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RESUMO 
 
O presente trabalho objetiva retratar os impasses postos por 
limites estruturais que dificultam o alcance do objetivo posto 
pela condicionalidade de educação do Programa Bolsa Família. 
A partir de um diálogo com autores como Bourdieu e Lahire, 
procura-se discutir conceitos de grande valia para o 
entendimento dos fatores que intervém incisivamente no 
desempenho escolar, que limitam a trajetória escolar das 
camadas mais vulneráveis da população. Conclui-se que, longe 
de representar uma visão determinista, o “sucesso” escolar 
está estreitamente condicionado a uma articulação entre as 
dimensões moral, cultural, econômica, e política; as quais 
podem ser combinadas de maneiras múltiplas. 
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ABSTRACT 
 
This paper aims to portray the impasse posed by structural 
constraints that hinder the goal of reaching posed by education 
conditionality of the Bolsa Família Program. From a dialogue 
with authors such as Bourdieu and Lahire looking discuss 
valuable concepts for the understanding of the factors that 
intervene decisively in the school performance, which limit the 
school trajectory of the most vulnerable sections of the 
population. We conclude that, far from representing a 
deterministic view, the "success" school is closely conditioned 
to a link between moral dimensions, cultural, economic , and 
political ; which can be combined in multiple ways. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo se volta para a discussão relativa à condicionalidade de 

educação do Programa Bolsa Família (PBF) que esbarra em limites estruturais. A magnitude 

que o PBF atinge no campo da política social brasileira gera inúmeros questionamentos em 

torno de seu escopo interventivo. Neste aspecto, as condicionalidades que compõe um dos 

eixos norteadores do Programa têm sido alvo de estudos que buscam compreender de que 

forma estas atuam sobre a vida do público alvo.  

Tais contrapartidas são compromissos, aos quais as famílias beneficiárias 

aderem para permanecer no Programa2. Para tanto, trata-se da proposta de investimento 

em “capital humano” no seguimento mais pobre da população, via incentivo ao acesso à 

educação e à saúde (BRASIL, 2006, p. 6-8). As condicionalidades são assim propostas 

como estratégia visando o rompimento do ciclo de transmissão intergeracional da pobreza 

no longo prazo. A justificativa para a existência da condicionalidade de educação, nesses 

termos, funciona devido à estreita relação entre rendimentos e escolaridade. 

Sendo assim, esse artigo pretende refletir sobre os aspectos que envolvem a 

contrapartida de educação, a partir de uma análise crítica fundamentada, principalmente, 

sobre as perspectivas teóricas de Pierre Bourdieu (1996; 1998), e Bernard Lahire (1997); 

autores que oferecem amplos subsídios para pensarmos, do ponto de vista sociológico, os 

elementos que se colocam como condicionantes do desempenho escolar.  

O objeto perseguido adquire relevância na medida em que, parte-se do 

pressuposto, que o processo de aprendizagem não depende invariavelmente apenas da 

ampla oferta de ensino. Em outros termos, o investimento escolar não depende 

univocamente da maior inserção do aluno na escola. Além do mais, é questionável se a 

inserção de alunos oriundos das parcelas mais vulneráveis da população no sistema 

educacional, por si só, poderia vir a materializar-se em “sucesso” 3 escolar. 

Isso porque, por mais avanços que se verifiquem nos índices educacionais 

brasileiros nas últimas décadas (BRASIL, 2014), ainda vivenciamos uma situação de abismo 

entre o ideal e o real. Nesse caso, se os números apontam uma quase universalização do 

ensino fundamental, o mesmo não ocorre com os outros níveis de ensino, constatando a 
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exclusão gradativa que ocorre no sistema educacional, na medida em que o nível de renda 

diminui (BRASIL, 2014). Tais iniquidades ficam mais evidentes, se levamos em conta ainda 

critérios para além da renda, como: raça, região, e localização geográfica (zona urbana ou 

rural) (BRASIL, 2014). 

De fato, é preciso questionar a qualidade da educação pública. Ainda 

constatamos uma gigantesca defasagem idade-série (crianças com mais de dois anos de 

atraso), além de uma desigualdade absurda que se projeta quando tratamos do acesso ao 

ensino superior, configurando o cenário em torno do percurso escolar expresso em 

“sucesso” ou “fracasso”. 

É nesse sentido que o presente estudo se insere. Para discutir o objeto 

proposto, lançamos mão de conceitos fundamentais para compreendermos o processo de 

construção da realidade concreta. Logo, esse estudo está dividido em três seções contando 

com esta introdução. A seção II visa trazer o diálogo entre, principalmente, dois importantes 

teóricos que tratam dos limites e das possibilidades do “sucesso” escolar, proposta que se 

insere na busca pelo que está por trás da lógica que opera no chão da escola. Por fim, nas 

conclusões procuramos trazer os principais resultados encontrados na análise reforçando os 

elementos em consonância com a condicionalidade de educação do PBF.    

 

II. OS LIMITES E AS POSSIBILIDADES: aspectos macro e micro sociais  

  

Como ponto de partida é pertinente mencionar que, as pesquisas de impacto, já 

realizadas em torno da condicionalidade de educação do PBF, revelam efeitos positivos no 

que tange a menores chances de evasão, e incremento da frequência escolar de crianças e 

adolescentes oriundos de famílias beneficiárias, em comparação com o público em geral da 

rede pública (BRASIL, 2007; BRASIL, 2012; IPEA, 2013).  

Ao verificamos variáveis relacionadas ao desempenho escolar, tais como taxas 

de reprovação e defasagem idade-série, importa destacar que estas incidem com força 

sobre os alunos de famílias beneficiárias do PBF (IPEA, 2013). Mais especificamente, 

menos da metade destes alunos concluem o ensino fundamental na idade ideal, que é de 14 

anos, o que mostra a absurda defasagem idade-série que persiste sobre esse segmento 

populacional (IPEA, 2013, p.116). 

Assim, podemos identificar a escola enquanto um espaço que reproduz o abismo 

entre ricos e pobres no contexto social. Esta tende a projetar as diferenças entre os 

diferentes grupos de renda, que ficam ainda mais evidentes no decorrer do percurso 

escolar. 



 

 

                   

Convém afirmar, a partir disto, que os fatores responsáveis pela manutenção da 

freqüência escolar, da evasão e das taxas de aprovação, não podem ser atribuídos a 

características morais ou intelectuais dos agentes.  Estes fatores estão associados 

principalmente ao contexto social no qual as famílias estão circunscritas, e também com as 

características da própria escola. Nesse âmbito, é importante discutir a relação entre meio 

social, família e escola, pois é a partir da combinação destas variáveis que encontramos os 

fatores que condicionam as situações de “sucesso” ou “fracasso” escolar.  

Neste movimento, o referencial teórico trazido visa desnaturalizar os indicadores 

que incidem fatidicamente de forma negativa sobre os estratos mais pauperizados, onde se 

encontram os beneficiários do PBF. Resta frisar que o encadeamento entre acesso e 

permanência na escola e “sucesso” escolar, não ocorre por uma relação inercial. O 

fundamento dessa relação provém de determinantes objetivos que se sobrepõe aos 

agentes, levando-os a internalizarem aspectos estruturais que produzem significados, e 

consequentemente geram comportamentos. 

Entretanto, não se pode cair na armadilha de aderir a determinismos objetivos. 

Isso implica problematizar os mecanismos engendrados nas relações entre o agente e o 

meio externo a ele. Neste sentido, Bourdieu (1996) reconhece que os fatores estruturais têm 

forte influência nas “escolhas” dos agentes. Porém, o mesmo ressalta que estes não 

reproduzem os determinantes estruturais de forma automática. Ao contrário, o que ocorre é 

a incorporação na própria subjetividade dos agentes, dos limites e das possibilidades que os 

envolvem.  

No curso dessa dinâmica, o conceito de “habitus” nos possibilita refletir sobre 

essa estreita relação entre o meio objetivo e a construção subjetiva. Segundo Bourdieu 

(1996), “habitus” é um "princípio gerador e unificador que retraduz as características 

intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em um 

conjunto unívoco de escolhas de pessoas, bens e práticas" (BOURDIEU, 1996, p.21-22).  

O “habitus” é, portanto, produto da internalização dos constrangimentos sociais 

externos, ou seja, é a incorporação da estrutura econômica e cultural na subjetividade do 

agente. Assim, o “habitus” é a matriz de onde derivam às “escolhas” que são feitas ao longo 

da vida, e que se materializam nos mais variados campos da prática: profissão (carreira), 

gostos em geral, culinária, esporte e etc. Neste aspecto, as condições materiais influenciam 

o “habitus” de acordo com as características do meio socialmente estruturado.  

 Nesse contexto, ao se estabelecer chances para que crianças e adolescentes 

pobres se insiram no sistema educacional, esquece-se que esse não é um campo neutro. 

Essa falsa neutralidade da escola é nutrida pelo discurso da igualdade, dando-lhe respaldo 



 

 

                   

para tratar como iguais, no âmbito das técnicas; dos métodos de transmissão de conteúdo; 

dos critérios de avaliação; e do julgamento; crianças e adolescentes oriundas de diferentes 

contextos socioeconômicos. Assim, ao fazê-lo, ignora-se a origem social dos agentes 

provenientes de contextos diferentes, dotados com características e “habitus” muitas vezes 

até divergentes. 

Os mecanismos objetivos que se encontram no cerne da reprodução dessa 

lógica, podem ser encontrados no próprio processo de socialização pelo qual os agentes 

passam. O núcleo duro desta problemática está alicerçado nas relações sociais que se 

realizam antes da escola, e que tem a ver com a origem social do agente, que o vincula a 

uma determinada posição no âmbito do que Bourdieu (1996) denomina por “espaço social”, 

que seria: 

[...] um conjunto de posições distintas e coexistentes, exteriores umas às outras, 
definidas umas em relação às outras por sua exterioridade mútua e por relações de 
proximidade, de vizinhança ou de distanciamento e, também, por relações de ordem, 
como acima, abaixo e entre (BOURDIEU, 1996, p.18 - 19). 

 

Nesse sentido, esse espaço é construído de tal modo que os sujeitos ou grupos 

são distribuídos em função de sua posição de acordo com dois princípios de diferenciação, 

predominantes: o capital econômico e o capital cultural (BOURDIEU, 1996; BOURDIEU, 

1998). O primeiro pode ser definido pelo quantum de riqueza econômica em geral que os 

sujeitos portam. Já o capital cultural pode ser definido pelo conjunto de valores relacionados 

ao campo da cultura e do conhecimento – socialmente legitimados – que os sujeitos e os 

grupos adquirem ao longo da vida. 

Cada conjunto de posições neste espaço corresponde a um conjunto de 

“habitus”. Esse funciona como esquema classificatório, dividindo e separando os sujeitos 

posicionados no espaço social, vinculando-os a seus respectivos gostos e práticas. Isso 

acaba levando esses diferentes grupos a não interagirem entre si, não só pela distância 

espacial, mas principalmente por uma incompatibilidade que se traduz nos gostos 

adquiridos, nos assuntos conversados, na forma de linguagem utilizada, na maneira de 

portar-se. Ou seja, são diferenças simbólicas que se projetam em diferenças concretas.  

A lógica que perpassa a relação entre o “habitus” incorporado pelos agentes e 

seu posicionamento no espaço social, nos remete ao que Souza (2009, p.17) chama de luta 

por recursos escassos. Isso porque, não se pode supor que o capital cultural seja distribuído 

de forma equânime entre os agentes na estrutura social, visto ser essa distribuição 

diferencial que confere a determinados grupos, chances de desfrutarem de privilégios.  

É importante discutir de forma mais profunda a relação entre o capital cultural, as 

famílias e a escola, visto ser nesta relação que encontramos o mecanismo principal 

responsável pelo “êxito” escolar. Primeiramente, é importante destacar que o acesso ao 



 

 

                   

capital cultural requer certo capital econômico, o que já impõem dificuldades às populações 

mais pobres (BOURDIEU, 1998, p.73). Isso porque para alcançar o capital cultural, 

necessita-se de recursos financeiros para, por exemplo: visitar museus, comprar livros e etc. 

Mas também é necessário o investimento na escolarização, que tende a gerar dispêndio, 

tanto de tempo, quanto de dinheiro. 

Da mesma forma, os “bem nascidos”, portadores de um grande volume de 

capital econômico, precisam se apropriar de certo capital cultural visto ser esse movimento, 

que vai lhes assegurar as características necessárias para se manterem em posição de 

prestígio na hierarquia social. Nesse aspecto, o chamado capital cultural incorporado talvez 

seja o mais importante, pois, além de estar relacionado diretamente aos outros dois tipos de 

capital cultural, é também o mais eficaz na explicação do “sucesso” ou “insucesso” escolar.  

Tal capital funciona como uma herança familiar, e é repassado de modo 

invisibilizado por meio das relações sociais e familiares, construídas de forma afetiva. É 

também nessa relação, que as propriedades entendidas enquanto “dom” e “aptidão” são 

produzidas (BOURDIEU, 1998, p.73). No entanto, para que esse mecanismo possa gerar 

“êxito” escolar, é necessário um investimento contínuo e duradouro, que pressupõe tempo 

disponível entre o investidor, e o receptor.  

Aliado a essa interpretação da realidade, que tende a tratar o destino escolar 

dos alunos oriundos das camadas populares como um processo excludente ao longo da 

trajetória de ensino, Bourdieu (1998, p.47) explica que não é tão somente a falta da herança 

familiar que vai determinar o destino escolar dos filhos. O fator principal seria o 

comportamento adquirido por estas famílias, frente aos limites que encontram, o que as 

levam a realizarem “escolhas” razoáveis no que tange ao investimento escolar de seus 

filhos.   

Ao nos referirmos a famílias provenientes dos meios populares, estamos falando 

de pais que, na maioria das vezes, já vivenciaram o processo de eliminação gradativa do 

sistema de ensino. Sendo assim, possivelmente, diante das probabilidades estatísticas 

percebidas pelo meio social correlato, o investimento em capital escolar dos filhos, por ser 

oneroso para essas famílias, não se torna um objetivo.    

 Em tese, pais que possuem um nível escolar elevado, tendem a legitimar a 

escola, transmitindo a “vontade de estudar” para seus filhos, como algo estritamente 

corriqueiro. É o que se constata, por exemplo, para os filhos das famílias inseridas nos 

escalões superiores da estrutura social. Para esses, a trajetória até a faculdade ou além 

desta, não se configura como uma “escolha”, mas sim, como um “destino”. 



 

 

                   

Por outro lado, é possível que haja legitimação do capital escolar mesmo em 

famílias com trajetórias de “fracasso” escolar prévio. Logo, as camadas populares não estão 

isentas de lutar contra esta configuração que parece estatisticamente lhes caber. A vida 

precária de algumas famílias devido à falta de um diploma que lhes permitissem acesso a 

posições qualificadas no mercado de trabalho pode representar o motor para o investimento 

pesado em capital escolar de seus filhos. Aquilo que não pôde ser alçado pelos pais por 

inúmeros motivos, é então projetado aos herdeiros, à custa de enormes sacrifícios 

(BOURDIEU, 1998). 

Isso nos leva ao que foi pesquisado por Lahire (1997). O autor levanta variáveis 

correspondentes ao ambiente familiar e escolar, que convergem para o improvável: o 

“sucesso” escolar nos meios populares. Sendo assim, é importante esclarecer que estamos 

falando de uma população com escassas, porém não impossíveis condições de “sucesso” 

escolar. É possível reconhecer, a partir de uma análise microscópica da realidade social, os 

fatores para os quais Lahire (1997) chama a atenção, que em seu conjunto, podem 

contribuir para efetivar aquilo que estatisticamente é lido enquanto improvável.  

É nesse sentido que, primeiramente, o autor destaca a necessidade de não 

homogeneizar os meios populares. Pois, homogeneizar é esquecer as diferenças internas 

que perpassam as configurações familiares onde, uma leitura pouco profunda, não nos 

permite adentrar nas particularidades dos resultados em termos de investimento e produto 

escolar.  

A partir de tais pressupostos, somos levados a investigar o contexto no qual a 

criança está inserida, de maneira mais aprofundada. Busca-se com isso entender a 

dinâmica familiar, que é constituída a partir de contatos e relações sociais, que envolvem 

tanto os membros da constelação familiar, como o universo das relações extra familiares 

(LAHIRE, 1997, p.17). 

O conceito de capital cultural (BOURDIEU, 1998) é então apropriado enquanto 

um ponto de partida. Nesse aspecto, Lahire (1997, p.15) faz pelo menos duas ponderações 

importantes: o capital cultural parental, não totalmente inexistente no seio das famílias 

populares, pode não ter as condições necessárias para ser transmitido; ao mesmo tempo, o 

autor constata que, em contextos familiares em que inexiste tal capital, ou até mesmo 

persiste uma ausência de ação voluntária de transmissão do capital existente, os 

conhecimentos escolares podem, ainda assim, serem apropriados pelas crianças. 

Destarte, podemos constatar que é sobre o processo de socialização que 

envolve a criança, que encontramos o elemento chave na explicação dos mecanismos 

engendrados que podem incidir em “fracasso” ou “sucesso” escolar. Nesse caso, o capital 



 

 

                   

cultural não está restrito apenas ao viés da escolaridade dos pais, pois, apesar de ser esta 

uma variável relevante, não explica por si só o desempenho escolar dos filhos. Além do 

mais, o processo de transmissão do capital cultural, não poder ser restringido apenas à 

relação pai/mãe e filhos. Sendo assim, àquele responsável pela socialização da criança, 

diante do tempo de convivência, acaba tornando-se referência para esta, sendo ainda o 

responsável pela incorporação de disposições frente a contexto social e consequentemente 

escolar (LAHIRE, 1997). 

Segundo Lahire (1997), a legitimidade dada à escola pelas famílias é um dos 

fatores mais importantes desse processo.  Famílias que reconhecem a importância da 

escolarização, e transmitem essa disposição aos filhos, tendem a resultados positivos, na 

medida em que desenvolvem meios para efetivar os objetivos delineados. Sendo assim, 

Lahire (1997) aponta que para que haja “sucesso” escolar é preciso que o papel socializador 

da família seja compatível com o papel socializador e legitimador da escola, ou seja, é 

preciso que haja coexistência entre princípios de socialização não divergentes e não 

concorrentes (Lahire, 1997, p.39). Logo, se há divergência em termos de socialização entre 

ambos os espaços, é possível que a criança não consiga se desenvolver no ambiente 

escolar, pois não interiorizou através da família, as características “desejáveis” pela escola 

para que conseguisse “êxito”.  

 Por outro lado, podemos desdobrar do ponto de vista de Lahire (1997), alguns 

fatores intrínsecos a prática doméstica, que quando existentes, podem ter relação com um 

bom desempenho escolar das crianças, mesmo em caso de ausência do capital cultural. 

Segundo o autor, formas de organização doméstica, que permitem: calcular, planejar, 

programar, e prever atividades; geram um efeito indireto sobre a criança, na medida em que 

absorvem, a partir de exemplos, disposições traduzidas em modos de condutas 

escolarmente valorizáveis e lidos socialmente enquanto positivos (LAHIRE, 1997, p.21).  

Importante nessa perspectiva é que a disposição para a regularidade e o 

planejamento de ações incide na formação de um pensamento prospectivo. Esse tende a 

refletir em formas de organização e planejamento do presente, em prol de alguns objetivos 

traçados para futuro. Aliado a tal aspecto, algumas famílias lançam mão de um 

superinvestimento escolar, onde tal instituição passa a ser a finalidade única dos interesses 

do grupo doméstico. 

 Trata-se, neste caso, de pais que utilizam todas as ferramentas possíveis, 

mesmo sem dominar determinados conteúdos e técnicas escolares, em prol do investimento 

na escolarização das crianças. Sendo assim, na impossibilidade de transmissão de um 

capital cultural inexistente, há famílias que se utilizam de disposições morais para tentar 



 

 

                   

garantir melhores chances para suas crianças na escola. Isso acontece através do que 

Lahire (1997, p.25) denomina por uma “ordem moral doméstica”. 

Isso ocorre porque, ao falarmos de crianças provenientes de famílias pobres, é 

preciso destacar que a escola não foge do estereótipo de inferioridade no qual essas estão 

perpassadas. A essas famílias são impingidos traços de “desestruturação”, que seriam os 

responsáveis pelo “desinteresse” pelos estudos de suas crianças. Nesta direção, a criança 

pobre é lida enquanto não “escolarmente” apta do ponto de vista comportamental, além de 

carregar uma inferioridade intelectual latente. Sendo assim, segundo Paim (2003, p.308), “a 

educação escolar no Brasil mobiliza um „preconceito‟ contra os alunos de „camadas 

populares‟. Tal preconceito seria „[...] estruturante de práticas e processos que constituem 

desde as decisões referentes à política educacional até a relação diária da professora com 

seus alunos”. 

 No entanto, é possível que algumas famílias, a partir disso, lancem mão de 

formas de exercícios de autoridade familiar, prezando para o “bom” comportamento de seus 

filhos, enquanto um importante aliado para positivar o julgamento professoral ligado a essa 

criança na escola. Esse aspecto abre margem assim, para que esses alunos incorporem 

disposições de conduta que serão lidas de forma positiva pelos professores, mesmo que isto 

não esteja aliado ao incremento do aporte intelectual efetivamente (LAHIRE, 1997). 

A positividade em termos de incremento em capital escolar através do apelo a 

uma ordem moral se impõe, segundo Lahire (1997, p.26), devido ao produto gerado por 

essa relação que se configura no ethos que a escola exige objetivamente. Isso porque, 

segundo Lahire (1997, p.26), essa ordem moral e material é indissociável de uma ordem 

cognitiva. 

O reflexo disso pode redundar em um controle exterior direto da escolaridade 

dos filhos, através do que Lahire (1997, p.26) denomina por domínios periféricos: sancionar 

notas baixas, controlar as tarefas escolares, proibir e limitar saídas, etc. (LAHIRE, 1997, 

p.25).  

Esses domínios periféricos, atrelados a propriedades adquiridas na socialização 

doméstica, por meio da incorporação de capital cultural (quando existente), ou mediante as 

práticas de ordenação doméstica, produzem determinadas normas de conduta que se 

refletem em disposições traduzidas numa “hexis corporal” (BOURDIEU, 1998). Essa será 

observada e julgada pelos atores envolvidos na escola, sendo conceituada por Bourdieu 

(1998, p.192) como um “conjunto de propriedades associadas ao uso do corpo em que se 

exterioriza a posição de classe de uma pessoa”.  



 

 

                   

Aliado ao julgamento professoral nos resta complementar que os alunos são 

julgados no meio escolar por aspectos ligados, tanto à moralidade e ao comportamento, 

quanto por suas qualidades intelectuais. Estas últimas, no entanto, não deixam de fazer 

menção ainda aos valores perpassados pelo âmbito moral, identificáveis na maneira do 

agente se expressar em sala de aula, e até de se relacionar com seus estudos.  

Somado a isso, mais uma vez chamamos a atenção para o fato de que parte dos 

atores que atuam na comunidade escolar identificam nos alunos pobres uma “inferioridade 

intelectual” (PAIM, 2003). Esse termo, porém, só tem valor na medida em que destacamos 

ainda outro conceito-chave: a “violência simbólica”. Segundo Bourdieu (1996), esta violência 

“[...] estabelece que as artes de viver dominadas sejam sempre percebidas, mesmo por 

seus praticantes, do ponto de vista destruidor e redutor da estética dominante” (BOURDIEU, 

1996, p.23).   

Para Bourdieu (1998, p.55) a cultura da elite é tão próxima da cultura escolar, 

que as crianças oriundas dos meios populares são obrigadas a adquirirem, a muito custo, o 

que é herdado pelos filhos das camadas mais altas de renda de forma espontânea. Em 

outras palavras, àqueles que não podem consumir bens culturais que dependem de capital 

econômico, como a maior parte daqueles que compõem as parcelas mais vulneráveis, resta 

participarem de forma marginalizada da apreensão escolar, buscando inculcar determinadas 

propriedades que não lhes estão disponíveis no âmbito familiar.  

Em contrapartida, os saberes acumulados pelos mais pobres, a cultura que se 

desenvolve em seu meio, e as propriedades que lhes são conferidas, não fazem parte do rol 

de elementos que configuram o capital cultural legitimado, logo, não são consideradas, 

muitas das vezes, pela própria escola.  

Cumpre, por fim acrescentar, que nenhuma das características trabalhadas até 

agora, por si só, conseguem explicar as situações de “êxito”. Isso porque, o que há é uma 

articulação entre as dimensões moral, cultural, econômica, política e religiosa; as quais 

podem ser combinadas de maneiras múltiplas. Entretanto, à escola continua sendo dada a 

autonomia para funcionar enquanto legitimadora dos privilégios sociais, pois é ela quem dita 

regras e critérios para julgar o aluno. 

Nesse sentido, a despeito das mudanças verificadas nas últimas décadas em 

torno na democratização do acesso a escola, continuamos a nos deparar com níveis de 

ensino e tipos de cursos que conduzem a posições de poder econômico e político, 

exclusivos de determinados públicos. Com isso vivenciamos um processo de contradições 

na instituição escolar, onde a escola teoricamente se abre a todos, mas continua praticando 



 

 

                   

uma violência de nova espécie sobre aqueles que “não são feitos para ela” (BOURDIEU, 

1998, p.224). 

Trazendo esse debate para um âmbito mais próximo de nós, é preciso entender 

que as funções da escola passaram por mudanças nos últimos tempos. No lugar da 

culpabilização estritamente individual, começa-se a pensar em fatores sociais que Bourdieu 

(1998, p.220) chama de “mal definidos”, os quais condicionariam as chances dos mais 

pobres manterem sua trajetória educacional. No lugar de uma conotação individual, o 

“fracasso” passa a ser explicado ainda devido à insuficiência dos meios utilizados pela 

escola. Com isso, ressalta-se a necessidade de um reforma nesse sistema deficiente 

(BOURDIEU, 1998, p.220). 

Um estudo de avaliação desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas e 

Econômicas (IPEA), em 2013 levantou variáveis presentes nas escolas que tendem a incidir 

positiva ou negativamente sobre as taxas de repetência e aprovação dos alunos. Nesse 

caso, podemos elencar enquanto fatores que convergem positivamente sobre as taxas de 

aprovação dos estudantes: melhor infraestrutura da escola, maior tempo de hora/aula, etc. 

(IPEA, 2013, p.291). 

Entretanto recaímos em outro fator importante. Libâneo (2012), ao mapear os 

limites do contexto sociopolítico que cerca a educação, a partir da década de 1990, mostra 

como alguns aspectos referentes à escola pública atual, que identificamos enquanto fatores 

positivos no processo de qualificação do ensino, não têm refletido em uma efetiva mudança 

na qualidade deste. Assim, Libâneo (2012) alega haver atualmente, preferência por uma 

escola voltada ao acolhimento social para os alunos pobres, em detrimento de uma escola 

voltada para o conhecimento, destacando o dualismo perverso da escola pública brasileira 

que trata desigualmente os grupos distintos. Ou seja, a escola de aprendizados escolares 

de qualidade tem sido assolada pelo discurso da quantidade.  

Por fim, a hipótese a que se chega, em meio a um processo cada vez maior de 

inserção das crianças oriundas das camadas mais pobres na escola, é que não deriva disso 

uma mudança expressiva nas posições ocupadas por esses agentes na estrutura social 

(BOURDIEU, 1998). Em suma, a partir do referencial aqui discutido é possível perceber que 

há fatores que incidem sobre o desempenho escolar que, ao se relacionarem a um contexto 

social mais amplo, não são facilmente percebidos no âmbito das interações sociais. Logo, 

tais tendências acabam por contribuir para a perpetuação das desigualdades, pois tidas de 

forma naturalizadas diluídas em nossas relações, não evidenciam a necessidade de 

alteração dessa ordem injusta que ocorre antes mesmo da inserção do alunado na escola. 

 



 

 

                   

III. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo procurou discutir de forma profunda o processo de inserção 

das camadas populares na escola. Mais especificamente, procurou trazer para o debate os 

aspectos ligados ao âmbito macro e micro social que se colocam como limitadores ou 

facilitadores do processo de aprendizagem no processo de apreensão do capital escolar. 

Conclui-se que, antes de se estabelecer uma relação mecânica de causalidade 

entre meio social e “sucesso” ou “fracasso” escolar, procurou-se dialogar com dois autores 

que se complementam numa articulação entre fatores estruturais sem perder de vista as 

particularidades que abrangem as dimensões moral, política, econômica, social e cultural, 

que podem ser combinadas de maneiras diversas. Afinal, são essas dimensões conjugadas 

que pode nos fazer compreender os casos múltiplos de “sucesso” ou “fracasso” escolar. 

Logo, apesar do pressionamento via incentivo financeiro para a alocação das 

crianças provenientes dos meios populares na escola, tais fatores estão relacionados a 

aspectos outros como o próprio interesse da sociedade em dotar essa população de meios 

para não mais demandar ações de transferência de renda futuramente.  

Importa enfatizar, porém, que antes do acesso aos níveis de ensino, tal 

população já está inserida em um contexto de desigualdade social prévia, a qual se projeta 

dentro da escola, sendo esta, muitas das vezes uma das responsáveis por reproduzir e 

perpetuar a hierarquia social. 

Sendo assim, trata-se de pensar novas formas de socialização e práticas 

escolares que atuem de forma a legitimar a cultura popular, ao mesmo tempo em que a 

educação pública precisa estar aberta para responder a essa demanda crescente a partir de 

uma educação de qualidade com a disseminação de saberes não centrados na valorização 

da estética dominante.       
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