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INTRODUÇÃO 

 

Este texto aborda os primeiros resultados, ainda provisórios, de uma pesquisa 

qualitativa que objetiva investigar, a partir de jovens usuários de uma determinada 

escola pública do município de Blumenau, SC, quais e como são as formas de 

investimento pedagógico (acompanhamento e exortação) de famílias de meios 

populares que apresentem êxito escolar relativo. Especificamente, a pesquisa objetiva 

descrever e interpretar as características do trabalho pedagógico desenvolvido em meios 

populares, as formas de participação dos pais destes meios na escolarização dos filhos e 

os investimentos materiais e simbólicos destas famílias, além de produzir conhecimento 

local sobre as estratégias escolares das classes populares. 

 

INVESTIMENTO ESCOLAR DAS CLASSES POPULARES 

O estágio atual de conhecimento social elimina qualquer hipótese da existência 

de carência cognitiva de origem genética nos meios populares, bem como a hipótese que 

estabelece a determinação imediata entre as condições econômicas do estudante e sua 

família e o desempenho escolar. No entanto, permanece o fato de que estudos sobre as 

desigualdades de desempenho escolar entre as diferentes classes e frações de classes 

sugerem que as classes populares têm particular dificuldade no êxito e na longevidade 

escolares. Várias vertentes de estudos já foram desenvolvidas com o propósito de 

submeter à interrogação sistemática as relações das classes populares com a escola, bem 

como as já mencionadas dificuldades de êxito (cf. FORQUIN, 1995). 

 

Parece, com efeito, que a explicação sociológica pode esclarecer completamente 
as diferenças de êxito que se atribuem, mais freqüentemente, às diferenças de 
dons. [...] Na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais por vias 
indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de 
valores implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para definir, 
entre coisas, as atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar. A herança 
cultural, que difere, sob dois aspectos, segundo as classes sociais, é a 
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responsável pela diferença inicial das crianças diante da experiência escolar e, 
conseqüentemente, pelas taxas de êxito. (BOURDIEU, 1999, p. 42) 
 
Esta investigação aventa a hipótese segundo a qual as famílias, a despeito de 

suas posições de classe, operam um cálculo, em geral tácito, das probabilidades 

objetivas de êxito escolar através de uma combinação, nunca inteiramente racional, de 

benefícios, custos e risco. Outro ponto de partida é a consideração segundo a qual as 

famílias investem tão mais duradouramente no trabalho pedagógico de 

acompanhamento e exortação quanto maiores as expectativas relativamente à posição 

que ambicionam ocupar na estrutura das funções sociais (cf. ELIAS, 1993, p. 223). 

Neste caso, as famílias de meios populares que apresentam êxito escolar relativo 

conseguem, de algum modo, acionar esse trabalho pedagógico e transformam suas 

aspirações, materiais e simbólicas, mesmo que estas não sejam imediatamente 

correspondentes à posição social ocupada. 

Por meio de uma etapa exploratória junto à escola onde estudam os agentes 

sociais pesquisados, verificou-se a presença de alunos que atingem êxito escolar relativo 

e pertencem aos meios populares. Procurou-se, então, verificar, na aplicação da 

pesquisa, as estratégias escolares utilizadas por estas famílias e que, por homologia, 

podem ser ampliadas para um conhecimento local das estratégias das classes populares. 

 

A PESQUISA 

Para a construção do referente empírico, partiu-se inicialmente da análise de 

Históricos Escolares de Ensino Fundamental dos alunos que cursavam, no ano de 2006, 

o Primeiro Ano do Ensino Médio de uma escola pública da cidade de Blumenau, SC, da 

qual foi selecionada uma amostra de 13 agentes possuidores de êxito escolar relativo. 

Desta amostra, por sua vez, foram selecionados cinco alunos enquadrados nas classes 

populares, por meio do cruzamento de três índices: capital econômico, capital cultural e 

capital social. Respectivamente, estes índices foram obtidos através da renda mensal 

familiar, da escolaridade dos familiares residentes na casa dos agentes selecionados e do 

local e tipo de moradia da família. 

O êxito escolar relativo é compreendido, neste estudo, por uma trajetória escolar 

caracterizada por longevidade e regularidade, ou seja, um percurso escolar contínuo, 

com correspondência idade / série e médias gerais acima de 8,0 (visto que, na escola 

analisada, os alunos precisam obter média de 7,0 para passarem à série seguinte). Foi 

verificada, também, a legitimidade que estes alunos gozavam entre professores e 
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direção da escola. Neste estudo, o êxito escolar é tratado como relativo por estar 

relacionado a um determinado contexto social. 

As entrevistas, semi-estruturadas, foram aplicadas às famílias dos alunos da 

amostra em suas próprias moradias, para que fosse possível a observação da 

organização do ambiente material familiar e das formas de comunicação entre os 

integrantes da família. A guia de entrevista incluía perguntas dirigidas ao 

acompanhamento das famílias com relação à escolarização dos agentes selecionados 

(tarefas escolares, visitas à escola, colaboração em pesquisas); ao valor atribuído pelas 

famílias à escola e às formas de transmissão deste valor (tais como o incentivo para o 

estudo, a cobrança do respeito às regras escolares); e à ordem moral doméstica (formas 

de exercício da autoridade parental, organização do lar, divisão das tarefas domésticas). 

 

AS ESTRATÉGIAS 

Os resultados obtidos por meio das entrevistas podem ser considerados 

provisórios, porém, com a análise das informações obtidas com as famílias, é possível 

verificar a regularidade de algumas estratégias de acompanhamento escolar e de 

exortação da escola. 

O quadro abaixo indica o perfil das famílias entrevistadas: 

QUADRO I 

Escolaridade 
(em séries cursadas do Ensino 

Fundamental) 
 

Constelação 
familiar 

(integrantes 
morando no lar) 

Renda 
familiar  

(em salário 
mínimo) Pai Mãe 

Agente A 04 04 8ª --- 

Agente B 02 02 --- 4ª 

Agente C 05 05 2ª 4ª 

Agente D 06 06 4ª 5ª 

Agente E 03 05 4ª 3ª 

 

Apesar da diversidade e da hierarquia existente entre as lógicas socializadoras 

operadas entre as classes populares e a escola (cf. THIN, 2006), foi possível observar 

que estas famílias desenvolvem certa prática de exortação da escola dentro do lar, o que 

apresenta forte correlação com os depoimentos dos alunos entrevistados, que em todos 

os casos afirmam gostar de estudar e, tanto os agentes como suas respectivas famílias, 

ressaltam diversas vezes o desejo de continuar com o processo de escolarização dentro 
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do espaço dos possíveis permitido pelas condições financeiras da família. Alguns 

exemplos de depoimentos dos agentes e de seus familiares ilustram a situação: 

 

“Ele sempre tem que ele vai fazer faculdade, né? Eu falo, pode fazer, né? O que 
eu puder ajudar eu ajudo, mas tem que ver que eu não vou ter condições. Vai ter 
que trabalhar, guardar o seu dinheiro e seu eu puder ajudar um pouquinho eu 
ajudo... Ele quer fazer a faculdade” (Pai do agente A). 
 
“É, ela estuda... Ela se esforça sabe assim pra entender, pra ir mais pra frente né, 
estudando pra eu acho assim... Eu digo assim pra ela estuda pra tirar nota boa e 
coisa...” (Mãe da agente B). 
 
“Todo mundo sonha né, ter um filho na faculdade, ter um filho estudando, sair-
se bem na vida né. Mas não é todo mundo que tem condições para isso né? 
Precisa condições para isso” (Pai do agente D). 
 
Além das formas de exortação da escola, as famílias destes agentes procuram 

manter um relacionamento estreito com professores e direção, deixando bastante claro 

em seus depoimentos o monitoramento constante das atividades escolares dos filhos, 

por meio de visitas relativamente constantes ao ambiente escolar, acompanhadas de 

conversas e questionamentos com relação ao desempenho dos jovens em sua 

escolarização: 

 

“O aluno bom não é comentado. Só se a gente vai perguntar. Mas isso é com os 
professores. Alguma dúvida eu pergunto por telefone” (Mãe do agente C). 
  
“Sempre falavam bem dele, eu que perguntava, é claro, se você não pergunta, 
eles não falam nada e ponto final [...]” (Pai do agente D). 
 

Nos meios populares, o baixo índice de escolaridade das famílias, sobretudo de 

pai e mãe, dificulta o acompanhamento dos filhos, porém estas encontram mecanismos 

para superar a deficiência de capital cultural e colaborar com o êxito escolar. Os 

exemplos a seguir ilustram situações em que os pais apelam para a solidariedade entre 

todos os filhos, especialmente os com idade e escolaridade mais avançadas: 

 

“Sentava todo mundo ao redor da mesa e botava os três numa mesa só e, porque 
de noite daí ele tinha, tem tempo né” (Pai do agente D). 
 
 “Agora já eu não consigo mais porque é bem diferente da minha época, a vinte 
e cinco anos atrás, mais, mais, já trinta quase, porque eu tenho quarenta e cinco 
né? Então eu fui só até na quarta né? Assim, no começo eu conseguia 
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acompanhar ela, o primeiro, segundo, mas agora não, eu não entendo mais nada. 
[...] A irmã ajudou bastante também” (Mãe do agente B). 
 
“[...] Não adianta eu me meter que não sei mais nada né? [...] Eu sempre 
incentivei muito os três estudassem juntos né? Assim um ajuda o outro sempre. 
Tal matéria às vezes ajuda o mais velho que já terminou o segundo grau né?” 
(Pai do agente A). 
 
Outros mecanismos presentes nestas famílias dizem respeito ao controle das 

relações sociais dos alunos que, associados às técnicas de exortação da escola no lar, 

produzem um efeito de legitimação da mesma, inserindo o agente numa espécie de 

círculo virtuoso do êxito, onde o mais importante em suas vidas é o estudo. Uma vez 

inseridos nesta lógica, os próprios agentes passam a cobrar de si mesmos o êxito no 

intuito de manter sua legitimidade entre no âmbito familiar e social. Questionada sobre 

o controle exercido nas relações sociais dos filhos, a mãe do agente C afirma que se não 

conhece alguém do círculo de amizades, faz uma ligação telefônica e procura conhecer 

a família. Além disso, estas famílias raramente deixam os jovens saírem sozinhos, e os 

programas mais comuns são visitas a parentes, pescarias, idas a igrejas e passeios 

diversos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desvendar os mecanismos encontrados pelas classes populares para atingir o 

êxito escolar, ou seja, tomando de empréstimo o mote de Bernard Lahire (1997), 

explicitar “as razões do improvável” é colaborar para o aumento da eficácia global do 

trabalho pedagógico, visto que, uma vez sistematizados e socializados, os 

conhecimentos assim produzidos podem eventualmente fornecer tanto os mecanismos 

sociais (as estratégias escolares) quanto os instrumentos propriamente pedagógicos 

(didáticas adaptadas) voltados a contribuir para a redução das desigualdades escolares. 

Além disso, fornecendo e divulgando argumentos sobre as estratégias familiares 

das classes populares, contribui-se para o incremento prático, no âmbito local, de 

possibilidades para uma efetiva parceria família / escola e para a elaboração de projetos 

de gestão voltadas à incorporação eficaz do trabalho pedagógico familiar. 
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