia veementemente a forma mecanizada e desprovida de sentido 

com a qual a escola opera o que afeta muito a forma como os sujeitos iram vivenciar 
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sua trajetória escolar. Afinal, encontramos um ponto em comum na obra de Pato 

com os demais autores, a constatação de que a escola opera sobre a falsa imagem 

de uma instituição democrática ao passo que segue cumprindo seu papel alienante. 

 

Por décadas, na ausência de um autêntico sentido público, a escola 
brasileira tinha uma clara finalidade socioeconômica: operar como um 
mecanismo de seletividade precoce capaz de dar legitimidade social 
para a ideologia da meritocracia individual. Assim a experiência 
escolar conferia aos poucos que a ela tinham acesso uma distinção 
social que frequentemente se revertia em privilégio econômico [...] A 
democratização de seu acesso, que poderia ter significado a ampliação 
de uma experiência simbólica potencialmente rica, resultou na 
manutenção de um “meio” para o qual já não mais se vislumbra 
claramente um ‘fim’. (CARVALHO, 2011, p.575). 

 

 Buscando compreender melhor a abordagem revolucionária de Patto vejamos 

agora como se deu o processo de pesquisa que gerou sua obra mais famosa, o livro 

acima citado, a partir das palavras da própria autora.  

 No artigo “O fracasso escolar como objeto de estudo: anotações sobre as 

características de um discurso”, publicado em maio de 1988, Maria Helena discorre 

sobre as etapas de sua pesquisa bem como algumas constatações geradas por ela. 

 A autora inicia o artigo trazendo a seguinte constatação. A de que são muitas 

as pesquisas sobre o fracasso escolar já existentes, porém, é visível que as mesmas 

estão saturadas em seus argumentos. Há uma reincidência grande de autores que 

alimentam a crença, direta ou indiretamente, de que o problema está na falta de 

capacidade da criança pobre. Existem muitos trabalhos também que tecem sua linha 

de raciocínio a partir da teoria da carência cultural. E, segundo Patto, pelo fato 

desses estudos estarem saturados e insistirem em vertentes que claramente não 

contemplam toda a complexidade da escolarização, acabam por influenciar a 

instituição escolar de forma negativa quando vemos tais estudos sendo utilizados 

como base para reformas educacionais que se mostram ineficazes no tocante ao 

que diz respeito a trazer soluções eficazes para a problemática em questão. 

 A constatação de que os estudos sobre o fracasso escolar existentes estavam 

como ela diz “dando sinais de cansaço” foi o primeiro passo da autora em sua busca 

por compreender os pormenores envolvidos na reincidência dos alunos pertencentes 

às classes populares nas estatísticas de repetição e evasão escolar. Patto relata que 

para embasar sua pesquisa resolveu traçar uma linha do tempo a fim de 
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compreender a evolução das pesquisas educacionais com enfoque na problemática 

por ela escolhida e seu contexto histórico, para tal, ela iniciou seu trabalho 

pautando-o em dois pilares principais: uma revisão crítica da literatura pré-existente 

e a busca por um referencial teórico-metodológico. 

 Maria Helena Souza Patto fez então uma Incursão nos ensaios e artigos mais 

voltados para problemática em questão que haviam sido publicados na revista 

brasileira de estudos pedagógicos (RBEP). Buscando compreender o que os autores 

diziam; o que não diziam e onde se contradiziam. Ao analisar as produções 

publicadas na RBEP, Patto chega à conclusão de que haviam entre elas estampada 

uma predominância dos pressupostos do liberalismo entre os colaboradores da 

instituição escolar. 

 

Para nossos fins, é suficiente registrar que, desde os ensaios da 
autoria de educadores brasileiros em escola no vistas como Anísio 
Teixeira e Lourenço Filho, a maioria dos artigos movimenta-se nos 
limites da criança de que, numa sociedade capitalista, a igualdade de 
oportunidades é real ou possível, cabendo à escola promovê-la em 
quanto lugar supostamente privilegiado de identificação dos mais 
aptos independentemente da origem social. (PATTO, 1988, p. 73). 

 

 

 A autora observou também que, boa parte dos estudiosos que tratavam do 

tema, eram motivados pelo fato de estarem inconformados com as desigualdades 

existentes, contudo criam a “escola redentora”, logo não responsabilizavam a 

instituição pelos resultados entregues. Não obstante, observou também que havia 

uma unanimidade em relação a uma questão específica. Todos relatavam a 

precariedade do ensino oferecido às classes populares. 

Patto pesquisou artigos que foram publicados no período entre 1944 a1984. 

Ou seja, quatro décadas de fundamentação teórica sobre o assunto e, embora com 

alguns avanços e modificações inexpressivas, o que predominava era a persistência 

dos problemas centrais vinculados a escolarização. 

 Após um apanhado geral sobre a pesquisa desempenhada através dos 

artigos publicados na RBEP no período anteriormente citado, Patto discorre de 

forma mais minuciosa sobre o conteúdo desses artigos e do impacto que os 

enfoques e teorias trazidos por eles desempenhavam no contexto educacional 

brasileiro. A autora ressalta que dois movimentos diferentes se davam ao mesmo 

tempo na década de 20 no Brasil, de um lado os liberais insistindo na visão 
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funcionalista da escola. E de outro, autores que em suas produções literárias ou tão 

somente em seu posicionamento difundiam conceitos como o arianismo e outras 

teorias racistas vindas da Europa.   

 

A crença de que os integrantes das classes populares são lesados do 
ponto de vista das habilidades perceptivo-motoras, cognitivas e 
intelectuais está disseminada no pensamento educacional brasileiro 
que recebe forte impulso de resultados de pesquisa. O poder desta 
crença é tão grande - dadas as suas profundas raízes na cultura 
brasileira - que não só ainda resiste a resultados de pesquisa que a 
invalidam e análises críticas da teoria da carência cultural já 
disponíveis, como também subjaz a muitas das medidas técnicas e 
administrativas tomadas pelos órgãos oficiais competentes que visam 
melhorar a qualidade do ensino. (PATTO, 1988, p. 75). 

 

 

 Como podemos ver até aqui, muitos dos autores e de suas produções eram 

marcadas por crenças e estereótipos baseados na discriminação racial e social. 

Porém a seguir no texto, a autora começa a relatar uma aparente mudança nesse 

cenário a partir de meados dos anos 70. “Uma das características da pesquisa 

recente é a atenção a participação da própria escola nos resultados por ela obtidos, 

depois de muitos anos nos quais predominou a psicologização do fracasso escolar e 

à procura de suas causas sobretudo fora do sistema escolar. (PATTO, 1988, p. 76). 

 Ao caminhar para a conclusão do artigo uma fala da autora me chamou 

atenção. Ela demonstra sua indignação por perceber que ainda na década de 80 a 

problemática da escola continua girando em torno de pressupostos tão 

ultrapassados. Ora! Se a reincidência desses pressupostos já era deveras 

estarrecedora na década de oitenta que diremos nós em pleno século XXI ao 

constatar que pouco do cenário demonstrado por Patto em suas pesquisas teve uma 

mudança efetiva no decorrer da história até os dias atuais. Contudo, a autora 

encerra dizendo que as pesquisas em educação não se encontram estagnadas, ela 

relata que o momento era de indagação e reflexão. 

    

Mais uma vez, estamos diante da força da ideologia num país marcado 
pelo colonialismo, pela escravidão, pelo modo capitalista de produção 
e pelas artimanhas culturais que os justificam. A medicalização do 
fracasso escolar e sua explicação sutilmente calcada no preconceito 
racial e social ainda estão em vigor em plena década de 80. (PATTO, 
1988, p. 76). 
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3. SUCESSO ESCOLAR NAS CLASSES POPULARES. 

 

 

 Para dar inicio a investigação sobre os casos de sucesso escolar, vejamos o 

que alguns dos autores mais visados nesse assunto dizem a respeito. Para tal, 

utilizaremos o artigo produzido por Nadir Zago (2000), doutora em educação com 

pesquisas desenvolvidas na área da sociologia da educação.  

 Ao iniciar o artigo, a autora tem o cuidado de delimitar a questão central que 

norteia todo o texto de forma bem clara. Meio familiar e escolaridade. Qual seria a 

relação entre esses dois pilares (família e escola) e a longevidade escolar nas 

classes populares? Muitos autores se questionaram sobre tal relação e dedicaram 

parte de suas pesquisas para investigação dessa questão. Na primeira parte do 

texto Nadir faz um apanhado geral desses trabalhos e descreve suas características 

bem como os pontos de aproximação e discordância entre eles. 

 Sobre a teoria da carência cultural (anos 60,70) Zago ressalta o equívoco de 

tal linha de pensamento, que responsabilizava de forma indireta as famílias das 

classes populares por seu insucesso estigmatizando-as: “Por sua situação de 

pobreza, não proporcionavam estímulos suficientes e adequados ao desempenho 

escolar dos filhos” (ZAGO, 2000, p. 71). 

 

 A autora continua argumentando em relação à questão trazendo um alerta 

sobre como se constitui um erro sem precedentes nos apoiarmos sobre os padrões 

das classes médias para avaliar as práticas de escolarização nos meios socialmente 

desfavorecidos. Adotar tal postura faz com que se deixe de observar a subjetividade 

de cada grupo social, família e individuo. “Em estudos sociológicos mais recentes 

observa-se o reconhecimento explícito da heterogeneidade das camadas populares 

e uma análise não determinista da realidade social” (ZAGO, 2000, p. 71). 

  

 Dando inicio a apresentação de alguns autores estudiosos do objeto em 

questão, Nadir explicita algumas das constatações de Lahire (1997) as quais não irei 

me prolongar, pois mais a frente iremos nos aprofundar em sua pesquisa através de 

suas próprias palavras. Contudo, para fins de compreensão da linha de raciocínio 

tecida por Zago no texto, vale a pena citar que o trabalho de Lahire, segundo a 
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autora, apresenta a intervenção positiva das famílias em domínios periféricos como, 

por exemplo, o ambiente doméstico. Sendo um dos fatores principais e 

determinantes para a longevidade escolar dos indivíduos estudados. 

 

 Após apresentar as contribuições de Lahire, Zago apresenta um breve 

resumo e análise crítica sobre o trabalho desempenhado por Laurens. A questão 

central do trabalho do autor vai girar em torno das práticas educativas do grupo 

familiar e da vontade de sucesso dos mesmos. Dito isso, cita os indicadores usados 

por Laurens como delimitadores em sua pesquisa, a saber: influência dos avós 

através  de  ocupações  não operárias,  status  profissional  do  pai,  ocupação  da 

mãe,  dimensão  demográfica,  instrução  e  escolaridade  dos  pais,  ativismo  

político  e  religioso,  oportunidades  exteriores  favoráveis  ao  sucesso  escolar. 

Segundo Zago, o autor buscou, assim, compreender as razões de sucesso escolar, 

considerando as relações intergeracionais. Contudo, Laurens não taxou tais 

indicadores, chamados por ele de “fatores favoráveis ao sucesso”, como 

determinantes, pois compreendia que os mesmos só se tornavam relevantes quando 

relacionados com os “fatores fundamentais ou estruturantes” que seriam: um projeto 

estruturante ou a uma política de sucesso social familiar.   

 

 A autora analisa, portanto, a contribuição de quatro autores (dois nacionais e 

dois estrangeiros) que tinham em comum em seus trabalhos o "objetivo de estudar o 

tema do sucesso escolar a partir das relações entre a escola e a família, 

considerando as dimensões materiais e simbólicas de escolarização". A saber: 

Lahire (1997); Laurens (1992); Portes (1993); Viana (1998). Vejamos agora o que 

relata o texto a respeito das pesquisas de Portes, no primeiro trecho citado e Viana, 

no trecho seguinte. 

 

Os elementos explicativos para essas trajetórias com acesso ao curso 
superior estão relacionados ao que o autor denomina de força do 
ethos, que consiste no investimento familiar, materializado sobretudo  
na  figura  da  mãe,  apoiado  no  valor  simbólico  da  escola  como  
possibilidade  de  ultrapassar  a  condição  social  dos  pais [...] 
Considera  ainda  como  elemento  significativo  de longevidade  
escolar  a  rede  de  relações  sociais  que, através  de  certos  tipos  de  
apoio,  influências  ou  informações,  permitem  conhecer  melhor  o  
funcionamento do  sistema  de  ensino.(ZAGO, 2000, p. 74). 
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Também voltada para estudantes universitários, Viana (1998) procurou 
investigar o que tornou possível o acesso ao nível superior para filhos 
de famílias com dificuldades econômicas e baixo nível de 
escolaridade, com pais exercendo ocupações predominantemente 
manuais [...] considerando os seguintes parâmetros de análise: os 
significados que a escola assume para os pais e os filhos; as 
diferentes formas de relações intersubjetivas e intergeracionais que 
uma escolarização prolongada implica para as camadas populares; as 
disposições e condutas temporais, isto é, a relação com o futuro por 
parte dos sujeitos estudados; os processos familiares de mobilização 
escolar; os grupos de referência para o aluno-filho, exteriores ao 
núcleo familiar e as oportunidades daí decorrentes; os modelos 
socializadores familiares ou tipos de presença educativa das famílias. 
(ZAGO, 2000, p. 74). 

 

 Nadir faz algumas considerações sobre esses autores comparando suas 

pesquisas e constatações concebidas através dos respectivos trabalhos.  

 Sobre Lahire e Laurens ela destaca que os mesmos divergem quanto à 

relevância das condições sociais tidas como facilitadoras da longevidade escolar. 

Enquanto Laurens foca nessas condições, Lahire defende que determinados fatores 

pertencentes a domínios periféricos, e não necessariamente ao meio escolar, 

atrelados às relações de interdependência, é que desempenhariam um papel mais 

central nesse processo. Nessa questão a autora ressalta que a pesquisa de Viana 

se aproxima das constatações feitas por Lahire em diversos aspectos. Quanto aos 

argumentos de Portes trazidos no texto de Zago, os mesmos me recordam de 

alguns conceitos trabalhados por Bourdieu em sua tese sobre o fracasso escolar nas 

classes populares, sendo que Portes se apropriaria desses mesmos aspectos sob 

um ponto de vista diferente tendo como objetivo explicar as ocorrências de sucesso 

escolar.  

 Depois de nos trazer esse panorama sobre as pesquisas existentes sobre a 

longevidade escolar, Nadir começa a discorrer sobre sua própria pesquisa. Todavia, 

conclui que mesmo que tais estudos, citados por ela, possam levantar 

questionamentos, não se pode negar os méritos das mesmas em trazer como 

protagonistas as ações desempenhadas pelos sujeitos sociais. “Contrariando uma 

visão patologizante das famílias [...] apoiado em uma caracterização genérica dos 

meios populares, frequentemente associada à passividade, imediatismo nas 

reivindicações, entre outros atributos igualmente estigmatizantes” (SADER & PAOLI, 

1986, apud ZAGO, 2000, pág. 75). 

 



29 
 

 Zago faz uma breve introdução sobre as linhas gerais de seu trabalho de 

pesquisa. O mesmo ocorreu através de entrevistas feitas com 16 famílias periféricas 

de Florianópolis em três momentos específicos da trajetória escolar dos indivíduos 

estudados. Os grupos familiares elegidos por Nadir para participar da pesquisa 

tinham em comum “um baixo nível de renda e o grau de escolaridade dos pais 

reduzido”. A autora iniciou as entrevistas no ano de 91 e retornou novamente a fazer 

contato com as famílias em 93 e depois em 97. As entrevistas qualitativas buscavam 

observar quatro temas específicos: os dados sociais das famílias: estrutura familiar, 

inserção no mercado de trabalho, entre outros; a situação escolar dos filhos; a 

relação escola-trabalho e o significado das práticas familiares de escolarização. Em 

geral esse compilado de entrevistas fez com que Zago chegasse a seguinte 

constatação: "As entrevistas, no seu conjunto, mostram um discurso apoiado numa 

forte valorização concedida à formação escolar e esta é relacionada, sobretudo, ao 

desempenho profissional futuro” (ZAGO, 2000, p. 75). Pode concluir também, se 

aproximando das constatações feitas Laurens e Viana em suas pesquisas, com 

relação ao que diz respeito ao desempenho escolar favorável e a longevidade 

escolar, que “os casos de uma escolarização mais extensa são também aqueles que 

apresentaram, ao longo do percurso, desempenho mais favorável” (ZAGO, 2000, p. 

75). 

 

 Após apresentar de forma geral a pesquisa, Nadir decide focar a narrativa do 

texto em uma única família do grupo pesquisado por ela, família essa à qual Zago 

relata ter uma trajetória escolar com maior longevidade se comparada às outras 

famílias que compõe o conjunto da população estudada. A família em questão é 

composta por cinco membros: Os filhos Mário; Wilson e Luiza; a mãe e seu 

companheiro. Alguns pontos destacados por ela em relação à família em questão 

são bem interessantes. Variantes que não costumam ser consideradas nas 

pesquisas por serem deveras subjetivas, mas que exatamente por esta subjetividade 

desempenham um papel importante na longevidade escolar dos indivíduos. Um 

desses pontos é a forte mobilização escolar materializada na figura da mãe. 

Contudo, observa-se que o empenho da mãe por uma escolaridade mais longa não 

parece ser compartilhado no mesmo grau entre os filhos, o que demonstra melhores 

resultados é o que tem maior incentivo por parte da mesma, essa ação, por 
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conseguinte reflete no empenho dos indivíduos de forma diferente reverberando nos 

resultados obtidos por cada um. Outra questão que claramente interfere no processo 

de escolarização nessa família é a recorrência da concomitância trabalho-estudo, 

questão essa que se verifica também na trajetória da maioria dos indivíduos das 

classes populares.  

 Tendo levado em consideração todos esses fatores a autora conclui que o ser 

humano não é fruto diretamente do que é visto na família. A pesquisa de Zago 

evidencia que a mobilização do aluno na construção de seu percurso escolar e 

profissional é importante e que não há como negar a existência de outras influências 

além das estritamente familiares. (ZAGO, 2000). 

 

Acreditamos que os estudos voltados para realidades concretas 
podem contribuir para desmistificar as interpretações muito genéricas 
sobre a denominada participação dos pais na escolarização dos filhos 
as quais, com frequência, resultam em preconceitos fundados num 
padrão idealizado de família e de participação. (ZAGO, 2000, p. 79). 

 

 Dando continuidade a investigação sobre os casos bem sucedidos de 

escolarização nas classes populares, vejamos agora as contribuições que Bernard 

Lahire trouxe para esse campo de estudos através de sua pesquisa.  

 Não pretendendo dar conta de toda complexidade da obra de Lahire (1997) 

seleciono, alguns trechos de seu livro “Sucesso escolar nos meios populares: as 

razões do improvável.” (Prelúdios; os sete primeiros tópicos do Capitulo I; casos de 

sucesso, perfis 24 e 25; conclusão.) que considero fundamentais para que se possa 

compreender a importância da produção acadêmica de Lahire para o presente 

trabalho.  

 Nos prelúdios Lahire contextualiza seu trabalho de pesquisa e discorre sobre 

as etapas do processo sociológico de investigação adotado por ele. A questão 

central da pesquisa é buscar compreender as diferenças secundárias. “Para sermos 

mais precisos, o objeto central de nosso trabalho são os fenômenos de dissonâncias 

e de consonâncias entre configurações familiares” (LAHIRE, 1997, p. 12). 

Consonância e dissonâncias entre as famílias pesquisadas e a escola. O universo 

amostral escolhido pelo autor foi composto de crianças de oito anos de idade que 

cursavam a segunda série do primeiro grau e suas famílias. Todos residentes da 

França, a maioria imigrante, e pertencente às classes populares.  
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 Lahire faz críticas às generalizações feitas pelas pesquisas 

macrossociológicas. Bem como o posicionamento divergente dos professores 

quando confrontados com os resultados do grupo (onde costumam reproduzir os 

estigmas presentes no senso comum) e quando confrontados com os indivíduos um 

a um (adotando uma postura mais compromissada em compreender as causas das 

dificuldades enfrentadas e dos êxitos obtidos). 

 

Mas, afinal de contas, as próprias noções de "capital cultural" e de 
"transmissão" ou de "herança" - metáforas úteis quando comentamos 
quadros que cruzam variáveis - deixam de ser pertinentes quando, ao 
mudar a escala de observação, voltamo-nos para descrição e análise 
das modalidades da socialização familiar ou escolar, no âmbito de uma 
sociologia dos processos de constituição das disposições sociais de 
construção dos esquemas mentais e comportamentais. (LAHIRE, 1997, 
p. 14). 

 

 O trabalho de pesquisa de Lahire é organizado e apresentado no livro na 

seguinte ordem: primeiro o autor se dispõe a discorrer sobre os fundamentos 

teóricos e metodológicos adotados na pesquisa; em seguida se dedica a descrição 

da população analisada. Em uma parte um tanto quanto interessante de sua obra, 

Bernard disponibiliza os registros das entrevistas feitas com as crianças e suas 

famílias organizando-os em perfis familiares, dando assim ao leitor a oportunidade 

de obter um panorama sobre o estudo desempenhado muito mais amplo e rico de 

detalhes. E por fim Lahire apresenta as conclusões a serem extraídas da exploração 

sociológica feita. 

  

 As etapas do método de pesquisa do autor foram as seguintes: entrevistas 

com 26 famílias em suas casas; notas etnográficas sobre cada um dos contextos 

das entrevistas; fichas com informações escolares; cadernos de avaliação; 

entrevistas nas escolas com cada uma das 27 crianças; entrevistas no começo e no 

final do ano escolar com os sete professores envolvidos; entrevistas com quatro 

diretores de escola. O autor buscou ser o mais minucioso quanto possível no 

desenvolvimento da dinâmica da pesquisa. Pois, segundo ele, é essa atenção aos 

detalhes que permite com que se chegue a conclusões seguras. 
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O conhecimento sociológico só pode ser criado através de um 
trabalho permanente de retorno aos protocolos anteriores da pesquisa, 
a partir de aquisições progressivas, Graças aos protocolos de 
pesquisa que se seguiram. Trata-se neste caso de um avanço através 
de um retorno reflexivo sobre os momentos passados do trabalho, 
sendo que as diferentes etapas da pesquisa não estavam jamais 
separadas, como nos esquemas hipotético-dedutivos escolares. Tudo 
é válido, a qualquer momento do trabalho, para compreender melhor o 
que foi feito em qualquer outro momento. (LAHIRE, 1997, p. 16). 

 

 O ponto de vista do conhecimento adotado por Lahire vê o desenvolvimento 

cognitivo, comportamental e avaliativo da criança de uma forma peculiar. Ele 

acredita que tais esquemas só se constituirão de fato através “das formas que 

assumem as relações de interdependência com as pessoas que a cercam com mais 

frequência e por mais tempo, ou seja, os membros de sua família” (LAHIRE, 1997, 

p.17). Contudo, isso não significa afirmar que a criança reproduza de maneira direta 

a forma de agir da família, as relações de interdependência servem de base para 

que a criança constitua seu comportamento. “Suas ações são reações que "se 

apoiam" relacionalmente nas ações dos adultos que, sem sabê-lo, desenham, 

traçam espaços de comportamentos e de representações possíveis para ela” 

(LAHIRE, 1997). 

 

 Ninguém "é" no vazio! Somos frutos das relações de interdependência com o 

meio. O autor defende que todos os rótulos atribuídos a um indivíduo como sendo 

características suas próprias, na verdade são o resultado das relações e da 

interação desses indivíduos no meio em que estão inseridos desde os primeiros 

momentos de sua existência. É a partir dessas relações de interdependência que o 

ser se constituiria socialmente. Logo, seguindo essa linha de raciocínio, não há 

como enquadrar as crianças em uma escala única de desenvolvimento cognitivo 

sem negligenciar a subjetividade de constituição do ser que compõe cada uma. 

 

 Lahire trás também outra intrigante constatação, essa a respeito de como os 

indivíduos que constituem o grupo de crianças vistas como fracassadas em sua 

escolarização se sentiriam em meio a todo esse processo frente às regras do jogo 

escolar (tipos de orientação cognitiva, tipos de práticas de linguagem, tipos de 

comportamento próprios da escola). O autor afirma que "Casos de fracasso escolar 
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são casos de solidão dos alunos no universo escolar" (LAHIRE, 1997), ao passo que 

esses indivíduos não encontram no meio em que estão inseridos, base alguma para 

lidar com as regras do jogo escolar. 

 

Se a família e a escola podem ser consideradas como redes de 
interdependência estruturadas por formas de relações sociais 
específicas, então o "fracasso" ou o "sucesso" escolares podem ser 
apreendidos como o resultado de uma maior ou menor contradição, do 
grau mais ou menos elevado de dissonância ou de consonância das 
formas de relações sociais de uma rede de interdependência a outra. 
(LAHIRE, 1997, p. 19). 

 

 Quanto à configuração familiar, a mesma é descrita em cada caso com base 

nos seguintes temas: as formas familiares da cultura escrita, as condições e 

disposições econômicas, a ordem moral doméstica, as formas de autoridade familiar 

e as formas familiares de investimento pedagógico. São estes os cinco elementos 

que o autor destaca como primordiais no processo de compreensão da problemática 

em questão. 

 Sobre as formas familiares da cultura escrita Lahire ressalta que o livro e o 

afeto passam a estar interligados e constituem uma relação íntima de afetividade 

para a criança quando os pais tem o hábito de ler para elas. Logo, "A questão não 

se limita, portanto a presença ou ausência de atos de leitura em casa: quando existe 

a experiência, é preciso sempre se perguntar se é vivida positiva ou negativamente” 

(LAHIRE, 1997, p.21). O autor destaca também as formas objetivas da escrita que 

permitem regulação, organização e controle. Como um ponto central da relação das 

famílias com a linguagem, pois se verifica, mesmo que em diferentes graus, que 

essas formas iram se manifestar no cotidiano familiar, constituindo assim a relação 

de leitura e escrita existente mesmo quando o habito da leitura não é observado no 

grupo familiar. E observa que tal relação com a escrita foge do que se acredita 

caracterizar o habitus. “A interrogação sociológica sobre as práticas de escrita abre, 

portanto, uma brecha na unidade da teoria [...] Se, de fato, o habitus é a experiência 

comum do mundo, pré-reflexiva, prática... Então nem todas as práticas tem o habitus 

como princípio de criação” (LAHIRE, 1997, p. 23). 

 

 As formas familiares de cultura escrita, segundo o autor, estão interligadas 

com as condições e disposições econômicas e com a ordem moral e doméstica. 
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"Para que uma cultura escrita familiar, ou para que uma moral da perseverança e do 

esforço possam constituir-se, desenvolver-se e ser transmitidas, é preciso 

certamente condições econômicas de existência e específicas”. (LAHIRE, 1997, 

p.27). As intempéries que podem ocasionalmente ocorrer no cotidiano familiar 

abalando a situação econômica de seus componentes, abala também a forma como 

essa família irá se relacionar com a cultura escrita.  

 Quanto à ordem moral domestica o autor afirma que: "O aluno que vive em 

um universo doméstico material e temporalmente ordenado adquire, portanto, sem o 

perceber, métodos de organização, estruturas cognitivas ordenadas e predispostas 

a funcionar como estruturas de ordenação do mundo”. (LAHIRE, 1997, p.27). Mais 

uma vez as relações de interdependência se fazem presentes como fator chave para 

o bom desempenho escolar e social do individuo. 

 

Sem dúvida, uma configuração familiar relativamente estável, que 
permita à criança relações sociais frequentes e duráveis com os pais, 
é uma condição necessária à produção de uma relação com o mundo 
adequada ao "êxito" no curso primário. Através de uma presença 
constante, um apoio moral ou afetivo estável a todo instante, a família 
pode acompanhar a escolaridade da criança de alguma forma (por 
exemplo, através de um autoritarismo meticuloso ou uma confiança 
benevolente). Neste caso, a intervenção positiva das famílias, do ponto 
de vista das práticas escolares, não está voltada essencialmente ao 
domínio escolar, mas a domínios periféricos. (LAHIRE, 1997, p. 26). 

 

 A forma como a criança se relaciona com as figuras de autoridade e as regras 

disciplinares em seu ambiente familiar refletem diretamente em como ela irá se 

relacionar com o ambiente da autoridade escolar e suas normas de comportamento. 

Portanto, segundo Lahire: “é importante estar atento a fenômenos de dupla coerção 

em alguns alunos: eles podem estar sendo submetidos a regimes disciplinares, 

familiar e escolar, diferentes ou opostos". 

 Por último, mas não menos importante o autor discorre sobre as formas 

familiares de investimento pedagógico. O mesmo, segundo o autor, pode sim 

exercer efeito sobre a escolaridade dependendo da forma como é desempenhado, 

auxiliando a criança a alcançar os objetivos que lhe forem impostos, porém não se 

deve dar tanta importância a esse fator atribuindo a ele o papel de determinante 

absoluto como ocorre em outras pesquisas sobre o assunto. 
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 Vejamos agora dois dos perfis apresentados por Lahire em seu livro e que 

são considerados casos brilhantes de sucesso. O primeiro perfil é o de Christian R., 

Nascido em Bron, sem repetência escolar, obteve 7,5 na avaliação nacional. E o 

autor descreve esse perfil (Nº24) com a seguinte frase “uma vigilância regular e 

sistemática”. 

 A entrevista foi feita com a mãe acompanhada de sua irmã e uma bebê de 

quem toma conta. Lahire descreve o ambiente ao redor onde ocorre a entrevista 

(sala de jantar, estante com livros enciclopédicos) todos os objetos são descritos 

detalhadamente, bem como a postura das mulheres em relação ao diálogo (a tia de 

Christian se intromete de forma recorrente no diálogo do entrevistador com a mãe). 

O autor observou que "Durante a entrevista a senhora R. Parece bastante tensa, 

como alguém que esteja procurando respostas corretas, que não quer se enganar" 

(LAHIRE, 1997). 

 

 Lahire descreve a situação familiar iniciando pela idade, origem, 

escolarização, ocupação, e relacionamento com os pais. Ambos os pais do aluno em 

questão têm por volta dos 40 anos são de Madagascar (imigrantes residentes na 

França), não completaram os estudos, e não possuem relação de proximidade com 

pelo menos um de seus componentes parentais (mãe, pai). Ambos foram operários 

por anos. O pai na presente data da entrevista já não era mais operário possuía 

comércio próprio e a mãe tinha como ocupação ser “do lar”. A família é composta 

por quatro membros, os pais, Christian de oito anos e sua irmã com 12 anos. O 

entrevistador relata que o menino foi introduzido no ambiente escolar ainda muito 

novo com seus 2 anos e 2 meses e que é caracterizado na escola como uma 

criança tranquila, distraída, indolente, mas dotada. O autor relata que os níveis 

escolares e as profissões dos pais não o possibilitam especialmente compreender 

uma situação escolar muito favorável. Ambos também não possuem a leitura como 

um hábito. Contudo, Lahire observa que estão presentes na figura da mãe algumas 

disposições sociais familiares que se mostram favoráveis ao êxito escolar de 

Christian. Como o fato da mesma recorrer a diversas práticas de escrita e 

classificação, o que segundo Lahire revela uma grande disposição racional, bem 

como uma tendência ao cálculo e a previsão. Tais esquemas de organização 
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adotados pela família podem ser a causa da organização de pensamento bem 

estruturada demonstrada por Christian. 

 

 Apesar de não possuir o hábito da leitura a mãe incentiva os filhos a lerem 

levando-os a biblioteca municipal e os fazendo utilizar o dicionário. E a mãe admite 

que o fato dela mesma não possuir este hábito é um "defeito". A mãe é presente nas 

reuniões de classe e está sempre vigilante em relação à realização das tarefas 

escolares, pois crê que o professor pega leve demais. E que qualquer deslize pode 

fazer a criança regredir em tudo que avançou na sua escolarização. Todo esse 

controle e rigidez fez com que Christian internalizasse a escola como um ambiente 

de competição, ele busca sempre ser o melhor e chega a se comparar a uma 

menina de sua classe a qual veremos no próximo perfil de sucesso que costuma 

obter resultados melhores que os dele. 

 

Os "dons" atribuídos a Christian pelo professor são, portanto, o 
produto de uma organização familiar racional voltada para o "sucesso" 
escolar (e, mais amplamente, social) dos filhos. Podemos até 
acrescentar que o fato de que a mãe tenha parado de trabalhar por 
vontade própria no momento do nascimento da filha, só voltando a 
fazê-lo com um serviço em casa, desempenha um papel não 
negligenciável, principalmente em configurações familiares em que 
tudo depende de uma vigilância regular e sistemática. (LAHIRE, 1997, 
p. 303). 

 

 O segundo perfil é o de Nádia D., nascida em Oullins, sem nenhuma 

repetência escolar, obteve 7,6 na avaliação nacional. E o autor descreve esse perfil 

(Nº25) com a seguinte expressão: “Um caso ideal”. 

 Nádia vive com os avós maternos desde a morte da mãe que ocorreu quando 

ela tinha 23 meses. Sua avó de 56 anos é a cuidadora principal, não possui 

escolaridade prolongada parou de estudar aos 14 anos, mais velha de uma família 

muito numerosa ajudava a cuidar dos afazeres em casa e dos irmãos. Autodidata, 

aprendeu a ler e escrever quase que escondida enquanto ajudava a irmã nas tarefas 

e recebia auxílio da antiga professora para correção. Demonstra uma grande 

curiosidade cultural. Contudo, o pai restringiu seu acesso aos estudos e a 

oportunidade de fazer uma prova para obter certificação de supletivo, não obstante, 

isso não a impediu que desde muito nova fosse fascinada pelos livros, ela relata a 

figura do pai como um patrono que cuidava da família, porém muito rígido. O mesmo 
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foi operário não qualificado toda vida. Já o esposo da senhora B com seus 64 anos 

foi operário qualificado em uma metalúrgica e se aposentou nessa função. Sua 

escolarização foi até o primário. Em contrapartida, a falecida mãe de Nádia possuía 

diploma de segundo grau e uma licenciatura em russo, antes de falecer havia 

começado a trabalhar como programadora. O pai de Nádia trabalha como motorista 

entregador e a vê todos os domingos. A avó não gosta muito do sujeito, pois 

acredita que ele não é intelectual o suficiente. E ao dizer isso demonstra uma 

valorização forte da cultura escolar. Nádia entrou no maternal com quatro anos e 

demonstra uma boa adaptação escolar.  

 

Podemos constatar que o maior obstáculo para uma escolaridade 
excelente das crianças que vivem em meios populares estava 
relacionado ao fato de que a boa vontade escolar dos pais nem sempre 
encontrava os meios para sua realização (em tempo, em formas de 
relações sociais…) , ou então era questionada por elementos 
socializadores contraditórios no próprio seio da família. No caso de 
Nádia é um caso excepcional de criança que vive em uma socialização 
estável, sistemática e não contraditória que a leva a um "sucesso" 
escolar "brilhante". (LAHIRE, 1997, p. 305). 

 

 Caminhando para a conclusão o autor enfatiza mais uma vez o que ele 

chama de antropologia da interdependência. “O homem é social de parte a parte, do 

princípio e por constituição: porque é um ser em relação e um ser com linguagem". 

(LAHIRE, 1997, p. 350). As múltiplas relações estabelecidas no mundo entre o 

individuo e o meio é o que o constituem como ser social. Essas relações fluem de 

sua natureza não são duas entidades: a “consciência interior” e o “meio social”. 

Ambos existem em uma relação simbiótica por assim dizer. Como então, proceder 

com uma pesquisa sociológica levando em consideração essa concepção de 

individuo.  

 

 Mais uma vez fica claro que o caminho para compreender as problemáticas 

envolvidas na escolarização das classes populares, seja partindo pelos casos de 

“fracasso recorrente” ou pelos “sucessos improváveis” exige de quem se propõe a 

pesquisar, um comprometimento muito grande em não reproduzir estigmas e se 

despir de suas pré-concepções. Pois só através de um trabalho minucioso e voltado 

para o individuo é que seremos capazes de compreender melhor o macro da 

questão.    
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4. A ESCOLARIZAÇÃO DAS CLASSES POPULARES NO CONTEXTO 

BRASILEIRO: O QUE DIZEM AS ESTATÍSTICAS?  

 

 

 Neste capítulo se pretende analisar as estatísticas brasileiras sobre a 

educação através das bases teóricas construídas aqui nesse trabalho. Tendo total 

ciência de que os dados estatísticos de forma alguma serão capazes de demonstrar 

toda complexidade da problemática que envolve a escolarização das classes 

populares, contudo tais dados nos permitem ter um panorama geral da questão 

permitindo produzir assim uma visão macrossociológica da problemática.  

 Segundo o censo escolar de 2020 divulgado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira: “99,7% da população de 6 a 14 

anos frequentam a escola: na faixa etária de 6 a 10 e de 11 a 14 anos, o 

atendimento é de 99,8% e de 99,5%, respectivamente.” Dados esses que 

demonstram como o acesso as instituições escolares tem alcançado boa parte da 

população brasileira. Contudo, como demonstrado na Figura 1 às taxas de matricula 

na rede pública vem decaindo ano após ano, sendo essa a rede de ensino 

responsável por atender a grande maioria dos indivíduos pertencentes às classes 

populares. E essa queda não corresponde a um aumento nas matriculas na rede 

privada, isso quer dizer que não há um movimento de migração entre as redes 

pública e privada de ensino, e sim um movimento de não adesão à instituição 

escolar. O que levanta a questão: Por que as pessoas não estão matriculando suas 

crianças na escola?     

                            

                                   Figura 1 – Taxas de adesão escolar. 
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 Seguindo a analise dos gráficos se constata que mais da metade (51,2% ou 

69,5 milhões) dos adultos na faixa etária de 25 anos não concluíram o ensino médio. 

Segundo os dados demonstrados no módulo Educação, da PNAD Contínua 2019, 

divulgado pelo IBGE. Nas Figuras 2 e 3 estão demonstradas, respectivamente, as 

taxas de insucesso escolar levando em consideração aspectos geográficos bem 

como o segmento de ensino; e a taxa de evasão na rede pública ao longo dos anos 

de escolaridade. Podemos através deles observar que as taxas de insucesso de 

acordo com a região e o segmento, as regiões norte e centro-oeste concentram os 

maiores níveis de insucesso no ensino médio. Segmento esse que em geral 

acumula os maiores índices de fracasso e abandono escolar. Podemos observar 

também que os anos iniciais de escolarização mantém certa regularidade nas baixas 

taxas de insucesso em todo o país.  

 Seria esse movimento de aumento gradativo do insucesso ao longo dos 

segmentos a comprovação da tese de Bourdieu sobre como se constitui a exclusão 

sistemática dos alunos após os anos 50, onde ao invés dos filhos das classes 

populares serem, logo nos anos iniciais, excluídos do universo escolar 

marginalização desses indivíduos passa a acontecer de forma gradual ao longo dos 

anos de escolarização? 

 Quanto o gráfico das taxas de evasão na rede pública de ensino é possível 

perceber que elas aumentam consideravelmente entre o fim do fundamental e o 

início do médio.     

                 

Figura 2 - Taxa de Insucesso por localização          Figura 3 - Taxa de evasão na rede pública. 

geográfica e segmento de ensino. 
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 Ainda falando sobre evasão; infrequência; e não adesão ao sistema escolar. 

Vejamos o gráfico da Figura 4, nele é possível observar taxas relativas à 

escolarização de indivíduos entre 14 e 29 anos que não chegaram a completar o 

ensino médio. Se prestarmos atenção na diferença entre os valores registrados na 

coluna “total” e na coluna “que já frequentaram a escola” percebesse que há ali 

subentendido uma parcela desses indivíduos que nunca nem chegou a frequentar 

uma instituição escolar. Levando em consideração que, segundo o IBGE, o 

quantitativo de jovens de nosso país corresponde a aproximadamente 50 milhões de 

pessoas. Temos aí mais de 10 milhões de jovens que fracassaram em sua 

escolarização. Esses dados com certeza são alarmantes e refletem como de fato a 

escola nem de longe vem desempenhando o tal papel redentor e democrático que 

acolhe a todos.    

                             

                                   Figura 4 – Infrequência ou não adesão escolar. 

 

 A pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

demonstra ainda que boa parte desses indivíduos relata ter como motivação para 

abandonarem os estudos fatores que têm raízes socioeconômicas. “Quando 

perguntados sobre o principal motivo de terem abandonado ou nunca frequentado 

escola, esses jovens apontaram a necessidade de trabalhar como fator prioritário” 

(PNAD, 2019). O segundo maior motivo expresso no gráfico da Figura 5 é o não 

interesse de estudar. “Esses dois principais motivos somados alcançam cerca de 

70% desses jovens, independentemente da Região, e sugerem a necessidade de 
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medidas que incentivem a permanência dos jovens na escola” (PNAD, 2019). 

Refletindo sobre esses fatos podemos chegar a algumas constatações. A primeira é 

que, se havia alguma dúvida quanto a isso, fica claro que os indivíduos que compõe 

as estatísticas presentes nesse gráfico fazem parte, em sua esmagadora maioria, 

das classes populares. A segunda constatação possível a partir dos dados 

analisados na Figura 5 é a de que as práticas escolares estão desprovidas de 

sentido a tal ponto que não desperta o interesse de milhões de indivíduos ainda nos 

dias atuais. Tal constatação se aproxima muito das alegações de PATTO (2000) 

sobre a forma mecanizada e desprovida de sentido que constitui o “modus operandi” 

da instituição escolar.     

 

 

Figura 5 – Principais motivos do abandono escolar. 

 

 Já na Figura 6 os dados demonstrados retratam, nas entrelinhas, a realidade 

de muitos estudantes das classes populares que têm a concomitância trabalho 

estudo imposta pela necessidade de sobrevivência desde muito cedo. Fato 

observado por Nadir Zago em sua pesquisa sobre as razões da ocorrência do 

improvável sucesso escolar entre os indivíduos das classes baixas. Ao terem que se 

dividir entre as demandas escolares e profissionais, esses jovens em sua maioria, 

salvo os casos excepcionais de sucesso, sofrem dificuldades em seu processo de 

escolarização e alguns optam pelo abandono da instituição escolar.  
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              Figura 6 – Concomitância trabalho e estudo. 

 

 Falando um pouco a respeito dos gráficos que tratam das aprovações, os que 

caracterizariam os casos de sucesso, vemos uma crescente na Figura 7 que trás os 

dados por segmento de escolaridade. O que a primeira vista parece positiva, mas 

quando se observa com mais minúcia os números apresentados percebe-se que os 

mecanismos de superseleção continuam operando de forma gradativa ao longo do 

tempo dentro a instituição escolar, ao passo que entre os anos iniciais do ensino 

fundamental e o ensino médio as taxas de êxito escolar caem em mais de 10%. No 

gráfico da Figura 8 que demonstra as taxas de acordo com o ano de escolaridade 

podemos observar que ao inicio de cada novo segmento as taxas decaem 

consideravelmente.  

 

 

Figura 7 – Taxa de aprovação por segmento.       Figura 8 - Taxa de aprovação por ano de  
                 escolaridade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho buscou-se através da revisão bibliográfica de algumas das 

construções literárias pertinentes a escolarização das classes populares a 

compreensão, principalmente, do porquê ainda nos dias atuais, os indivíduos que 

pertencem às classes baixas vivenciam de forma tão díspar a experiência da 

escolarização se comparado com a vivência escolar ofertada aos filhos da elite. As 

desigualdades latentes, dificuldades recorrentes e a necessidade de dar mais 

visibilidade a essa questão, que parece ter se naturalizado ao longo dos anos 

permeou cada parágrafo dessa pesquisa.   

 O objetivo podemos dizer que foi alcançado, tendo em vista que ao finalizar 

este trabalho disponho de muito mais conhecimento sobre a problemática 

pesquisada do que quando se deu inicio a investigação do tema. E como 

preliminarmente havia constatado, por trás das dificuldades de aprendizado de cada 

criança da classe popular em uma escola pública há problemáticas muito mais 

complexas do que a estrutura escolar pode dar conta. É necessário que a nossa 

estrutura social se modifique para que essa mudança reverbere na constituição da 

instituição escolar, pois as relações sociais vivenciadas pelo individuo desde o inicio 

de sua existência no mundo, onde seu primeiro contato com as estruturas sociais 

passa pelas particularidades de seu núcleo familiar negligenciado pelas 

desigualdades. São determinantes para definição de como ele irá vivenciar a 

experiência da escolarização. No entanto, existem margens de autonomia nas 

instituições escolares que permitem aos docentes implementar práticas 

progressistas e não apenas reproduzir as desigualdades sociais transformando-as 

em desigualdades escolares. 

 Todavia, nós profissionais e estudiosos da educação, seguimos nos 

indagando e refletindo, não obstante pouco tendo conseguido gerar mudanças 

efetivas através dessas reflexões. Dito isso fechamos aqui nossa incursão sobre a 

escolarização das classes populares que elucidou causas do fracasso escolar e 

também algumas razões do improvável sucesso. Com certeza o que aqui se discutiu 

é somente a ponta do iceberg, contudo, obviamente, o presente trabalho não daria 

conta de absorver toda produção existente sobre a problemática em questão de todo 

modo e nem essa era a pretensão.   
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