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RESUMO 

 
Este artigo tem como objetivo, analisar sob a luz dos teóricos Bernard Charlot, Bernard 

Lahire e Pierre Bourdieu, dentre outros, o sentido da escola para classe popular, buscando 
compreender mediante estudos dos referidos autores, como as famílias pertencentem a classe 
popular e sua prole percebem a importância da escola em suas vidas. Na hipótese de que as famílias 
são consideradas por alguns estudos como nucleação da formação das crianças, partindo dessa 
hipótese, seria equivocado uma abordegem sobre os problemas educacionais sem levar em conta, a 
relação deste com as famílias, de modo a compreender os fatores que as norteiam, de ordem 
econômica, cultural, social e histórica, por estarem relacionadas entre se, e serem responsáveis pela 
constituição do homem. Dessa forma, não devem ser analisados de forma isolada, ou seja, 
fragmentada, por os problemas educacionais não  está ligado somente a fatores internos, mas 
também externos, que são inerente ao mundo educacional. 
 
Palavras-chaves: Classe popular, sentido da escola, cultura, capital cultural e educação.          
 

ABSTRACT 
 

This article aims to analyze in light of the theoretical Bernard Charlot, Bernard Lahire and 
Pierre Bourdieu, among others, the meaning of schooling for working class, trying to understand 
through analysis of these authors, how families belonging to popular classes and their offspring 
realize the importance of school in their lives. In the event that families are considered in some 
studies as nucleation formation of children, on that hypothesis, one would be wrong abordegem on 
educational problems without taking into account its relationship with families, in order to 
understand the factors that guide, the economic, cultural, social and historical, as they are related 
among themselves, and be responsible for the constitution of man. Therefore, there should be 
analyzed in isolation, or fragmented, by educational problems is not only connected to internal 
factors but also external, which are inherent in the educational world. 
 
Keywords: class popular, meaning the school culture, cultural capital and education. 
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INTRODUÇÃO  

 

A idéia de que o desempenho escolar de crianças pertencentes às classes populares está 

diretamente relacionado à condição sócio cultural e educativo de suas famílias constitui uma idéia 

pré-concebida da sociedade em que estamos inseridos. 

 Por muito tempo os problemas educacionais eram resolvidos de forma fragmentada, ou seja, 

o professor, o aluno, a direção educacional, tomavam decisões acerca dos problemas do ensino e 

aprendizagem individualmente. Hoje, as idéias para resolver os problemas estão centralizadas na 

família, que de forma direta ou indireta são consideradas como nucleação da formação. Nesta 

perspectiva, torna-se necessário repensar os problemas educacionais e sua relação com a família.  

Partindo desse pressuposto, as dimensões que influenciam o processo educativo, a saber: de 

ordem psicológica, sócio-econômico, cultural e educacional. Podemos deduzir que não é fácil 

refletir sobre o sentido da escola para classe popular e práxis, por estas dimensões estarem 

relacionadas entre se. Todos esses fatores são responsáveis pela formação humana, e não devem ser 

pensados de forma isolada, e sim integrada, pois [...] o ser humano é a um só tempo físico, 

biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Esta unidade complexa da natureza humana é 

totalmente desintegrada na educação por meio das disciplinas (MORIN, 2002, p.15). Portanto, “[...] 

cabe assinalar que o processo de apropriação não se apresenta como um processo educativo apenas 

no âmbito da educação escolar” (DUARTE, 2003, p.33). Mas nas relações e práticas vivenciadas no 

contexto social.   

Interpretar a realidade de qualquer indivíduo ou grupo social, antes de fazer qualquer pré-

julgamento, se faz necessário de modo a ou para enfatizar as percepções subjetivas, a exemplo: das 

crenças, das convicções, dos valores, dentre outros, baseados no contexto social que vivenciam e o 

conjunto das relações que os envolvem.  

Para analisar a temática proposta pelo referido artigo, propomos a utilização da teoria da 

reprodução de Pierre Bourdieu, o qual sustenta que os recursos culturais familiares têm procedência 

sobre os econômicos na definição do desempenho e dos percursos escolares.    

Existem fatores que são considerados por algumas pesquisas, em especial na área da 

sociologia, e pela própria escola como fundamentais para o sucesso escolar das crianças em relação 

a sua família que são: nível de formação, meio social, conhecimento do sistema educacional, 

acompanhamento da situação escolar dos filhos, envolvimento com a escola, condição profissional, 

dentre outros.  

Os conjuntos de fatores promovidos pelas famílias predispõem os filhos a uma atitude dócil e 

de reconhecimento com as práticas educativas. Obviamente as famílias desprovidas destes recursos, 
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terão como consequencia o comportamento inverso dos filhos, do que é esperado pela escola.  

Para fazer referência a esses recursos, Bourdieu (1975) desenvolve o conceito de capital 

cultural3, utilizado para designar o “[...] poder advindo da produção, da posse, da apreciação ou 

consumo de bens culturais socialmente dominantes” (NOGUEIRA, 2004, p.40) e ainda, [...] é um 

conceito que explicita um novo tipo de capital, um novo recurso social, fonte de distribuição e 

poder em sociedades em que a posse desse recurso é privilégio de poucos (SETTON, 1999, p. 31). 

Na verdade é uma hipótese utilizada pelos pesquisadores como justificativa para explicar a 

desigualdade de desempenho escolar das crianças pertencente às diferentes classes.             

 Conforme, Bourdieu, o capital cultural possui três estados, que são: Capital cultural 

incorporado, que é introduzido na criança desde o nascimento, por meio do convívio com seus 

familiares, que pode ser observado no vocabulário e no uso correto da língua; Capital cultural 

objetivado caracterizado como bens culturais materiais, que são utilizados pelas famílias de forma 

natural ou por saber a importância desses materiais na formação de um indivíduo a exemplo dos 

livros, revistas, computadores dentre outros; E por fim capital cultural institucionalizado, 

representado por diplomas e titulações. 

ANÁLISE BASEADO NAS PERSPECTIVAS DOS AUTORES  

 

Baseado nas interpretações da teoria de Pierre Bourdieu, teoricamente as classes populares  

são desprovidas do capital cultural criado por o mesmo, todavia, a ausência do capital cultural nas 

vidas dessas famílias pode ser considerada a causa do fracasso escolar dos seus filhos. Mas, para 

além do mesmo, estudos contemporâneos acerca das relações entre as famílias e a escola constituem 

outros referenciais para nossas análises, como os estudos de Charlot (2000) e Lahire (1995), que em 

suas pesquisas descobriram que filhos de famílias de classe popular que possuem pouco ou nenhum 

capital cultural conseguem tornar a exceção de uma regra, dando a situação por resolvida ao 

justificar o desinteresse ou o fracasso escolar de alunos por causa da classe social da família, como 

também o inverso, filhos de famílias burguesas que disponibilizam de uma gama de capital cultural, 

conseguem fracassar. Esse novo enfoque para entender a relação da escola com as famílias das 

classes populares deixa de atribuir a responsabilidades em relação ao sentido que os alunos 

atribuem a escola, somente a suas famílias, passando a ser dividida com todo o sistema educacional.          

Partindo dessas perspectivas, as famílias pertencentes à classe popular pesquisadas por ambos 

os autores, apesar de não trazerem na sua origem uma herança do capital cultural de gerações 

                                                 
3 Capital cultural é um conceito que explicita um novo tipo de capital, um novo recurso social fonte de distinção e 

poder em sociedades em que a posse desses recursos é privilégio de poucos. Refere-se a um conjunto de estratégias, 
valores e disposiçoes promovidas principalmente pela família, pela escola e demais agentes da educação (SETTON, 
2009, p.31).  
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passadas, não terem condições financeiras suficiente para garantir o seu sustento e adquirir recursos 

pedagógicos (capital objetivado) e não possuírem uma formação de qualidade (capital 

institucionalizado), para poder transmitir a seus filhos (capital incorporado), não deveriam dar 

importância a educação, por sua origem social e por fazerem parte de uma estatística considerada 

por muitos pesquisadores como incoerente para o mundo escolar.  

Para Lahire, a presença objetiva de um capital cultural na vida de uma criança não é condição 

para ser bem sucedida em seus estudos, não basta está cercada de objetos ou freqüentar ambientes 

estimulantes do ponto de vista da escola, se o capital cultural não estiver em condição de uso.  

Para Charlot e Lahire, justificar o desinteresse ou o fracasso do aluno em decorrência da 

posição social da família ou pelas carências culturais inerente à sua origem não é suficiente. A 

partir dessa concepção o sucesso ou o fracasso escola não depende totalmente da presença do 

capital cultural. 

 Pensando desta forma, essas famílias eximem a possibilidade de uma análise social da 

questão, quando atribui o sucesso e o fracasso do indivíduo ao seu próprio esforço. Segundo Charlot 

(2007), a origem social não é a causa do fracasso escolar dos filhos das famílias populares, mas, que 

sua origem social tem alguma relação, com o desempenho escolar. Como explica: 

 

Pode-se fazer a hipótese de que existe uma ligação entre os recursos 
financeiros da família, seu “nível cultural”, as práticas educativas que ela 
implementa e o sucesso dos filhos no aprendizado da leitura. Mas não 
sabemos como esse sistema da mediação funciona, não sabemos que é que 
produz, como e por quê (Op. Cit., p.25).  
  

Charlot reconhece que essa relação já foi demonstrada por vários pesquisadores, que para ele 

serviu para confirmar que existe desigualdade perante a escola, mas, que essa reflexão não deve ser 

encerrada aqui, por ter muito mais coisas envolvidas nessa situação. Se pensarmos no problema 

como solucionado, estamos visualizando-o de maneira determinista, corremos o risco de interpretar 

a realidade de forma negativa. Ao invés de interpretar a realidade de forma positiva, visualizando o 

indivíduo em sua totalidade, levando em consideração sua história de vida, seus anseios e atividades 

do cotidiano. Lahire (1995) neste sentido afirma que   

 

Quando queremos compreender “singularidade”, “casos particulares” (mas 
não necessariamente exemplares), parece que somos fatalmente obrigados a 
abandonar o plano da reflexão macrossociológica fundadas nos dados 
estatísticos para navegar nas águas da descrição etnográfica, monográfica 
(Op. Cit., p.14).  

 

  Analisar essas questões que envolvem família, seus filhos e a escola, é preciso não só 
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abandonar, como também ultrapassar essa visão dominante que caracteriza essas famílias e nos 

discursos encontrados nos ambientes educacionais que são normativos, pois tende a insistir naquilo 

que, do ponto de vista da instituição escolar, é percebido como déficit da ação das famílias no que 

tange a escola.  

Charlot (2000) baseado em suas pesquisas constatou que a realidade social das famílias das 

classes populares tinha uma relação contraditória com a teoria ideológica educacional. Seus estudos 

apontam que a maioria dos estudantes das classes populares limita o sentido de ir à escola, em 

conseguir um diploma, ter um bom emprego, ganhar dinheiro e levar uma vida tranquila, ou seja, 

tornar-se um trabalhador, ligando assim o sentido da escola à profissão, sem menção ao fato de 

aprender. Esta relação, fragmentada é adquirida dentro de um contexto sócio-cultural.  

Essa visão frágil coloca os filhos das famílias de classes populares em condição de 

inferioridade em situação escolar, pois apresentam características que os colocam em uma situação 

de dificuldade de aprendizagem, mas, essa visão, privilegia a escola, a partir do momento que julga 

essas crianças baseada em parâmetros estabelecidos e legitimados por esta em relação à aquisição 

da aprendizagem. Todavia, essa concepção não corresponde à realidade, porque estamos inseridos 

em uma sociedade marcada pela desigualdade social e econômica, e as oportunidades não são iguais 

para todos. Portanto é mais fácil para a escola acusar as famílias pelo fracasso escolar dos filhos, do 

que procurar entender quais foram às causas que provocaram a falta de aprendizagem na criança. 

Dessa forma. 

 

É preciso que todos compreendam que o sentido de ir à escola e de 
aprender, para o aluno, é construído mediante uma cultura, de um conjunto 
de valores e de representações no seio das interações sociais e, por isso a 
escola tem papel fundamental na promoção de uma educação que leva os 
sujeitos a se relacionarem com o saber, criando condições mínimas para que 
haja uma interação mútua e constante entre aluno e escola, a família e o 
meio social (SOORES E ANDRADE, 2008, p. 47-48).        

 

Para escapar dessa visão depreciativa, que não permite levar em conta as relações das famílias 

populares, propomos antes de atribuir qualquer observação a cerco dessas famílias, dever-se 

“considerar a história do sujeito, a de sua construção e a de sua transformações, buscar compreender 

como o sujeito aprende o mundo (CHARLOT, 2005, p.40), ou seja, apropriar-se primeiramente do 

mundo em que o aluno vive para contraditoriamente romper com os obstáculos, engajando-o no 

meio da sociedade.  

Baseado nessas leituras, as famílias mesmo com toda adversidade dão à devida importância à 

educação. Todavia, essa importância é estimulada por uma vivencia social sofrida, que mediante a 

prática percebem as exigências da sociedade contemporânea que “[...] é cada vez mais elevadas em 
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matéria de cursos de qualificação, o diploma se torna uma condição necessária (mesmo que 

insuficiente) de entrada no mercado de trabalho para o conjunto dos grupos sociais” (LAHIRE, 

1997, p.256). E para conseguir as condições necessárias para ingressar no mercado de trabalho, 

“[...] tem de passar pela escola e submeter-se a suas exigências” (Op.cit.). 

Sentindo as intempéries de sobreviver em uma sociedade determinada pelo capital cultural e o 

capital financeiro, essas famílias almejam para seus filhos um futuro melhor, sem dificuldades 

financeiras, e tentam transmitir dentro de suas possibilidades, a importância da escola e os valores 

que esta tem para a sociedade contemporânea. Para esses pais, eles não tiveram sucesso social 

porque não estudaram o suficiente, se tivessem estudado a situação financeira seria melhor. 

As crianças dessas famílias pesquisadas pelos referidos autores mostraram um entendimento 

ainda que superficial com o universo escolar, sabem que a escola é importante, não por sua 

verdadeira importância, mas por ouvir a família no seu universo defender a sua importância. Essa 

visão superficial do mundo escolar que os filhos têm, é fruto da maneira superficial passada pelos 

seus pais. 

O grande problema é que, para a maioria dos alunos do meio social popular, 
ir á escola representa apenas uma obrigação imposta pelos adultos, para que 
eles possam ter uma vida melhor, no futuro. Eles não encontra o sentido e o 
prazer de aprender e de saber ( CHARLOT, 2007, p.173). 
 

A definição de sentido proposto nessa artigo procura destacar o significante, o que faz 

sentido, “[...] esse sentido é um sentido para alguém que é um sujeito” (2000, p.56), sendo que o tal 

sujeito pressupõe o desejo por aprender. Esse sentido está relacionado de “[...] uma certa maneira de 

verbalizar a experiência, a vivencia e a prática; e, por essa razão, uma certa maneira de recortar, 

interpretar e categorizar o mundo social” (Op. Cit., p.13).  

Mesmo, o sentido sendo superficial, essas famílias atribuem um sentido a escola e para  

conduzir seus filhos para o ‘sucesso escolar’ segundo Lahier ‘desenvolvem estratégias educativas 

em torno de um “projeto escolar” (Op. Cit., p.257), dentro da suas condições, tentam com muita 

dificuldade, tanto por parte dos pais como dos filhos, superem essa situação.  

São várias estratégias criadas pelas famílias pertencentes à classe popular, para tentar 

controlar os filhos dos possíveis desvios de comportamento considerado ante-escolar. Muitas 

famílias que têm insegurança com os assuntos escolares, apesar de terem consciência que a escola é 

importante para o futuro do seu filho, o investimento escolar é fraco. Por não ter conhecimento do 

âmbito escolar e, o que deve ser cobrado da escola, dá ênfase à moral, ande cobra do filho de forma 

rígida, um comportamento passivo perante a escola e o professor. Como Explica Lahire. 
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Uma parte das famílias das classes populares pode autorgar uma grande 
importância ao “bom comportamento” e ao respeito à autoridade do 
professor. Como não conseguem ajudar os filhos do ponto de vista escolar, 
tentam inculcar-lhes a capacidade de submeterse à autoridade escolar, 
comportando-se corretamente, aceitando fazer o que lhe é pedido, ou seja, 
serem relativamente dóceis escutando, prestando atenção, estudando e não 
brincando (Op. Cit., p. 25). 
 

Outras famílias em razão do trabalho, se ausentar do lar por longo tempo e, também por 

falta de conhecimento dos assuntos educacionais, usam a autoridade como estratégia para que os 

filhos se dediquem a escola, fazendo cobranças, fiscalizando as atividades pedagógicas e amizades 

dos filhos, obrigando-os a estudar e tirar boas notas. Agem dessa maneira para intimidar as crianças 

a cumprir suas ordens, compensando a sua ausência, de modo que. 

 
as condições de vida familiar, econômicas e sociais são“[...] tão difíceis que, 
ou o tempo que os pais podem dedicar aos filhos é absolutamente limitado, 
ou suas disposições sociais e as condições familiares estão a mil léguas das 
disposições e das condições necessárias para ajudar as crianças a “ter 
êxito”na escola” (Op. Cit., p. 335). 
 

Dessa forma, para conduzir seus filhos para o ‘sucesso escolar’ ‘desenvolve estratégias 

educativas em torno de um “projeto escolar” (LAHIER, 1995, p.257), dentro da suas condições, 

tentam com muita dificuldade, tanto por parte dos pais com dos filhos, superem essa situação.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essas estratégias apresentadas, planejadas pelos pais, não garantem o sucesso escolar dos 

filhos, mas, independentemente de sua situação escolar demonstram entendimento de que a escola é 

algo importante e manifestam a esperança de ver os filhos sair-se melhor do que eles no futuro, e 

procuram dentro de suas possibilidades compensarem as desvantagens que seus filhos apresentam 

diante dos assuntos educacionais. Como a escola tem a função de contribuir na preparação dos 

indivíduos para a vida, passa a ser a única ‘fonte de esperança’ para essas famílias, apesar da 

mesma apresentar várias dificuldades, as quais impossibilitam seus filhos a compensar essas 

desvantagens.  

Partindo desse ponto, seria necessário e importante repensar no papel e na função da escola 

para sociedade, principalmente para a classe popular, por a escola não cumpre o seu papel em 

relação a esta.  

Paulo Freire descreve em seus escritos dois tipos de educação, uma destinada à classe 

desfavorecida que é a educação bancária4
 e a outra destinada à classe favorecida que é a educação 

                                                 
4 A educação bancária é uma critica de Paulo Freire à educação que existe no sistema capitalista, se alicerça nos 
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dialógica5. Na prática podemos perceber que não existe dois tipos de educação para cada classe, e 

sim um tipo de educação para as duas classes, denominada educação bancária, e o fato de funcionar 

para a classe favorecida e não para a classe desfavorecida, é porque a educação foi pensada pelos 

componentes da classe favorecida, por isso que o tipo de educação vigente, encaixa bem no alicerce 

dessa classe e não da classe desfavorecida, mediante a situação, a classe desfavorecida, não possui 

um sistema de ensina de que necessita. Quando falamos que o papel e função da escola deve ser 

repensada, esse repensar deve respeitar as particularidades e as características peculiar das pessoas 

que a educação é destinada. Se um indivíduo para ingressar com sucesso no sistema educacional 

vigente, precisa ser portador de alguns conhecimentos e se comportar de uma certa maneira, é 

porque se o indivíduo não for munido destes atributos, provavelmente esse indivíduo não vai ter 

sucesso, por ingressar no sistema educacional com grande desvantagem. 

A educação destinada à classe popular deve ser repensada de uma forma que tente suprir 

essas desvantagens, para colocar as classes em pé de igualdade, mesmo que a escola tenha mais 

trabalho com a classe desfavorecida, mas que o objetivo dessa reformulação, seja a igualdade de 

oportunidade para todos. Dessa forma, a escola passaria ser um espaço disputado por ambas as 

classes, favorecida e desfavorecida, que lutariam bravamente pelos seus ideais. A primeira para 

manter a sua dominação, procurando meios e estratégias para evitar que as classes desfavorecidas 

tomem posse de conhecimentos que lhe possibilite emergir socialmente, e a segunda luta para ter 

acesso a esses conhecimentos negados, para poder emergir socialmente. Essa rivalidade pode 

possibilitar o surgimento de um fenômeno, denominado transformação social, tão almejado pela 

classe desfavorecida. Mas, para que aconteça essa revolução, precisaria que a sociedade se 

mobilizasse pelas questões educacionais, por esses problemas enfrentados pelas classes populares, 

são conseqüências de uma sociedade reprodutora e causadora das desigualdades sociais, que torna 

não só as famílias pertencentes às classes populares, como também os seus filhos, a escola e os 

professores, vítimas dessa situação. 

Partindo desse pressuposto, apesar, do capital cultural não existe ou quase não existe nessas 

famílias pesquisadas por esses autores, as mesmas vêm à escola como local de conhecimento, 

proteção, preparação acadêmica, confiança e principalmente ascensão social, se mostram 

                                                                                                                                                                  
 princípios de dominação, domesticação e alienação transferida do educador para o aluno através do 
 conhecimento dado, imposto, alienado. Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se 
 julgam nada a saber. Doação que se funde numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a 
 absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual se 
 encontra sempre no outro (FREIRE, 1983p. 67). 
5 Dialógica nesta concepção, o conhecimento parte da realidade concreta do homem e este reconhece o seu 
 caráter histórico e transformador. A dialogicidade é a essência da educação libertadora mostrando 
características 
 necessárias para que se concretize. São elas: a colaboração, a união, a organização e a síntese cultural. A 
 educação libertadora é acima de tudo uma educação conscientizadora, na medida em que além de conhecer a 
 realidade, busca transformá-la. FREIRE, Pedagogia do oprimido, 13ª ed. Rio de Janeiro, Paz e terra, 1983. 
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conscientes sobre o seu relevante papel na escolarização na vida dos filhos e de estarem dispostos a 

contribuir com a escola. Apesar de desconhecerem a cultura escolar e o objetivo desta, mostram 

interesse pelo ensino e aprendizagem dos filhos, percebe-se também, o interesse deste em aprender 

a lidar melhor com o desenvolvimento intelectual dos filhos, ou seja, sabem que a escola tem 

importância e dar essa importância a ela (escola), mas, se angustiam por não saberem como 

transmitir essa importância para os filhos. 

Diante do que foi exposto acima, sem uma educação de qualidade, nenhuma sociedade 

poderá ser capaz de chegar a ser uma sociedade do conhecimento, exigido por um mundo pós-

capitalista. 
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