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Resumo:

O presente trabalho pretende reunir as conclusões parciais da pesquisa de Mestrado que desenvolvo no
âmbito do programa de pós graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de
Minas Gerais. O intuito principal foi o de melhor compreender trajetórias escolares de estudantes de camadas
médias/média alta que, mesmo apresentando as duas características apontadas por (BOURDIEU, 1964, 1970)
como as mais impactantes, positivamente, para as carreiras escolares, quais sejam, serem provenientes de
famílias detentoras de Capital Econômico, e, principalmente, Capital Cultural, ainda assim, contrariando todas
as expectativas familiares, escolares, sociais e sociológicas, desenrolam trajetórias escolares de fracasso.
Concluiremos apresentando quatro considerações que nos ajudam a entender essas situações um tanto
quanto “atípicas” que estudamos.
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Abstract:

This paper aims to bring together the partial conclusions of Master degree research I develop under graduate
education in the College of Education at the Federal University of Minas Gerais program. The main purpose
was to better understand educational trajectories of students from middle class that, even with the two
characteristics mentioned by (BOURDIEU, 1964, 1970) as the most impactful positively to school life, namely
being of families holding Economic Capital, and especially, Cultural Capital, yet, against all the family, school,
social and sociological expectations, unfolding trajectories of school failure. Conclude by presenting four
considerations that help us understand these situations somewhat "atypical" we studied.
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Introdução

Este artigo pretende reunir as conclusões parciais da pesquisa de Mestrado que desenvolvo no âmbito do
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programa de pós graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas
Gerais, PPG-FaE, e que defenderei em agosto de 2014.

O intuito principal do trabalho é o de melhor compreender trajetórias escolares de estudantes de camadas
médias/média alta que, mesmo apresentando as duas características apontadas por Bourdieu (1964, 1970.
Etc.) como as mais impactantes, positivamente, para as carreiras escolares, quais sejam, serem provenientes
de famílias detentoras de Capital Econômico, e, principalmente, Capital Cultural, avaliado aqui a partir da
presença de pais com nível superior de ensino, ainda assim, contrariando todas as expectativas familiares,
escolares, sociais e sociológicas, desenrolam trajetórias escolares de fracasso. Como afirma Lahire (2008, p.
12), “as pistas parecem, ao menos no início, confusas, e a tentativa de compreensão de situações atípicas,
que não nos mostram aquilo que poderíamos esperar, constitui um verdadeiro desafio sociológico”.

Para tal, desenvolvemos o trabalho de campo em duas cidades do interior de Minas Gerias, Ouro Preto e
Mariana, ambas na região dos Inconfidentes, onde analisamos quatro casos de estudantes, três que se
encontravam em situação de fracasso escolar e uma que apresentava situação inversa, ou seja, de sucesso. A
formação dessa amostra obedeceu à critérios previamente estabelecidos e que, em síntese, visavam permitir
que obtivéssemos estudantes de famílias de altos funcionários públicos do serviço municipal, estadual e/ou
federal, de professores das três redes[3] e/ou de entidades particulares, de profissionais liberais dos mais
diversos setores, de empresários dos ramos culturais, turísticos e/ou educacionais, entre outros.

Optamos por um trabalho de caráter sociológico, onde a pesquisa qualitativa mostrou-se o mecanismo mais
eficaz a partir do qual poderíamos realizar nossas análises. Como ressaltam Alves-Mazzotti e Gewandsznajder
(1998, p. 163), “(...) as pesquisas qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas, isto é, usam uma
grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de dados”, sendo assim, destacam-se em nosso
trabalho a utilização de uma conhecida técnica qualitativa de coleta de dados, a entrevista semiestrutura, e
de um recurso de análise menos conhecido, a construção de “perfis sociológicos”, que veremos melhor neste
artigo.

Por fim, conseguimos definir pelo menos quatro pontos de conclusões preliminares que apresentaremos aqui,
quais sejam: 1) O fracasso escolar não reduz os planos de trajetórias escolares alongadas das classes médias.
Para as famílias da classe média[4], a educação em nível superior para os filhos é mais do que um desejo, o
objetivo fundamental que, a todo custo, deverá ser alcançado, mesmo diante de trajetórias escolares de
fracasso escolar. 2) A “qualidade” da participação familiar mostrou-se um fator explicativo forte. Ao contrário
do que dispõe o discurso dos professores, essas famílias de classe média estão preocupadas com a
escolarização dos filhos e não se eximem de suas responsabilidades, entretanto, a forma como se dispõem a
participar parece fazer toda a diferença para os resultados escolares. 3) As quatro famílias analisadas eram
formadas por mães professoras, e em apenas uma o fracasso escolar não se apresentou, sendo assim, ser
filho de professor não garante o sucesso escolar, essa é mais uma de nossas conclusões. 4) Nesses arranjos
familiares de classe média, as mães são as grandes “protagonistas” da gestão escolar, sendo que os pais
(homens) tendem a evitar o contato direto com a escola, mantendo-se vigilantes nos domínios do lar. Com
isso, afirmamos: a omissão parental, tão destacada pelos professores como um dos elementos principais para
explicar o fracasso escolar é um mito, pelo menos para as camadas estudadas.

Fracasso escolar e camadas médias

Mantivemos duas grandes preocupações durante todo o itinerário de nossa pesquisa. A primeira recaía sobre
o fenômeno que estudamos, ou seja, o fracasso escolar. A generalidade e amplitude do conceito foi uma
questão que nos fez trabalhar na definição do mesmo. Já a segunda preocupação se deu em relação ao grupo
social analisado. A grande variedade de tipos que compõem a classe média e, mais recentemente, toda a
discussão sobre a “nova classe média”, nos fez também melhor caracterizar o grupo que estudamos.

Fracasso escolar

Pensando primeiramente sobre o fenômeno do fracasso escolar, de acordo com (BONNÉRY, 2011), até
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meados do século XX o interesse pelas dificuldades escolares esteve associado fundamentalmente aos
psicólogos, dando-se destaque para sua relação com as fases do desenvolvimento da criança. Nessa linha de
raciocínio, tanto o sucesso como o fracasso escolares são entendidos como o resultado de diferenças de
“dons” naturais diante dos quais a escola e o Estado muito pouco podiam.

Será na década de 1960 que emergirá, no âmbito de uma Sociologia crítica, o termo fracasso escolar,
propriamente dito. No seio de uma sociedade tecnológica onde o domínio de certos saberes formais
adquiridos via escola tornam-se cada vez mais fundamentais, ganham destaque as questões sobre as
desigualdades de desempenho escolar, entendidas a partir de então, como oriundas também de fatores
sociais.

Em razão de sua posição enquanto problema socioeconômico grave, o fracasso escolar ganha preponderância
em relação ao sucesso naquilo que tange aos estudos sociológicos. As dificuldades escolares apresentadas,
agora por um número muito maior de jovens, isto após a massificação do ensino ocorrida na virada da
primeira para a segunda metade do século XX no mundo desenvolvido, e suas implicações tanto para a
economia como para a sociedade, impulsionam estudos sobre este tema. Contudo, vale ressaltar a dificuldade
em se caracterizar de fato o que seria este fenômeno que, ademais, ganha uma multiplicidade de formas.
Ainda segundo Bonnéry (2011, p. 433), “sob a expressão comum fracasso escolar, podemos identificar
diferentes categorias de dificuldades escolares”, como por exemplo, reprovações, dificuldades de
aprendizagem, frequência de notas abaixo da média, frequência em atividades de recuperação e até mesmo
indisciplina e evasão.

Assim, entendemos neste trabalho que, apesar de seu uso bastante difundido, o conceito de fracasso escolar
precisa ser melhor definido quando se trata de analisar as dificuldades escolares em camadas médias e elites.
Este conceito ganhou ao longo dos anos um teor pejorativo[5] muito grande, estando ligado, provavelmente
em razão de sua larga utilização para o entendimento de escolaridades nas camadas populares, tanto à
reprovação quanto ao fenômeno da desescolarização, traduzido na evasão escolar. Ocorre que, fora das
camadas populares, o fracasso escolar não representa necessariamente a reprovação e, quase nunca a
desescolarização. Pelo contrário, nesses meios, o recurso à mecanismos de redução dos danos do fracasso,
como por exemplo, o recurso a instituições de ensino definidas por (BALLION, 1970 apud NOGUEIRA, 2004)
como “établissements de rattrapage”, ou seja, especializadas em “recuperar” trajetórias orientadas para a
reprovação, ou o uso corriqueiro das aulas de reforço, tema tratado por (CARVALHO, 2013), entre tantos
outros, suavizam as situações, diminuindo a impressão que se tem das dificuldades escolares e, ainda mais
importante, as consequências práticas do fracasso escolar.

Por isso, no âmbito dessa pesquisa, optamos por definir especificamente aquilo que entendemos por fracasso
escolar nos meios estudados, ou seja, as camadas médias. Assim, trajetórias escolares que apresentem
histórico de dificuldades visualizadas em notas frequentemente abaixo da média, frequência de eventos de
recuperações, reprovações, evasões, dificuldades em realizar as obrigações escolares como os deveres de
casa ou as tarefas de sala de aula e que sejam visualizadas por professores e familiares como abaixo da
média, ou seja, aquém das expectativas. São essas as características que definimos como componentes dos
casos de fracasso escolar nas camadas médias e será a partir delas que entenderemos o fenômeno a partir de
agora. Lembramos que não necessariamente todos esses elementos deverão estar presentes para que
definamos um caso. Basta, na verdade, que alguns deles, em combinação, criem turbulências, ou seja,
dificuldades recorrentes e suficientes para colocar em cheque os esforços tanto do estudante como de seus
familiares, reduzindo as expectativas em relação àquele aluno.

A nova classe média brasileira (?
)

A noção de “classe” varia de acordo com visão a partir da qual nos propusermos a defini-la. Sendo assim,
num esforço de discussão para tal, seria possível promovermos análises nos mais diversos campos das
ciências humanas e sociais, como, por exemplo, na Economia, na Antropologia e/ou na Sociologia além, claro,
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de uma abordagem histórica que compreendesse temporalmente a evolução das hierarquias sociais. Enquanto
no primeiro caso, a abordagem econômica das classes sociais, seríamos levados a focar na relação entre
renda e consumo, no segundo, a abordagem antropológica, estaríamos mais atentos às concepções de vida e
mundo desses sujeitos. Já os sociólogos, estes estriam mais interessados no acesso aos serviços e na
estrutura sócio ocupacional. Em todo caso, um fato é inegável: não é possível que se compreenda a atual
estrutura social – em nosso caso específico, brasileira – sem que se leve em consideração a história pregressa
de intensas desigualdades sociais e a recente diminuição dessas desigualdades via ação Estatal,
principalmente, que ocasionou a melhoria das condições de vida de um contingente gigantesco de pessoas,
com destaque para chamados BRICS[6], inchando numericamente as camadas médias no Brasil e em
diversos outros países. Tal situação vem alterando a estrutura de divisão de classes num fenômeno de
crescimento das faixas intermediarias dos estratos econômicos, fenômeno que para alguns permite o
surgimento de uma “nova classe média”.

Essa é a visão do pesquisador do CPS/FGV Marcelo (NERI, 2011). Segundo o mesmo, aquilo que se define
como nova classe média é, na verdade, o que chamamos corriqueiramente de classe C. Ocorre que o primeiro
termo, segundo o autor, tem sentido pejorativo, indicando suposta inferioridades, enquanto o segundo, ainda
segundo Neri, conseguiria melhor abarcar a disposição de crescimento que caracteriza essas famílias sem,
com isso, tratá-las como estratos inferiores. De 2003 à 2011, 39,6 milhões de pessoas teriam ingressado nas
fileiras da nova classe média que atingia 50,45% da população brasileira em 2009 e passa a 55,05% em
2011. Numa inversão histórica da situação de desigualdades sociais, o Brasil teria conseguido, finalmente,
reduzir, ainda que não à níveis ideais, as distâncias entre as classes. Se levarmos em consideração esses
dados, podemos dizer que o Brasil deixa de ser um país de pobres e miseráveis para se tornar um país das
classes médias, já que mais da metade da população, de acordo com a divisão em estratos econômicos aqui
discutida, encontra-se nessa faixa de renda.

Em síntese, tentando responder à pergunta, o que é ser nova classe média, Neri (2011, P. 167/168) afirma:

“(...) mais do que assíduos frequentadores de templos de consumo, o que
caracteriza a nova classe média brasileira é o lado do produtor[7]. (...) a nova classe
C busca construir seu futuro em bases sólidas que sustentem o novo padrão
adquirido. (...) Crédito e benefícios oficiais fazem parte da cena da classe C, mas
como coadjuvantes. O protagonista é o lado do produtor, do empregado formal em
particular. A carteira de trabalho é o maior símbolo da classe C como ato
consumado, e o concurso público é o seu platônico objeto de desejo.”

Mas não há consenso nessa discussão. Ao contrário de Neri, (POCHMANN, 2012; SOUZA, 2010; SOUZA e
LAMONIER, 2010), afirmam desse fenômeno a impossibilidade de se falar em uma nova classe média, que,
ademais, tratar-se-ia, pelo menos para os dois primeiros, mais do que de um equívoco teórico, de uma
intenção neoliberal de afirmação de serviços básicos privados, como saúde e educação, por exemplo, através
da legitimação de um público que os requisitaria.

Usando a mesma plataforma histórica de redução das desigualdades no Brasil a partir das políticas de
redistribuição de renda, principalmente a valorização real do salário-mínimo e o “Bolsa Família”, e do
fortalecimento do emprego na base da pirâmide social brasileira, com destaque ao setor de serviços, (SOUZA,
2010) diz dos “batalhadores”, referindo-se aos que, para (POCHMANN, 2012), deveriam ser chamados de
“trabalhadores pobres”. Ocorre que, para este último, o que se define como nova classe média é na verdade
um grande contingente de trabalhadores pobres[8] que teriam sido beneficiados pelas políticas sociais dos
últimos governos mas que não teriam as características necessárias para serem definidos como classes
médias. Segundo o autor, o aumento do emprego de baixa renda permitiu:

“(...) inegável ascensão social, embora ainda distante de qualquer configuração que
não a da classe trabalhadora. Seja pelo nível de rendimento, seja pelo tipo de
ocupação, seja pelo perfil e atributos pessoais, o grosso da população emergente não
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se encaixa em critérios sérios e objetivos que possam ser claramente identificados
como classe média. Associam-se, sim, às características gerais das classes
populares, que, por elevar o rendimento, ampliam imediatamente o padrão de
consumo. Não há, nesse sentido, qualquer novidade, pois se trata de um fenômeno
comum, uma vez que o trabalhador não poupa, e sim gasta tudo o que ganha.”
(POCHMANN, 2012, p. 10)

Definindo o objeto

Se entendermos, como (BOURDEIU, 1986), que os dois principais tipos de capitais nas sociedades
contemporâneas são o cultural e o econômico e, a partir daí, considerarmos, assim como fez (FONSECA,
2003), que propriedade e diplomas são os elementos a melhor traduzirem estes dois tipos de capitais, então,
como poderíamos definir as famílias de nossa amostra?

Neste trabalho, estabelecemos previamente um familiar dos estudantes que gostaríamos de analisar.
Basicamente, interessava-nos famílias em que os pais fossem detentores de diplomas de graduação e, se
possível, de pós-graduação e que, além disso, tivessem uma posição confortável em relação ao consumo de
bens e serviços, isso pelo menos na região em que habitavam, o interior de Minas Gerais[9]. Desse modo,
definimos como critério de composição da amostra, entre outros, renda familiar mínima de 8 (oito) salários
mínimos[10] e que pelo menos um dos pais possuísse graduação completa. Em ambos os casos, essas
informações foram cedidas de livre e espontânea vontade pelos entrevistados e/ou obtidas via professores e
coordenadores pedagógicos e pela observação das condições de vida e trabalho dessas famílias realizada nos
momentos de contato, seja no ambiente de trabalho ou nas residências, para a realização das entrevistas.

Assim, à exceção de um dos pais, todos os outros de nossa amostra são detentores de diplomas de curso de
nível superior. Com isso, numa amostra de quatro famílias, em três, ambos os pais eram graduados e em
uma, apenas a mãe possuía tal formação. Além disso, duas mães e um pai declaram possuir também
pós-graduação lato sensu, formando um casal onde esse nível é alcançado por ambos os pais e outro onde a
mãe possui tal nível e o pai somente a graduação.

No que tange à renda familiar, duas mães, quando do momento das entrevistas, afirmaram que a família
possuía renda entre 10 e 12 salários mínimos. Para os outros dois casos, essa informação não foi cedida,
entretanto, as posições ocupadas no mercado de trabalho, duas mães professoras e um pai engenheiro
executivo de uma grande multinacional e outro dono de uma oficina prestadora de serviços automotivos, além
de informações obtidas junto à profissionais da escola, isso somado às condições de moradia – bairro, tipo de
imóvel, modelo arquitetônico, tamanho, mobília etc. – e ao consumo de bens e serviço, como por exemplo,
automóveis novos e de modelos um pouco mais sofisticados, em número superior a 1 (um), em ambos os
casos e a utilização de instituições de ensino privadas para os filhos, incluindo o colégio mais caro e
tradicional da região, nos permitiram inferir, se não a renda aproximada, pelo menos as condições
relativamente privilegiadas em relação ao consumo de bens e serviço nas quais essas famílias estão imersas.
Vale ressaltar que as entrevistas, na medida em que buscamos nelas reconstituir as histórias de constituição
de cada um desses núcleos familiares, nos permitem afirmar, para todos os casos em questão, que essas
características econômicas não são fruto do acúmulo de heranças ou quaisquer outros tipos de rendas ou
indenizações, mas sim, das atividades profissionais desempenhadas pelos cônjuges ao longo de suas vidas.

Com isso, se nos valêssemos de um dito popular diríamos então que essas famílias estão “nem tanto ao céu,
nem tanto ao mar”. Não é possível que as caracterizemos como clássicas famílias de camadas populares. A
estrutura patrimonial e mesmo a mentalidade desses indivíduos não nos permitem tal afirmação. Ao mesmo
tempo, as mesmas condições materiais e intelectuais não nos autorizam a dizer deles, componentes das altas
elites. Nos sentimos, assim, obrigados a identificá-las como estratos socioeconômicos intermediários, haja
vista que são famílias detentoras de capitais que, porém, são relativizados em sua rentabilidade por algumas
características, quais sejam, a própria história familiar (origem rural, por exemplo) e os tipos de títulos
conquistados (em instituições e/ou cursos de baixo prestígio).
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Quando definimos essas famílias como de classe média, não objetivamos aproximá-las da suposta “nova
classe média”. Se certa disposição ao trabalho e sua posição de aceitação diante do saber escolar, definida
como “boa vontade cultural” por Bourdieu, é algo que os aproximam, por outro lado, valendo-nos dos
balizadores utilizados por (POCHMANN, 2012), veremos que as famílias aqui estudadas possuem um faixa de
renda familiar acima dos padrões daquilo que vem se definindo como “nova classe média”, possuem
ocupações caracteristicamente vinculadas às camadas média alta, e, naquilo que é para Pochmann um dos
grandes demarcadores dos Working poors[11], a baixa taxa de poupança, não parece ser algo característico
dessas famílias analisadas. Um dos elementos que nos permite realizar tal afirmação é o fato de que, em
nenhum momento, a permanência desses estudantes em escolas particulares pareceu ameaçada por
dificuldades econômicas familiares. Antes disso, a questão econômica é tratada com naturalidade e a escolha
das instituições de ensino não parecem partir desse critério.

As entrevistas e os perfis

Começamos nosso campo de pesquisa fazendo contato com todas as escolas particulares que atendiam ao
segmento do ensino médio e pelo menos o último ano do ensino fundamental nas cidades de Ouro Preto e
Mariana, MG, obedecendo aos critérios de formação da amostra[12]. Este contato foi feito via reuniões,
previamente agendadas nas secretarias, com os diretores e/ou coordenadores pedagógicos. Do total de 6
colégios contatados, 4 aceitaram participar da pesquisa, sendo que destes, em três obtivemos aval de pelo
menos uma família para apresentarmos o trabalho.

A partir daí, iniciamos a etapa de formação da amostra de pesquisa. Para isso, recorremos à indicação feita
pelos coordenadores pedagógicos ou por diretores, em reuniões previamente agendadas para tal fim. De
posse da lista de nomes indicados, partimos para o contato com as famílias. Chegamos à um total de
dezenove alunos/famílias indicados. Enviamos, via escola, uma carta solicitando permissão para marcarmos
um encontro onde exporíamos o projeto e onde faríamos o convite para que participassem. Das dezenove,
apenas sete famílias retornaram positivamente o contato. Com cada uma delas foi marcado um encontro e,
nele, foi explicitada a proposta de trabalho e feito o convite à participação. Dos sete encontros, em dois, os
pais se recusaram veementemente a participarem da pesquisa. Em outros dois casos, tivemos de descartar a
participação, mesmo já tendo procedido a pelo menos uma das entrevistas, em razão de as famílias não se
enquadrarem de fato nos pré-requisitos por nós estipulados. Com isso, chegamos, por fim, a três dos quatro
casos que analisamos.

O quarto caso surgiu já no final do período de campo, que ocorreu entre os meses de março e dezembro de
2013. Tínhamos em mãos alguns dos dados advindos das entrevistas e concluímos que poderíamos padecer,
na fase da análise propriamente dita, da falta de um fator de comparação oriundo do mesmo meio social de
onde obtínhamos nossos casos. Foi aí que surgiu a ideia de um “contraponto”, ou seja, de um caso que,
diante das mesmas configurações socioeconômicas e espaciais, apresentasse situação escolar oposta.
Solicitamos a duas das três coordenadoras pedagógica com quem mantínhamos contato que nos indicassem
algum aluno que se encontrasse nessa situação em sua escola. Obtivemos resultado positivo com uma delas.
Foi-nos indicada uma estudantes do terceiro ano do ensino médio que apresentava histórico escolar invejável
e que acabara de ser aprovada no vestibular para medicina de uma concorrida universidade particular.
Passamos pelas mesmas etapas descritas acima para os outros casos de nossa amostra e, assim, chegamos
ao nosso quarto caso de análise.

Em cada um deles, foram feitas três entrevistas semiestruturadas de aproximadamente 70 minutos, sendo
sempre, separadamente, uma entrevista com o aluno, uma com um familiar mais próximo à escolarização
desse estudante, invariavelmente nestes casos, a mãe, e uma com um professor que pudesse servir de
referência em razão de seu conhecimento do caso. O corpus de informações que compõe os perfis vem
exatamente dessas entrevistas, além, também, das observações de campo feitas ao longo da pesquisa.

Depois de realizarmos e transcrevermos as entrevistas, utilizamo-nos do perfil sociológico como ferramenta
de análise dos dados. Os “perfis de configurações familiares”[13], se propõem enquanto construções textuais
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descritivas a partir das quais um conjunto de informações sobre um mesmo caso toma corpo em um “perfil”
mais facilmente analisável. Como explica (LAHIRE, 2008, p.71), a propósito do trabalho de construção dos
perfis, “esforçamo-nos, portanto, para organizar sociologicamente[14], a partir de uma construção particular
do objeto, o material oriundo da observação de realidades sociais relativamente singulares[15]”. Este foi o
meio que encontramos para evitar que caíssemos na pura descrição (quase) literária dos casos estudados.

Mantivemo-nos atentos para aquilo que Lahire entende como elementos básicos dessa ferramenta analítica,
ou seja, os perfis de configuração familiares possuem um conjunto de orientações interpretativas que guia a
montagem, a análise e a interconexão entre eles via leitura e releitura, escrita e reescrita de modo a que
todos influenciem na construção dos demais. Contudo, mudamos, tanto as orientações interpretativas, o que
é um tanto quanto óbvio, como a condução da escrita, isso porque entendemos a necessidade de
aproximarmos a ferramenta de nossa realidade e de nossas características enquanto pesquisador. Com isso,
traçamos 4 perfis onde, em todos eles, as questões base da análise estarão presentes, porém, tendo uma em
destaque em cada caso. O que pretendemos nessa forma de trabalho foi interconectar todas essas
configurações familiares em um mesmo trabalho interpretativo que nos subsidiasse de ferramentas para
entender aquilo que os sociólogos, ainda muito presos às técnicas de matriz estatísticas, não conseguiram
compreender, o improvável de casos de fracasso escolar em camadas médias.

Por razões de espaço, não apresentaremos aqui os perfis, mas, pelo menos, citaremos as 7 categorias de
análise que nos serviram como orientações interpretativas, quais sejam: 1 – A relação das famílias com a
escolarização dos filhos; 2 - O esforço escolar ou a transmissão do Capital Cultural; 3 –Reforço escolar; 4 –A
relação com o saber; 5 – Tensões e expectativas escolares; 6 – Hábitos de estudo; 7 – Hábitos de leitura.

À guisa de conclusões

1 – O gosto pelos estudos e o acesso ao ensino superior

O acesso dos filhos ao ensino superior é para as camadas médias um objetivo ao qual elas estão dispostas a
quase tudo para alcançá-lo, mesmo diante de casos de fracasso escolar. Esta é, sem dúvida, uma das
principais conclusões deste trabalho.

De tal modo que, de maneira geral, encontramos famílias nas quais chegar a este nível de ensino é quase que
uma obrigação para os filhos, tendo os mesmos introjetado essa meta que, aparentemente, é inicialmente
dos pais. Isto é perceptível quando relacionamos esse ambicioso objetivo[16] com as disposições de gosto
dos estudantes dessas camadas para o estudo. Em nossa amostra de quatro estudantes, nenhum deles disse
sentir prazer na tarefa de estudar e, nos três casos de fracasso, eles foram taxativos em afirmar não gostar
de estudar e que, se de alguma maneira o fazem, isso se dá em razão de perceberem na escola, e mais
especificamente, nos diplomas escolares, a única saída para garantirem um futuro que, pelo menos,
mantenha-os na mesma condição de vida que detém até então.

Percebemos aqui que tanto pais como filhos compreendem o “sendo do jogo” no qual estão inseridos, tendo
ciência da necessidade da formação escolar para filhos de famílias que carregam uma estrutura patrimonial
razoavelmente limitada.

Assim, de um lado, os pais não concebem, de modo geral, a possibilidade de os filhos não ocuparem, no
futuro, uma posição profissional que não dependa do ensino superior, isso equivaleria ao rebaixamento das
condições sociais de existência, e os filhos, não percebendo outra chance que não via escola, traçam
estratégias, ou simplesmente vivem o sofrimento que é, para eles, estudar, a partir das quais podem suportar
a árdua tarefa de caminhar por anos a fio de escolarização, até que possam definitivamente, viverem sem
ela.

Para conquistarem esse objetivo, estas famílias contam com uma gama ampla de oferta em serviços
educacionais que garantem suporte à trajetórias escolares turbulentas, como, por exemplo, aulas
particulares, auxílio médico-psicológico, acesso à cursos supletivos e, principalmente, acesso à educação
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formal privada, que foi, aliás, o meio mais corriqueiro a partir do qual os pais chegaram às fileiras do ensino
superior. Caso necessário, este será também o meio mobilizado para a formação dos filhos. Assim, podemos
afirmar, para essas camadas médias, o fracasso escolar não encurta, necessariamente, as trajetórias
escolares.

2- O tipo de relação entre os pais e a escolarização dos filhos

As três mães que possuem filhos em dificuldades escolares em nossa amostra apresentam-se bastante
participativas naquilo que se refere ao acompanhamento escolar. Elas, como professoras, mas, principalmente
como mães, vão até à escola com frequência, conversam com os professores, tentam controlar a rotina dos
filhos, buscam impor obrigações, zelam pelos horários, oferecem apoio em momentos de dificuldade, como
em casos de recuperação, onde é comum o oferecimento de aulas de reforço etc. Ainda assim, todo esse zelo
não é suficiente para se evitar o fracasso escolar. Acreditamos ser possível entender essa situação analisando
a “qualidade” dessa participação. Em uma palavra, gestão, este seria o termo que escolheríamos para definir
o nível de envolvimento dessas famílias com a escolarização dos filhos. Em contrapartida, no caso da
estudante que utilizamos como contraponto, verificamos um tipo de relação da família com a escolarização da
filha onde os pais não se limitam a se colocarem enquanto administradores, eles vivem-na com a filha, o que
significa estudar junto, realizar pesquisas com a finalidade de dar suporte em suas demandas, deixar
atividades de lazer para que se possa ter ao menos um momento do dia em comum, isso quando necessário
etc. Vemos nessa família que os pais vivem a cada momento a escolarização junto com a filha, é mais que um
projeto da estudante e realizado por ela, trata-se de um projeto da família e realizado por todos.

Notamos assim que o tipo de relação com a escolarização dos filhos que parece mais eficiente para as
camadas médias, pelo menos, é aquele que combina gestão e parceria, a ponto de o investimento parental
(pai e mãe) transformar-se em uma partilha junto do filho do processo de escolarização. E o mais curioso
disso é que, a tão reivindicada presença dos pais na escola, que encontra eco principalmente nas vozes dos
professores, não mostrou-se um fator relevante aqui. Viver a escolarização junto com a filha não implicou
para estes pais uma maior presença na escola que a que foi apresentada pelo restante do grupo.

Acreditamos com isso abrir mais um caminho nas discussões sobre a relação família e escola. Assim, se a
presença dos pais na escola não derivou em uma melhora qualitativa da relação destes com a escolarização
dos filhos e, consequentemente, com o desempenho escolar dos mesmos, por que razão ainda insistem as
políticas públicas em estimular essa aproximação?
Ou mesmo, será que essa mesma tendência no que se refere ao tipo de participação, apresenta-se para
outras camadas sociais?
Ficam as questões.

3- Ser filho de professor é?

Preferimos responder a essa provocação de maneira negativa, ou seja, ser filho de professor não é uma
garantia de se obter sucesso na escola. Essa é mais uma conclusão que obtivemos de nossa pesquisa.

Ainda que por acaso, acabamos por constituir uma amostra de quatro famílias em que, em todas, as mães
eram professoras. Essa informação tornou-se muito relevante em nossa análise pelo fato de estarmos
particularmente interessados em trajetórias escolares de fracasso escolar. Assim, foi ao mesmo tempo uma
surpresa e um achado termos lidado com quatro mães docentes.

Vimos que estas mães, muito em razão da profissão, conhecem o sistema escolar e têm condições mínimas
para avaliarem as escolas, os professores e a situação de seus filhos. Entretanto, mesmo diante de todas
essas possibilidades obtidas através da formação e experiência profissionais, elas não foram capazes, em três
dos quatro casos, de livrarem seus filhos de situações de fracasso escolar. Por isso afirmamos que ser filho de
professor não é uma garantia de sucesso escolar.

Deve o pesquisador perguntar-se aqui, por que motivos todo esse capital escolar das mães não se reverte,
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necessariamente em sucesso dos filhos?

4- O protagonismo materno

Ainda hoje, mesmo com a emancipação feminina e a entrada maciça da mulher no mercado de trabalho, o
acompanhamento da escolarização dos filhos é uma tarefa eminentemente feminina, pelo menos para as
camadas estudadas. Essa é mais uma contribuição que podemos retirar deste trabalho.

Mesmo diante de uma situação de desemprego do marido e dupla jornada da esposa, ainda assim, coube à
ela zelar pelas obrigações escolares da filha. São as mães que frequentam a escola, as reuniões de pais (que
deveriam se chamar reuniões de mães), que regulam os tempos em casa, que fiscalizam os deveres de casa,
enfim, que administram a escolarização dos filhos. Mas isso não significa que os pais estejam totalmente
omissos.

Ao contrário do que dizem os professores, os pais na classes médias não estão totalmente ausentes em
relação à escolarização dos filhos. Ocorre que eles realmente atribuem às mães as maiores responsabilidades
sobre a escolarização da prole, assim, estes não costumam frequentar a escola, exceto em momentos de
festividades ou, inversamente, em casos de extrema urgência ou necessidade, como em razão de graves
problemas disciplinares, por exemplo. Além disso não são afeitos aos contatos com os professores. Por outro
lado, em casa, são figuras sempre requeridas para resolver as dificuldades em relação aos deveres de casa,
lembremos que trabalhamos com camadas médias escolarizadas, mantêm uma figura de última autoridade,
sendo a instância que costuma socorrer a autoridade materna, quando essa já não mais surte efeito. Eles
também atuam nos momentos de maior tensão, quando da notícia de resultados negativos, e se propõem a
censurar os filhos diante do não cumprimento de suas obrigações. Assim, a ausência paterna é uma meia
verdade, isso porque, pode ser verificada se levarmos em conta apenas o âmbito da relação/contato direto
com a escola, porém, quando analisamos de modo mais profundo a implicação destes pais, vemos que eles
não deixam de, mesmo que em menor escala que as mães, estarem presentes na escolarização dos filhos.

[1] Este texto contém partes da dissertação de mestrado que desenvolvo pela FaE/UFMG, sob orientação do
professor Dr. André Márcio Picanço Favacho, e que encontra-se em fase final de construção.
[2] Mestrando em Educação FaE/UFMG. CONTATO: rodrigoassp@yahoo.com
.br
)
[3] Municipal, estadual e/ou federal.
[4] Cabe lembrar que, diante da variedade de tipos sociais que as classes médias reúnem, sempre que nos
referirmos à elas neste artigo, estaremos fazendo referência ao setor que reunimos aqui e que definiremos
melhor mais adiante. Se optamos por essa estratégia de escrita, isso se dá apenas para que evitemos
dificultar a leitura com a repetição de termos alongados demais como “classes médias como por nós
definidas”, ou, “classes médias detentoras de títulos de graduação”, por exemplo.
[5] Vale ressaltar que grande parte desse teor pejorativo constituinte do conceito de fracasso escolar está
associado à sua referência implícita ao sujeito “marginal”, no estrito senso daquele que está à margem. Há no
senso comum, e isto estará implícito em discursos como, “sem o estudo você não será ninguém na vida”, e
que inclusive aparecerão em nossas entrevistas, a visão de que a escola é o passaporte para uma boa vida e
que, aqueles que nela não “gastaram” boa parte da sua vida, certamente se destinarão à escória social.
[6] BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (sigla em Inglês). Ver mais detalhes em NERI 2011.
[7] Vale ressaltar aqui que produtor tem sentido de aquele que é protagonista, que não espera, que faz seu
caminho.
[8] A década de 2000 foi caracterizada por um forte aumento nos empregos de até 1,5 SM. Em contrapartida,
ocorre diminuição nas ocupações que não preveem remuneração ou que tem remuneração acima de 5 SM.
Isso implica um forte movimento na base da pirâmide social brasileira, ainda caracterizada pelo emprego de
baixa renda, porém, agora com um nível de rendimento um pouco mais elevado. Entretanto, ressalta
Pochmann, esse segmento não poderá ser associado ao conceito de classes médias, entre outros, por suas
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ocupações e rendimentos. O ideal seria encaixá-los na definição já elencada na literatura internacional de
Working poor, haja vista tratarem-se muito mais de trabalhadores pobres do que de indivíduos característicos
da clássica classe média. Para maiores detalhes ver Pochmann (2012).
[9] O campo de pesquisa foi realizado nas cidades de Ouro Preto e Mariana.
[10] À época da pesquisa, em 2013, o salário mínimo equivalia a R$ 678,00.
[11] Em crítica ao conceito de “nova classe média”.
[12] Estudantes de escolas particulares das cidades de Ouro Preto e Mariana, MG, cursando entre o 9º ano do
ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio, tendo pelo menos um dos pais com grau de escolaridade
superior, que apresentassem renda familiar de pelo menos (8) oito salários mínimos e, por fim, que se
apresentassem em situação de fracasso escolar.
[13] Maiores informações em (LAHIRE, 2008, p. 71 a 77 e Cap. 1)
[14] Grifo do autor.
[15] Grifo do autor.
[16] É bom lembrar que, pelos dados da PNAD 2012, apenas 12% da população brasileira possui concluído o
ensino superior.
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