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Resumo: O artigo “A TEORIA EDUCACIONAL DE PIERRE BOURDIEU APLICADA 

AO PROJETO SOCIAL “ESCOLA DO BAIRRO” tem como objetivo analisar a atual 

dinâmica da educação nos anos iniciais de escolarização. Adotou-se uma análise bibliográfica 

e empírica por meio de uma pesquisa indutiva – no decorrer do artigo será explicado por que 

não foi possível realizar uma pesquisa dedutiva. Foram realizadas entrevistas com mães e com 

professores do projeto para realizar-se a análise. Através da teoria educacional do sociólogo 

mais citado do século XX, Pierre Bourdieu, analisaram-se as condições impostas para o ensino 

nos anos inicias, e como os habitus, capitais e o campos, interferem na formação de cada 

estudante. O artigo apresenta também como a escola tradicional atua na conservação da 

desigualdade social e muitas vezes no processo de aculturação de alunos de outros campos. Por 
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fim, foram aplicados os conceitos de Bourdieu ao projeto social “Escola no Bairro”, esse criado 

em Sarandi, no noroeste do Paraná, em um bairro periférico. Buscando compreender como os 

conceitos de capital, campo, e habitus das crianças atendidas pelo projeto interferem nos seus 

processos de aprendizagem, o projeto busca atuar de uma maneira diferente das escolas 

tradicionais, preservando suas próprias culturas advindas de seu campo, não as excluindo de 

seus habitus e sem deixar de ensinar às crianças as práticas culturais que os membros da 

sociedade considerem como as mais nobres as quais elas, as crianças, precisarão conhecer para 

se relacionar no ambiente social atual.  

Palavras Chaves: Educação; Desigualdade Social; Projeto Social; Cultura; Escola do 

Bairro.  

The article “THE EDUCATIONAL THEORY OF PIERRE BOURDIEU APPLIED TO THE 

SOCIAL PROJECT “ESCOLA DO BAIRRO” aims to analyze the current dynamics of 

education in the early years of schooling. A bibliographic and empirical analysis was adopted 

through inductive research – in the course of the article it will be explained why it was not 

possible to carry out deductive research. Interviews were carried out with mothers and with 

project teachers to carry out the analysis. Through the educational theory of the most cited 

sociologist of the 20th century, Pierre Bourdieu, the conditions imposed for teaching in the 

early years were analyzed, and how habitus, capitals and fields interfere in the formation of 

each student. The article also presents how the traditional school works in the conservation of 

social inequality and often in the process of acculturation of students from other fields. Finally, 

Bourdieu's concepts were applied to the social project “Escola no Bairro”, created in Sarandi, 

in northwest Paraná, in a peripheral neighborhood. Seeking to understand how the concepts of 

capital, field, and habitus of the children served by the project interfere in their learning 

processes, the project seeks to act in a different way from traditional schools, preserving their 

own cultures arising from their field, not excluding them from their habitus and without failing 

to teach children the cultural practices that members of society consider the most noble which 

they, children, will need to know in order to relate in the current social environment. 

Key Words: Education; Social inequality; Social project; Culture; Neighborhood 

School.  
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METODOLOGIA  

Para a produção deste artigo, adotou-se como metodologia principal a exploração das 

bibliografias referentes a conceitos tratados por Pierre Bourdieu, que serão, posteriormente, 

importantes para compreender as características do projeto social “Escola do Bairro”. Além da 

análise bibliográfica, faremos uma análise empírica indutiva a respeito desse projeto. O projeto 

social atende em média 30 crianças de uma cidade periférica da região noroeste do Paraná, 

Sarandi, no Conjunto Habitacional José Richa, um bairro com sinais de extrema pobreza. A 

coleta de dados realizada para o desenvolvimento desta reflexão foi feita por meio de entrevistas 

com as mães. Entretanto, apesar de termos deixado claro que os dados coletados pela pesquisa 

seriam totalmente sigilosos, muitos dos pais dessas crianças não concordaram em responder a 

todas as perguntas.  Assim, para essa reflexão, tivemos acesso a 4 entrevistas de mães de alunos, 

que foram analisadas. Foram entrevistadas 4 mães de alunos que participam do projeto, com 

idades de 27, 30, 39 e 44 anos. Além disso, também entrevistamos dois professores do projeto 

que mostraram suas visões a respeito da importância do trabalho realizado. Portanto, nossa 

análise não servirá para provar a teoria de Bourdieu, visto seu caráter indutivo, mas para mostrar 

que ela pode ser sim aplicada no contexto social em que vivemos sendo feito adequações.  

INTRODUÇÃO  

Pierre Bourdieu foi um dos sociólogos mais influentes do século 

XX. Nascido em 1º de agosto de 1930, o sociólogo veio de uma família 

humilde, sua mãe era herdeira de uma família de médios proprietários 

rurais, o que para a França da época não denotava boas condições 

financeiras. Seu pai foi durante muito tempo funcionário dos correios. 

Apesar das poucas condições financeiras de sua família Bourdieu, como 

aluno dedicado, estudou em prestigiadas escolas e, posteriormente, 

formou-se em filosofia em 1954.  

  A teoria de Pierre Bourdieu ganhou destaque no século XX, tornando-se um dos mais 

importantes sociólogos da época. Grandes conceitos são elaborados durante sua carreira, 

conceitos hoje aplicados para as mais diversas áreas do conhecimento, inclusive a educação. 

Sua pesquisa sobre educação foi revolucionária no que tange à consciência do papel da escola 

na formação do indivíduo.  

 

Wikipédia 
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JOSÉ RICHA, SARANDI 

 Criado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, o Conjunto Habitacional José Richa foi 

construído no extremo sudeste da cidade de Sarandi, entre os anos de 2013 e 2014, num terreno 

que, em 2008, nem mesmo pertencia ao perímetro urbano do município. O planejamento do 

empreendimento conta com 470 residências de plantas idênticas (41,41m²), totalizando 

19.464,58 m² de área construída (GONÇALVES et al, 2020). 

 

Figura 1 Adaptado de Gonçalves et al (2020) 

O conjunto habitacional tem os serviços de abastecimento de água, energia elétrica, 

cobertura asfáltica e recolhimento de esgoto, contudo, as áreas destinadas (em verde no mapa) 

para o lazer e a construção de projetos institucionais como escolas, creches e postos de saúde, 

de responsabilidade da prefeitura, ainda não foram implantadas. 
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Segundo o Mapa de pobreza e desigualdade do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2003), o município de Sarandi conta com 48,67% da sua população na pobreza 

(renda familiar equivalente a R$ 387,07). Tal situação é ainda agravada, ou mesmo se plasma, 

pelas condições específicas do bairro, pois entre os moradores adultos, 46,53% não possuem o 

ensino fundamental completo; em 35% das residências nenhum membro da família trabalha e 

a maior parte das famílias são compostas por 3 ou 4 pessoas (13,29% e 14,45%, 

respectivamente) (GONÇALVES et al., 2020).  

CONCEITOS BÁSICOS 

Para compreender a proposta de Bourdieu para a educação, é necessário definir os 

conceitos clássicos elaborados pelo autor, sendo eles: habitus, campo e pratica.  

 Para Bourdieu, habitus são todas as características dos agentes, conjunto de línguas 

adotadas por ele, costumes e formas de convivências. É importante ressaltar que esses habitus 

são próprios de cada agente – para Bourdieu, o termo adequado ao tratarmos dos sujeitos é o 

termo agente, pois ele indica um “sujeito como age”, esse dotado de autonomia em suas ações, 

mas também influenciável. Diferente da palavra “ator” que indica uma ação seguida por um 

roteiro e da palavra “sujeito”, que indica que suas ações são todas feitas por um ato totalmente 

pré-pensado, – podendo ser valores morais, costumes, o aprendizado da língua, crenças 

religiosas e ideias sobre a realidade. Mas ao mesmo tempo que esses habitus são individuais 

eles sofrem influências do ambiente em que ele convive, portanto, Bourdieu tratará os habitus 

dos agentes como: “estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas 

estruturantes” (Bourdieu, 1994). 

O termo habitus é utilizado, assim, como um conceito teórico que sistematiza um 

conjunto de saberes construídos ao longo da história da filosofia e das ciências sociais. 

Envolve todas as influências que cada ser humano assimila dos meios sociais e 

culturais que mantêm contato, que vão se fixando em sua mente, como um “depósito 

de experiências”, mas que também o tornam capacitado para agir na prática de uma 

maneira inovadora, para resolver os novos problemas que surgem na convivência 

social e satisfazer suas necessidades e suas concepções. (PRAXEDES, 2017) 

 O conceito de campo para Bourdieu trata-se do local onde o agente se relaciona, nele 

serão definidas as melhores estratégias para a o convívio social e seus habitus serão colocados 

em pratica. É importante ressaltar que, segundo Bordieu, para ser campo se faz necessário haver 

uma disputa.1 Diante disso, Bourdieu estrutura a ideia de capitais para expressar todas as 

 
1 Um campo, e também o campo cientifico, se define entre outras coisas através da definição dos objetos em 

disputas e dos interesses específicos que são irredutíveis aos objetos de disputas e aos interesses próprios de outros 

campos (não se poderia motivar um filósofo com questões próprias dos geográficos) e que não são percebidos por 
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características dos agentes que são valorizadas como importantes dentro de um determinado 

campo, portanto os campos frequentados pelos agentes poderão ser determinados pelos capitais 

acumulados pelo mesmo.  

A estrutura do campo é um estado da relação de força entre os agentes ou as 

instituições engajadas na luta ou, se preferirmos, da distribuição do capital especifico 

que, acumulado no curso das lutas anteriores, orienta as estratégias ulteriores. Essa 

estrutura, que está na origem das estratégias destinadas a transformá-la. também está 

sempre em jogo: as lutas cujo espaço é o campo têm por objeto o monopólio da 

violência legitima (autoridade especifica) que é característica do campo considerado, 

isto é, em definitivo, a conservação ou a subversão da estrutura da distribuição do 

capital especifico [...] (BOURDIEU 1983) 

Estes capitais podem ser: capital simbólico, capital cultural, capital econômico. Para a 

demonstração desses conceitos no projeto “Escola do Bairro”, é necessário definir o que cada 

capital significa. 

O Capital Simbólico representa aquilo que é o efeito da distribuição e da apropriação 

das outras formas de capitais. O Capital Cultural se refere a todo o conhecimento adquirido 

pelo agente durante sua vida, sendo a família o primeiro ambiente em que o agente adquire 

capital social (isso será muito importante para futuras reflexões acerca do projeto Escola do 

Bairro) e o sistema de ensino, o secundário em nível de importância. É necessário destacar que 

o agente pode adquirir uma determinada posição social de acordo com seu capital cultural. O 

Capital Econômico se refere às condições econômicas do agente, ao seu salário, hoje no Brasil 

um agente que recebe um salário mínimo ocupara determinada posição social, já outro agente 

que faz parte da classe dominante e que ganhe um salário superior a 100 salários mínimos 

ocupará outra posição social. Por último trataremos do Capital Social que se relaciona 

diretamente aos demais capitais mencionados, cada agente que possui um determinado capital 

econômico ou cultural faz parte de um Capital Social dentro da sociedade. Ou seja, um grande 

empresário fará parte de um determinado ciclo de relacionamentos diferente do trabalhador 

assalariado. “Até mesmo a consideração e o respeito que os indivíduos recebem dos outros 

agentes e que podem se traduzir em uma posição social que simbolize certo prestígio podem 

ser chamados de “capital social” (Bourdieu 2008, p. 16). 

 
quem não foi formado para entrar neste campo (cada categoria de interesses implica na indiferença em relação a 

outros interesses, a outros investimentos, destinados assim a serem percebidos como absurdos, insensatos, ou 

nobres, desinteressados). Para que um campo funcione, é preciso que haja objetos em disputas e pessoas prontas 

para disputar o jogo, dotadas de habitus que impliquem no conhecimento e no reconhecimento das leis imanentes 

do jogo, dos objetos de disputas, etc. [...] (BOURDIEU, 1983.) 
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 O último conceito a ser trabalhado na primeira parte desse artigo é o de Prática, talvez 

o conceito mais simples de ser entendido. Parte-se da ideia de senso, que segundo o dicionário 

Aurélio é a aplicação correta da razão para julgar ou raciocinar em cada caso particular da vida. 

Diante disso, a prática é o ato de pôr em ação o senso sem a necessidade de uma racionalização 

particular a respeito de uma determinada situação. Por exemplo, o seu senso pratico indica a 

melhor forma de se vestir para uma determinada ocasião. Caso você vá a um mercadinho, você 

não se questionará a respeito de qual terno é mais adequado para a situação, você simplesmente 

pegará uma roupa básica, uma bermuda e uma camiseta e irá. Disto se trata a pratica: é a ação 

de um agente e que é adequada a uma situação do campo em que ela vai ocorrer. 

A EDUCAÇÃO NA TEORIA SOCIAL DE PIERRE BOURDIEU  

 Pierre Bourdieu realiza uma profunda análise do sistema educacional Francês, e para 

essa análise se respaldou nos conceitos explicados inicialmente, do habitus, capital cultural, 

capital econômico e campo.  

 A discussão será iniciada a partir de um trecho retirado do livro “Os Herdeiros: os 

estudantes e a cultura” de Bourdieu e Passeron:  

No estado atual da sociedade e das tradições pedagógicas, a transmissão das técnicas 

e dos hábitos de pensamento exigidos pela educação nos remete primordialmente ao 

meio familiar. Portanto, toda democratização real supõe que os ensine ali onde os mais 

desfavorecidos podem adquiri-los, quer dizer, na escola; que se amplie o domínio do 

que pode ser racional e tecnicamente adquirido através de uma aprendizagem 

metódica em prejuízo do que é abandonado geralmente à sorte dos talentos 

individuais, ou seja, de fato, à lógica dos privilégios sociais […] (Bourdieu, Passeron 

2014) 

 Esse pequeno trecho permite sintetizar a teoria de Bourdieu sobre a educação, 

enumerando-as a partir das possibilidades que o trecho nos oferece.   

1) “[...] hábitos de pensamento exigidos pela educação nos remete primordialmente 

ao meio familiar.” Os conceitos básicos elaborados por Bourdieu indicam que a família e a 

relação familiar são o primeiro ambiente em que o “pequeno” agente constitui seus hábitos. 

Esses hábitos serão constituídos a partir da estrutura família na qual o agente está inserido. E o 

que Bourdieu e Passeron trazem nesse trecho é que esses hábitos serão os primeiros a formar e 

modular as ações das crianças dentro do ambiente escolar, relembrando que “estruturas 

estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes” (Bourdieu, 1994). Ao 

mesmo tempo que a criança levará para a escola os hábitos adquiridos em casa ela, a partir do 

convívio com outros agentes passará estruturar novos habitus. Ou seja, esses dois ambientes, 

um sendo campo e o outro não participarão do processo de formação dos habitus das crianças. 
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Questiona-se, portanto, se os habitus exigidos pela educação são os hábitus adquiridos no 

ambiente familiar. 

2) “Portanto, toda democratização real supõe que os ensine ali onde os mais 

desfavorecidos podem adquiri-los, quer dizer, na escola; que se amplie o domínio do que 

pode ser racional e tecnicamente adquirido através de uma aprendizagem metódica em 

prejuízo do que é abandonado geralmente à sorte dos talentos individuais, ou seja, de fato, 

à lógica dos privilégios sociais”. Esse trecho, em suas duas primeiras linhas, nos mostra que 

teoricamente os alunos poderiam adquirir na escola o domínio da cultura legítima das classes 

dominantes, a cultura valorizada pelas classes dominantes. Porém, isto é desconsiderado pela 

escola: capital econômico, capital cultural e capital social. De maneira geral, o desempenho dos 

estudantes é considerado um “dom natural”, um “mérito individual”, desconsiderando 

totalmente o campo de que o estudante é oriundo, a herança cultural recebida e cultivada pelo 

estudante em seu primeiro ambiente de socialização, a família2. Notou Bourdieu que os alunos 

que possuíam um maior Capital Econômico obtinham desempenhos melhores na escola, e os 

filhos de camponeses, operários e pequenos comerciantes obtinham um desempenho pior. A 

tabela a seguir, intitulada “As chances escolares segundo a origem social (1961-1962)”, 

apresenta as condições estudadas por Bourdieu na França.  

  

 
22 Quando se trata de família, não é utilizado o termo campo pois, para ser um campo, há a necessidade de haver 

competição, e nas relações estudas entre os pais e filhos não há uma competição. 
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Tabela 1. Chances escolares segundo a origem social 

CATEGORIAS SOCIO- PROFISSIONAL 

DOS PAIS 
 CHANCES 

 Homem 0,8 

Assalariados Agrícolas  Mulher 0,6 

 Total 0,7 

 Homem 4,0 

Agricultores (1) Mulher 3,1 

 Total 3,6 

 Homem 2,7 

Pessoal de serviço  Mulher 1,9 

 Total 2,4 

 Homem 1,6 

Operários  Mulher 1,2 

 Total 1,4 

 Homem 10,9 

Empregados  Mulher 8,1 

 Total 9,5 

 Homem 17,3 

Proprietários da Industria e do Comércio (1)  Mulher 15,4 

 Total 16,4 

 Homem 29,1 

Quadros Médios  Mulher 29,9 

 Total 29,6 

 Homem 58,8 

Profissionais Liberais e quadros superiores  Mulher 57,9 

 Total 58,5 

 

Diante de tudo isso, conclui-se que: 1) a escola não democratiza, pois vemos através do 

quadro que apenas industriais, comerciantes, profissionais de quadro médio e liberais tem 

acesso à educação, as demais categorias ficam avessas ao ensino. E veremos mais a frente que 

isso continua a acontecer no Brasil. 2) a escola contribui para a reprodução da desigualdade. 

Na escola, o que se é ensinado é a pedagogia da classe dominante, fazendo da escola um dos 

fatores mais eficazes de conservação social - ao invés de desempenhar um fator que geraria 

mobilidade social, ela atua de forma contraria, legitimando as desigualdades sociais. - e 

sanciona a herança cultural como dom social e natural. Para Bourdieu, a escola não deve ignorar 

a origem social de cada família e sim proporcionar uma educação de equidade reconhecendo 

que os capitais culturais possuídos pelos alunos não são os mesmos e, portanto, fornecê-los a 

todos de maneira igualitária.    

Com efeito, para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais 

desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos 

do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos critérios de 

avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes sociais. 

Em outras palavras, tratando todos os educandos, por mais desiguais que sejam eles 

de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é levado a dar sua sanção 

Fonte: BOURDIEU ; PASSERON, 2014 

(1) Trata-se, nesses dois casos, de puras 

categorias estatísticas, compreendendo 

grupos sociais muito diversos: a 

categoria dos agricultores reagrupa 

todos os que exploram a terra 

independentemente do tamanho da 

exploração e a categoria dos 

proprietários da indústria e do comércio 

compreende, além dos artesãos e dos 

comerciantes, os industriais, os quais 

não foi possível isolar nesses cálculos, 

mas sabe-se que contam entre os mais 

importantes utilizadores do ensino 

superior (Cf. Apêndice 1, tabela 1.9). 

Uma leitura prudente da tabela seria, 

portanto deter-se preferencialmente nas 

categorias mais homogenias. p.18. 
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às desigualdades iniciais diante da cultura. 

A igualdade formal que pauta a prática pedagógica serve como máscara e justificação 

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

cultura transmitida, ou, melhor dizendo, exigida. Assim, por exemplo, a "pedagogia" 

que é utilizada no ensino secundário ou superior aparece objetivamente como uma 

pedagogia para o despertar", como diz Weber, visando a despertar os "dons 

adormecidos em alguns indivíduos excepcionais, através de técnicas encantatórias, 

tais como a proeza verbal dos mestres, em oposição a uma pedagogia racional e 

universal, que, partindo do zero e não considerando como dado o que apenas alguns 

herdaram, se obrigaria a tudo em favor de todos e se organizaria metodicamente em 

referência ao fim explicito de dar a todos os meios de adquirir aquilo que não é dado, 

sob a aparência do dom natural, sendo as crianças das classes privilegiadas. Mas o 

fato é que a tradição pedagógica só se dirige, por trás das ideias inquestionáveis de 

igualdade e de universalidade, aos educandos estão no caso particular de deter uma 

herança cultural, de acordo com as exigências culturais da escola. Não somente ele 

exclui as interrogações sobre os meios mais eficazes de transmitir a todos os 

conhecimentos e as habilidades que a escola exige de todos e que as diferentes classes 

sociais só transmitem de forma desigual, mas ela tende ainda a desvalorizar como 

"primárias" (com o duplo sentido de primitivas e vulgares) e, paradoxal mente, como 

escolares", as ações pedagógicas voltadas para tais fins. (BOURDIEU, 2007) p.53. 

Há, portanto, uma relação direta entre o nível cultural da família e o desempenho escolar das 

crianças. E também a escolaridade dos pais, de pai e mãe ou apenas de um dos cônjuges, 

interfere diretamente no desempenho escolar do aluno.  

Bourdieu percebe o seguinte sobre o sistema de ensino atual:  

Nota-se, evidentemente, que um sistema de ensino como este só pode funcionar 

perfeitamente enquanto se limite a recrutar e a selecionar os educandos capazes de 

satisfazerem às exigências que se lhe impõem, objetivamente, ou seja, enquanto se 

dirija a indivíduos dotados de capital cultural (e da aptidão para fazer frutificar esse 

capital) que ele pressupõe e consagra, sem exigi-lo explicitamente e sem transmiti-lo 

metodicamente. (BOURDIEU, 2007) p.57.  

 Nota-se no trecho que não é possível que o sistema de ensino funcione de maneira 

adequada enquanto ele trabalhe de forma a recrutar aqueles que melhores se adaptam aos 

campos considerados nobres. Ou seja, enquanto o sistema de ensino continuar a recrutar aqueles 

que a eles são considerados capazes não será possível a transmissão desses capitais, pois na 

teoria eles já os possuem, e os que não o possuem, estão automaticamente excluídos de um 

ensinamento adequado.  

 

A TEORIA EDUCACIONAL DE PIERRE BOURDIEU E A “ESCOLA DO BAIRRO”  

O projeto “Escola no Bairro” surgiu diante de uma demanda social, notada por 

professores preocupados com a situação das crianças durante a pandemia de Covid-19, visto 

que elas não conseguiam desenvolver as atividades propostas pelas escolas sem um apoio e 

mesmo aprender o conteúdo programático. Diante disso, inicialmente o projeto auxiliou as 

crianças desse bairro pobre na realização das atividades. Mas, com o retorno das aulas 
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presenciais, notou-se no projeto um papel muito mais importante, o papel de democratizar o 

ensino. Desde então o projeto e seus professores (todos voluntários) buscam desenvolver 

atividades que valorizem os habitus das próprias crianças, hábitos esses que advém de um 

Capital Cultural e Econômico baixo – dado comprovado por entrevista a mães de alunos da 

escola. Mas ao mesmo tempo, o projeto prima por transmitir os Capitais Culturais que são 

valorizados pelas classes dominantes para que essas crianças atuem dentro da sociedade 

capitalista com uma visão de classe.  

Aplicação da Teoria Social ao Projeto “Escola do Bairro” 

Como já dito anteriormente, foi necessário adotar um método indutivo para essa pesquisa 

empírica. Pouquíssimos pais aceitaram participar. Muitos têm vergonha da condição social e 

econômica que possuem e demonstraram desconforto em responder o questionário completo, 

mesmo sendo ele anônimo. Mas a partir dessas poucas respostas, verifica-se que as condições 

de capital Social, Cultural e Econômico trazidas por Bourdieu estão presentes em nosso projeto 

social. A primeira evidencia disso é a recusa em responder o questionário por vergonha da 

situação a qual esses pais enfrentam.  

Foram entrevistadas 4 mães de alunos que participam do projeto, com idades de 27, 30, 

39 e 44 anos. Das entrevistadas, três declararam ser casadas, uma declarou ser mãe solteira. A 

primeira relação a ser analisada é a da homogamia3 e a relação de escolaridade entre as três 

entrevistadas que são casadas. E posteriormente será apresentada uma análise individual da 

entrevistada D.  

TABELA 02 

 ENTREVISTADA A ENTREVISTADA B ENTREVISTADA C 

Profissão da Mãe  Do lar  Do lar  Do lar  

Profissão do Pai  Pedreiro  Autônomo  Soldador  

Escolaridade da Mãe  Ensino Fundamental II Ensino Fundamental II Ensino Fundamental I 

Escolaridade da Pai Ensino Fundamental II Ensino Médio  Ensino Médio  

Fonte: elaborada pelos autores.     

 
3 Outra característica notada por Bourdieu é a da homogamia, pessoas de classes sociais, capitais, 
culturais e econômicas tendiam a se casar entre elas. A escolha do cônjuge se baseia em uma procura, 
talvez até mesmo involuntária, de pessoas que pertencessem ao mesmo nível social. 
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A entrevistada A tem quatro filhos, a B tem dois filhos e a C tem três filhos, todos 

matriculados no ensino público e básico (fundamental I e II). As três mães analisaram o 

desempenho escolar dos seus filhos como regulares. 

Considera-se para essa análise o termo “Do lar” respondido pelas entrevistadas como 

uma trabalhadora que se dedica exclusivamente aos trabalhos domésticos. Verificou-se que há 

uma correlação entre a profissão dos cônjuges. Estabelecendo uma relação entre a tabela criada 

por Bourdieu (TABELA 01), as entrevistadas se enquadrariam em “pessoal de serviço” e 

“operários”. Notamos que elas, as mães entrevistadas, casaram-se com homens de mesmo 

Capital Econômico, ou seja, baixo Capital Econômico, e concluímos isso a partir de outras 

perguntas feitas. Todas as três entrevistadas moram em Sarandi, longe do centro da cidade, 

portanto, na periferia. As três, mesmo tendo mais de um filho, possuem apenas dois quartos em 

suas residências, inclusive a entrevistada A que possui quatro filhos. E o mesmo resultado se 

aplica ao nível de escolaridade, as mães que responderam às perguntas se casaram com maridos 

que também possuíam um nível de escolaridade próximo, pois nenhum possui ensino superior. 

Mas notem os cônjuges da entrevistada B e C completaram o Ensino Médio, um nível de 

escolarização acima das mulheres, outra característica apontada também pela tabela 01, os 

homens possuem maiores níveis de escolaridade, ainda que continuem baixos. Isso demonstra 

que a homogamia está presente dentro do Conjunto Habitacional em análise e, portanto, 

também está presente no Projeto Social “A Escola do Bairro”. 

Deixamos por último a análise do questionário da entrevistada D, pois as respostas dela 

destoaram das demais. Ela possui dois filhos, é mãe solteira, trabalha como diarista e possui o 

ensino médio completo. Quando perguntada sobre o desempenho escolar de seus filhos, entre 

péssimo, ruim, regular, bom e ótimo, ela o classificou como bom. 

Todas as crianças do projeto residem no mesmo bairro da região periférica de Sarandi-

PR. Não possuem acesso a bibliotecas, teatros, cinemas e a outros capitais Culturais valorizados 

pela sociedade. Apenas possuem acesso ao projeto “Escola do Bairro” e outros projetos sociais. 

Segundo a teoria de Bourdieu, as chances dessas crianças alcançarem o ensino superior seriam 

baixíssimas, porém, sobre isso, somente o futuro poderá dizer.  
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a) Uma análise dos professores da “Escola do Bairro” 

Como parte da análise empírica do artigo, entrevistamos também professores que atuam 

no projeto.  

A primeira entrevistada foi a advogada Letícia Feltrin, que participa do projeto há quase 

um ano. Segundo a Letícia, a forma adotada pelas escolas municipais de Sarandi não é eficiente 

para proporcionar uma mobilidade social. Ela diz: “A gente observou na escola muitas das 

crianças, ali em situação de pobreza, não tinham acesso para as aulas online e além disso muitos 

não tinham mães ou pais, familiares com escolarização para auxiliarem[...]” Segundo a 

entrevistada as crianças que participam do projeto não têm acesso a uma biblioteca pública, 

teatro, cinema, shows e etc. Para a Letícia, a “Escola do Bairro” tem um papel fundamental na 

formação das crianças. Segundo ela o projeto vai muito além do sentar para aprender, o projeto 

proporciona uma socialização e um acesso a experiencias que a escola institucional tradicional 

não proporciona, ela relata que crianças já disseram a ela: “Professora, nem consegui dormir 

essa semana porque eu “tava” ansiosa para vir para escola”. A entrevistada percebe que a 

dificuldade de aprendizagem dos alunos se dá pela falta de rotina em se dedicar aos estudos em 

casa. 

A segunda entrevistada foi a Luísa, formada em geologia pela UFPR e atua a um ano 

no projeto social “Escola no Bairro”. Logo de início a Luísa mostra que as crianças atendidas 

pelo projeto são de uma periferia, portanto, apresentam baixo Capital Social e Capital 

Econômico.  Segundo ela, para a realização do projeto em meio a situação pandêmica, seria 

necessário o uso de máscara pelas crianças, então, houve por parte dos professores uma 

cobrança muito grande para que este habitus, o uso de máscara, fossem um fator primordial 

para a participação do projeto, e esse habitus não estava incluído no Capital Cultural das 

crianças, que permaneciam normalmente sem máscara na maior parte das situações. Diante 

disso, a escola, segundo Luíza, atuou como um meio de mudança de habitus nas crianças, pois 

elas passaram a utilizarem a máscara. Questionada a respeito do acesso a cultura por parte das 

crianças que participam do projeto, a Luísa, assim como a Letícia, relatou que: “nenhum, eu 

acho. Muitas crianças ali, maior parte, falou que nunca foi no cinema, show, assim, música ao 

vivo, nunca perguntei especificamente, mas sei que no bairro nunca tem nada. Biblioteca no 

bairro também não tem. Não sei como são as bibliotecas das escolas em que as crianças 

estudam, porém, sei que nenhuma delas tem o hábito de leitura, não há um habito desenvolvido 

em casa. Então, quando a gente desenvolveu, montou nossa biblioteca na escola (Escola do 
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Bairro) despertou um interesse muito grande neles, de todo dia eles cegarem e irem escolherem 

um livro e “ah leia pra mim, por favor”, porque era algo que eles não tinham antes, foi um 

exemplo claro de que eles só não leem, não, enfim, não vão a shows, teatro, porque não tem 

acesso, porque se tivessem eles iriam”. Ela relata que o projeto desenvolveu nas crianças uma 

capacidade de se concentrar por mais tempo. Além disso, o progresso em relação a 

aprendizagem, - por mais que em um ano de projeto não seja possível estabelecer um nível 

mensurável concreto do quanto eles progrediram - estando lá todos os sábados, é notório o 

progresso dos alunos. Questionada sobre a possibilidade das crianças que participam do projeto 

“Escola do Bairro” alcançarem uma mobilidade social, a entrevistada declarou: “o que a gente 

está fazendo ali com as crianças, a gente, entende que é um trabalho de médio a longo prazo. 

As crianças que tem nove, dez anos hoje, a gente espera estar com elas até elas terminarem o 

ensino médio, a gente espera incentivar elas a fazer um cursinho, a cursar uma graduação, 

pública, de preferência, né, então, acho que a ideia é realmente dar uma oportunidade para uma 

população que não tem.”  

Analisando as entrevistas realizadas com os professores, percebemos que a escola 

tradicional não contribui para a mobilidade social da criança. Notem, que todos os entrevistados 

refletiram sobre a situação de pobreza das crianças, ou seja, o que Bourdieu chamou de Capital 

Econômico, todas apresentam esse baixíssimo. O mesmo aconteceu com o Capital Cultural: 

essas crianças não tem acesso a bibliotecas, teatros, cinema e shows. Todas essas condições, 

segundo a teoria de Bourdieu, o fator de que o sistema de ensino reproduz a desigualdade. 

Veremos, agora, como a “Escola do Bairro” busca quebrar com essa construção.  

b) As ações da “Escola do Bairro” que promovem um acesso a capitais não 

disponíveis para as crianças do projeto  

A Escola do Bairro, por não ser uma escola tradicional, possui condições de trabalhar 

diversos tipos de atividades com as crianças que atende. Essas atividades envolvem 

inicialmente a instrução básica (com o ensino do português e da matemática, incluindo a 

alfabetização) e o ensino lúdico através de brincadeiras, utilização de fantoches, leituras, teatro 

e jogos, e terminam abrangendo ações de cunho político-social, como manifestações por 

melhores condições para o bairro onde a Escola atua, conversas sobre questões políticas e 

sociais (acerca dos problemas enfrentados pela população pobre, pelos trabalhadores e pelas 

mulheres) com as “crianças maiores” (assim chamadas as que possuem entre 9-13 anos), 
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mobilizações para conseguir atendimento odontológico às crianças da Escola e organização de 

atividades comemorativas com os moradores e os alunos. 

Sob a perspectiva de Bourdieu, verifica-se identidade entre as ações mencionadas e os 

capitais considerados pelo autor. Por exemplo, a instrução básica das crianças, envolvendo não 

somente a capacidade de decodificar e codificar os signos e manejar os instrumentos da escrita, 

mas também o letramento (SOARES, 2013) através do contato com livros e outros elementos 

culturais distantes da realidade dos alunos da Escola, eleva o Capital Cultural dos educandos. 

 

Figura 2. Teatro de fantoches realizado com as crianças em idade de alfabetização. 

Associação similar pode ser feita entre as ações de politização das crianças. Por meio 

da promoção de atividades como manifestações por mais linhas de ônibus e celebrações em 

comemoração ao dia da mulher trabalhadora, a “Escola do Bairro” apresenta às crianças 

práticas, visões e teorias às quais elas dificilmente teriam acesso em seu cotidiano, elevando 

assim seu Capital Cultural.  
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Figura 3. Manifestação organizada pelos moradores e pela Escola por mais linhas de ônibus, saneamento básico 

e segurança no bairro. 

 

Figura 4. Atividade realizada com as professoras e alunas da Escola do Bairro sobre o Dia Internacional da Mulher 
Trabalhadora. 

No tocante ao Capital Econômico, as atividades expostas nas figuras a seguir, sendo, 

respectivamente, o “Dia do Dentista” e o Dia das Crianças, visam aproximar o bairro e, 

particularmente, as crianças, dos direitos que lhes são negados pela sociedade capitalista – aqui, 

saúde e lazer - dado seu baixo Capital Econômico.  
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Figura 5. Atividade realizada em parceria com o curso de Odontologia da Universidade Estadual de Maringá 
(UEM). Estudantes e professores da UEM deram atendimento odontológico às mais de trinta crianças da Escola. 

 

Figura 6. Festa de Dia das Crianças promovida pela Escola do Bairro 
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Figura 7. Cartazes confeccionados pelos alunos para o Dia das Crianças 

Com as atividades mencionadas, a Escola do Bairro não apenas cumpre um de seus 

objetivos, que é conquistar junto dos moradores os direitos que lhes são negados dado seu baixo 

Capital Econômico, Social e Cultural, como também educa e instrui os filhos desses 

trabalhadores para que eles possam, apoiados uns nos outros, tomar consciência de si – 

enquanto classe social - e da sociedade em que vivem para nela intervir. 

CONCLUSÃO  

Com o objetivo de neutralizar os fatores que geram a desigualdade social, a “Escola do 

Bairro” oferece às crianças o acesso ao capital cultural e intelectual, permitindo que elas atuem 

com maior capacidade em suas escolas e na sociedade em que estão inseridas.  

Porém, isso nos leva a refletir sobre o papel das escolas no desenvolvimento educacional 

das crianças. Se as instituições levassem em consideração a origem social do aluno, adaptassem 

a forma de ensinar ao seu capital cultural, e interiorizassem aos estudantes novos capitais, os 
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fariam ter uma maior adaptação ao ambiente escolar, favorecendo a mobilidade social. Mas, 

como já dito, o sistema escolar é um dos mais eficazes fatores de conservação social. 

Nas entrevistas com os professores, os próprios habitus das crianças foram apontados 

como um fator que dificulta o acesso delas à aprendizagem do conteúdo padrão. O projeto social 

“Escola do Bairro” busca uma rediscussão permanente dos conteúdos a serem ensinados, 

trabalhando sempre com uma aprendizagem ativa, baseada na reflexão crítica e no espírito de 

invenção. Nesse artigo, evidenciou-se que para haver verdadeira democratização do ensino a 

escola deve dar a mesma formação escolar e acesso aos bens culturais a todos os estudantes 

independente dos capitais culturais, econômicos e sociais que as crianças possuírem. Em um 

contexto de tanta pobreza, levanto uma problematização que esse artigo não será suficiente em 

responder: como essas crianças adquirirão Capital Social que as possibilitem uma ascensão 

social?  

“Considerando-se que as desigualdades de acesso à cultura considerada legítima 

persistirão por um longo período, a única instituição que pode diminuir estas 

desigualdades é a escola. Para Bourdieu (1998, p. 62). "... a instituição escolar deve 

desenvolver em todos os membros da sociedade, sem distinção, a aptidão para as 

práticas culturais que a sociedade considera como as mais nobres". Pois "[...] o 

domínio do código de decifração das obras culturais só pode ser adquirido mediante 

o preço de uma aprendizagem metódica e organizada por uma instituição 

expressamente ordenada para este fim (IBIDEM, p. 63)”. (PRAXEDES, 2015) p. 59. 

 

Enquanto, no Brasil, a instituição escolar não cumpra com seu papel, o projeto social 

“Escola no Bairro” continuará a existir, promovendo o acesso à cultura, ensino, diversão, 

alimentação e o que mais for possível para aumentarmos os capitais dessas crianças de modo 

que possamos contribuir para promover uma democratização e uma ascensão social a elas. 
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