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Resumo
O presente trabalho uma reflexão sobre os efeitos da educação familiar sobre a trajetória de
escolarização de alunos provenientes de diferentes grupos sociais. Para isso apoia-se na análise
de três estudos recentes - Câmara e Almeida (2012), Calarco (2011) e Streib (2011) – que tiveram
como objetivo examinar, por meio de pesquisa de inspiração etnográfica, se e como a herança
cultural interage com o desempenho escolar de alunos oriundos de diferentes grupos sociais.
Valendo-se de uma abordagem bourdieusiana, os estudos documentam a participação ativa da
criança na ativação de sua cultural de classe no espaço escolar, fazendo-a valer, portanto, como
capital cultural para obter benefícios propriamente escolares.
Palavras-chave: Capital cultural, herança cultural, interação professor-aluno, desempenho
escolar.
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Introdução
O presente trabalho examina as contribuições de três pesquisas, das autoras Câmara e
Almeida (2012), Calarco (2011) e Streib (2011), para o avanço da compreensão sobre a
operação do capital cultural na conquista de vantagens e benefícios escolares.
A escola tem ocupado um lugar central no pensamento sociológico quando se trata da
busca da compreensão do papel desempenhado por processos socializadores na reprodução
social, tendo sido objeto de análise de sociólogos importantes, como é o caso de, por exemplo,
Pierre Bourdieu.
Esse sociólogo desenvolveu uma teoria original nos anos 1960, atrelando a relação
entre desempenho escolar e origem social. Segundo ele, o conteúdo do ensino nas instituições
escolares, assim como a forma como esse conteúdo é trabalhado, deriva de concepções sobre
o mundo, sobre a ciência e sobre as relações entre adultos e crianças próprias dos grupos
dominantes. Ele dá o nome de cultura legítima a esses conhecimentos e modos de interação
valorizados pela escola, para indicar que se trata da cultura de um grupo social que, pela luta
política, é imposta para o conjunto da sociedade como a única digna de ser transmitida para as
gerações mais novas pela instituição escolar. Por causa dessa maneira como a escola está
organizada, as crianças oriundas de famílias dos grupos dominantes têm mais facilidade para
navegar no ambiente escolar e para desenvolver as habilidades e competências que a escola
espera do que as crianças dos grupos populares, cuja cultura do grupo familiar permanece
estranha à escola. Em outras palavras, para as crianças oriundas de famílias dos grupos
dominantes a escola pode ser experimentada como uma continuação da educação dada pela
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família, enquanto que para as crianças dos grupos populares, a escola é experimentada como
uma ruptura em relação à educação que recebem no ambiente familiar.
Para descrever a maior ou menor proximidade entre cultura familiar e cultura escolar,
Pierre Bourdieu cunhou o conceito de capital cultural. A posse de um maior ou menor capital
cultural indica, assim, uma maior ou menor proximidade da família de origem com a cultura
legítima.
Ao tomarmos esse conceito para analisar o que se passa no interior da escola, se torna
possível revelar os mecanismos que contribuem para transformar diferenças sociais em
diferenças escolares.
Em conclusão, a partir de Pierre Bourdieu, pode-se dizer que a escola não é neutra, na
medida em que baseia o seu funcionamento na cultura das classes dominantes. Por estar a
serviço da reprodução e legitimação das desigualdades, a escola reforça a reprodução contínua
das relações de força que existem na sociedade. Esse reforço se dá por meio da maior
valorização da cultura das classes dominantes nas suas operações de ensino cotidianas
(BOURDIEU, 1997).
No que diz respeito à reprodução das desigualdades, Bourdieu é um dos mais importantes
precursores dessa discussão. Seu trabalho contribuiu de maneira substantiva para desafiar a
crença de que as desigualdades escolares seriam frutos das diferenças naturais entre os indivíduos
ou de supostos déficits culturais por parte de alguns grupos.
Inspiradas por seu trabalho, algumas pesquisas têm se dedicado mais recentemente ao
estudo sobre a participação da criança na reprodução de classe. O presente trabalho discutirá as
pesquisas realizadas por Calarco (2011), Streib (2011) e Câmara e Almeida (2012) e suas
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contribuições. Optou-se pela seleção dessas pesquisas em específico por trazerem um novo olhar
sobre a criança com base na nova sociologia da infância. Esses trabalhos argumentam que
crianças em idade pré-escolar não devem ser vistas somente como recipientes da socialização dos
adultos (Corsaro, 1993), mas devem ser tratadas como agentes sociais, que contribuem na
reprodução de classes sociais no interior de escolas e pré-escolas.
Trata-se aí de uma perspectiva relativamente nova. Foi a partir de 1980 que os trabalhos
sociológicos que a adotaram se intensificaram e se difundiram. Alguns autores tornaram-se
particularmente conhecidos, como , através de Jenks e Prout (1998), Qvortrup (1994) e Corsaro
(1997).
Esses autores têm como objetivo romper com o que percebem ser as abordagens clássicas
da socialização que, segundo eles, viam as crianças como objetos passivos de processos de
socialização sempre iniciados por adultos e sob controle dos adultos. Em contraposição a isso, em
suas pesquisas, colocam as crianças como agentes sociais, sujeitos do processo de socialização.
Pode-se pensar no desenvolvimento dessa perspectiva sobre a infância – que se tornou
conhecida mais tarde como “nova sociologia da infância” – como parte da mudança mais ampla
que atingiu a teoria social a partir do final dos anos 1960, explicada por Alan Prout (2010) como:
“A Sociologia moderna refletiu essa tendência geral. Ela é marcada pela proliferação de tais dicotomias através das
quais o mundo social foi dividido em tópicos distintos: estrutura versus ação; local versus global; identidade versus
diferença; continuidade versus mudança, e assim por diante. Mas, em face de sociedades que se tornaram
marcadamente desordenadas e repletas de fenômenos mistos, híbridos, complexos, impuros, ambivalentes, em
constante mutação, fluidos e em rede, a teoria social foi obrigada a encontrar termos de análise. Quaisquer que
tenham sido os termos inventados, todos tentaram passar a ideia de que a nítida separação das coisas que a
modernidade buscou com tanto afinco já não era adequada para a tarefa de compreender a vida social
contemporânea” (PROUT, 2010).

Como mostram alguns estudos (Corsaro, 1992; e Corsaro & Rizzo 1988), William
Corsaro foi um dos primeiros a trabalhar nessa perspectiva, estudando as interações entre pares.
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Focalizando as crianças em seus momentos de trocas livres, brincadeiras e relações entre si,
pouco ou nada supervisionadas pelos adultos, suas pesquisas contribuíram documentar a agência
das crianças, oferecendo conceitos e formulações que passaram a ser mais e mais mobilizados por
outros pesquisadores.
Analisaremos, no presente trabalho, quatro elementos comuns em cada uma das quatro
pesquisas em foco: os conceitos, a população estudada, a metodologia e os resultados Antes
disso, porém, o próximo item apresenta o conceito de capital cultural, que permeará a
discussão da teoria da violência simbólica bourdieusiana, e a infância, na qual discutiremos os
conceitos de socialização.

10

Capítulo 1: Conceitos
As pesquisas de Calarco (2011), Streib (2011) e Câmara e Almeida (2012) buscam
compreender as relações entre sistema de ensino e a estrutura social. Para isso partem do
conceito de capital cultural. Esse conceito foi cunhado por Pierre Bourdieu, porém, apesar dos
três estudos propostos para análise utilizarem esse conceito como pano de fundo de suas
pesquisas há diferenças observáveis no modo como cada uma o entende e o discute.
No que diz respeito às semelhanças entre as pesquisas, as autoras se aproximam na
busca por compreender se e como a herança cultural dos alunos se manifesta no ambiente
escolar, contribuindo para favorecer ou desfavorecer os alunos em função de sua origem
social. Em relação as diferenças, analisaremos como o conceito de capital cultural é trabalho
em cada uma das pesquisas e de que maneira isso as afeta.
A primeira parte desse item consiste em uma breve apresentação dos conceitos de
herança cultural e de capital cultural propostos por Pierre Bourdieu. Em seguida, mostro como
esse conceito é trabalhado em cada uma das pesquisas selecionadas.
(a) Capital cultural
O conceito de capital cultural criado por Pierre Bourdieu (1930 - 2002) tornou-se uma
ferramenta importante para discutir a dimensão simbólica da luta entre os diferentes grupos
sociais. Esse conceito deriva, em parte, de outro conceito, o de “cultura legítima” ou “cultura
dominante”. Para Bourdieu (1998), uma cultura é considerada dominante somente pelo fato
de ser a cultura dos grupos dominantes, e não porque possua algum atributo que a torne
superior.
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Nessa lógica, considera-se como capital cultural os conhecimentos, habilidades,
competências, sensibilidades que o sujeito possui e que, consideradas como legítimos numa
determinada sociedade. São considerados como “capital” porque podem ser usados como
“recursos” para se obter riquezas materiais e simbólicas em certos “mercados” como, por
exemplo, o mercado escolar, o mercado matrimonial e mesmo, em algumas circunstâncias, o
mercado de trabalho (1998).
Para Bourdieu (1992), o capital cultural pode ser encontrado em três estados.
●

No estado incorporado, como disposição durável do corpo, vinculado a singularidade

do indivíduo.
●

No estado objetivado, incorporado nos bens possuídos.

●

No estado institucionalizado, legitimado pelas instituições, garantidos e sancionados

legalmente como, por exemplo, nos títulos acadêmicos.
No estado objetivado, o capital cultural existe sobre a forma de bens culturais, posse
de bens como pinturas, livros, esculturas, máquinas, etc. Para que o indivíduo possua bens
culturais em sua materialidade é necessário que ele tenha capital econômico. No entanto, para
que os bens possam funcionar como capital cultural é preciso que o indivíduo possua os
instrumentos de apropriação, isto é, de apreciação desses bens, e os códigos para decifrá-los,
isto é, para compreender o seu significado, o que os torna dependentes do capital cultural
incorporado (BOURDIEU, 1998, p. 75).
O capital cultural, em seus três estados, pode ser convertido em capital econômico.
Para Bourdieu (1998), é possível estabelecer conversões entre o capital cultural e o capital
econômico, garantindo um valor em dinheiro de determinado capital cultural. Como por
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exemplo, no estado institucionalizado, o capital é materializado em títulos e diplomas. Assim,
um diploma ou título, pode ser trocado no mercado de trabalho. O diploma tem maior
reconhecimento e serve como base de comparação dependendo do prestígio da instituição na
qual ele foi conseguido.
Essa lógica permitiu a Bourdieu desenvolver, posteriormente, uma teoria para explicar
as variações no investimento na carreira escolar. Pelo menos em parte, essa teoria propõe que
o grau de investimento na carreira escolar está atrelado à recompensa provável que pode ser
obtida no mercado de trabalho pelo título escolar.
O capital cultural é considerado também como um recurso de poder. A palavra capital
ligada à cultura nos dá a dimensão do poder associado à posse de certas informações, de
atividades culturais e gostos.
Capital cultural é o termo usado para indicar proximidade com a cultura legítima. Tal
proximidade pode funcionar como um recurso na medida em que a pequena parcela dos
grupos sociais que possuem acesso a essas informações ou que partilham esses
comportamentos e exibem essas habilidades receberão uma maior proporção de recompensas
como salário e honra social.
A capacidade de legitimar um arbitrário cultural é a característica definidora de uma
classe ou grupo como “dominante”. Assim, o que define um grupo dominante é a sua
capacidade de conseguirem, por meio de uma luta para impor a sua visão de mundo para o
conjunto da sociedade, fazer com que todos percebam a sua cultura como superior. A essa
imposição, Bourdieu dá o nome de violência simbólica (1992).
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(b) Violência simbólica
“A violência simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita dos que sofrem e também,
muitas vezes, dos que exercem a medida em que uns e outros estão inconscientes do fato de a exercerem ou de a
sofrerem”. (BOURDIEU, 1999, p. 9).

O conceito de violência simbólica foi criado por Bourdieu na tentativa de explicar o
processo de imposição da cultura daqueles que pertencem à classe dominante ao conjunto da
sociedade. Bourdieu (1992) e o sociólogo Jean-Claude Passeron (1992) desenvolveram um
argumento mostrando que a cultura dominante é arbitrariamente definida como tal. Como não
se alicerça em uma realidade natural, objetiva e inquestionável, a cultura se torna dominante
como resultado dos arranjos coletivos e da história de cada grupo. A cultura de um grupo se
torna socialmente reconhecida como uma verdade universal, absoluta e legítima na medida
em que esse grupo consegue impô-la aos outros grupos. Ao fazer isso, o grupo exibe o poder
de universalizar sua visão particular de mundo.
Uma cultura é construída socialmente e sua manutenção é essencial para conservação
de uma sociedade. Por isso, a preservação dessa cultura se dá por meio da interiorização da
mesma pelos membros da sociedade, que só se tornam membros ao interiorizá-la. A
interiorização da cultura dominante permite que as mesmas relações de dominação –
expressas em diferentes esferas de ação social como nas relações de trabalho, nas relações
educacionais, nas relações afetivas, etc., - se reproduzam. Nessas condições, não há oposição
do oprimido ao opressor, pois o primeiro não se percebe como vítima das relações de
dominação, tomando-as como algo inevitável (Bourdieu e Passeron, 1992).
Esse acesso é favorecido a uns pela familiaridade adquirida com o habitus,
dificultando a outros que estão socialmente afastados.
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O conceito de herança cultural, mobilizado por Pierre Bourdieu para “mostrar que a
reprodução social nas sociedades contemporâneas não dependia apenas da transmissão de
bens materiais de uma geração a outra, mas estava subordinada cada vez mais à transmissão
de um patrimônio cultural”.
A família e a escola são as principais instituições responsáveis por transmitir saberes,
competências e habilidades que podem ser usados como capital cultural. Elas são as
responsáveis pela conformação do gosto, das preferências, das inclinações. A interiorização e
identificação com certas informações e saberes são resultado de um processo de assimilação e
interiorização obtido por meio de muito investimento de tempo e dinheiro.
(c) Conceito de socialização nas pesquisas analisadas
As três pesquisas escolhidas para análise têm como objetivo examinar o papel da
educação familiar na reprodução de desigualdades educacionais. As pesquisas partem de uma
concepção particular de socialização, considerando-a como um processo marcado pelo papel
ativo das crianças no processo de apropriação, reinvenção e reprodução cultural (CORSARO,
2012). As autoras discutem, mais especificamente, que a reprodução de classes ocorre mesmo
em crianças muito pequenas. Esse ponto é o que torna as pesquisas únicas e precursores da
discussão acerca das recompensas que os alunos recebem e as sanções que sofrem associadas
à maneira como organizam suas interações, examinando os usos que fazem da linguagem.
Além disso, as três pesquisas têm em comum apoiar-se sobre observação das
interações estabelecidas por crianças em ambiente escolar para documentar a maneira como a
cultura obtida no espaço familiar era vivenciada no espaço escolar. Partem, portanto, de uma
15

perspectiva que problematiza a participação ativa das crianças na ativação dos recursos
culturais que trazem para a escola.
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Capítulo 2: As pesquisas em foco
(a) Apresentação das autoras
Aqui apresentaremos um pouco de cada pesquisa, trazendo em um breve relato o
objetivo de suas pesquisas.
A socióloga Jessica McCrory Calarco realizou sua pesquisa em uma escola pública,
entre março de 2008 e junho de 2010, procurando documentar a relação entre a classe social
de origem das crianças e a maneira como elas procuram por ajuda em suas salas de aula.
A pesquisa da socióloga Jesse Streib foi realizada por meio de observações em uma
classe de pré-escola que apresenta diversidade de classes sociais. A autora pretende mostrar
que crianças, mesmo muito pequenas, reproduzem sua classe social por meio de seu
desempenho linguístico.
A pesquisa realizada por Ana Carolina M. Câmara e Ana Maria F. Almeida, também
usada como condutora do presente trabalho, se preocupou em documentar por meio de
observações da rotina de duas creches, pública e privada, como as crianças, desde muito cedo,
participam da reprodução de classes.
(b) Pontos convergentes
As pesquisas de Câmara e Almeida (2012), Calarco (2011) e Streib (2011) tem em
comum o campo escolhido para observação, o ambiente escolar. Porém apresentam quatro
pontos convergentes, que analisaremos individualmente, para entendermos o objetivo de cada
pesquisa. Os quatro pontos são o conceito de capital (explícito ou não nas pesquisas),
17

população, metodologia e resultado. Os dois últimos pontos serão explicitados junto com a
análise das contribuições e limites das pesquisas.
2.1. População
Nesse ponto analisaremos as diferenças e semelhanças das populações que são objetos
de estudo de cada uma das pesquisas. Com esse detalhamento e contextualização se tornará
mais compreensível a discussão proposta por cada uma das pesquisas.
Jessica McCrory Calarco realizou sua pesquisa em uma escola pública, entre março de
2008 e junho de 2010, que nos mostra que a classe social que as crianças provêm influencia
como e quando elas procuram por ajuda em suas salas de aula. A escola atende
aproximadamente 500 crianças, do jardim de infância a 5ª série. A escola é descrita como
possuidora de um dedicado grupo de professores e de pais ativos na rotina escolar. A autora
constatou que há predomínio de alunos brancos, eles são 82%, ela acrescenta que está
havendo um crescimento, principalmente da classe média, de asiáticos americanos (6%) e da
classe trabalhadora de latinos (9%). Calarco optou por essa escola porque ela atende alunos de
diferentes classes sociais. A grande maioria dos alunos pertence a classe média e,
aproximadamente, 25% pertencem a classe trabalhadora. Esse contraste permitiu a autora
comparar entre alunos oriundos de classe média e alunos oriundos da classe trabalhadora seus
comportamentos, suas respostas e a postura de seus professores perante eles.
A pesquisadora acompanhou quatro salas de aula de alunos e professores da 3ª à 5ª
série, cada uma contendo entre 20 e 22 alunos, durante os dois anos e três meses citados
acima, suas visitas eram feitas duas vezes por semana e tinham duração de aproximadamente
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três horas cada uma. De todo o grupo ela optou ter seu foco de observação em um grupo de 56
alunos (42 de classe média e 14 da classe trabalhadora), para evitar conflito de raça e classe.
Além de alunos, sua pesquisa inclui a observação de 17 professores.
Já a pesquisa realizada por Ana Carolina M. Câmara e Ana Maria F. Almeida difere da
pesquisa de Calarco com relação à população, pois se trata de crianças em idade pré-escolar,
com dois a três anos de idade. Podemos destacar também que a pesquisa teve um caráter
comparativo, realizaram-se as observações em uma creche privada e uma pública.
A pesquisa das autoras foi realizada em duas creches, uma pública e outra privada, nos
anos de 2007 e 2008 em uma cidade paulista. As observações na creche privada foram
realizadas no período da manhã, com periodicidade de duas a três vezes por semana e
duraram um ano letivo. Na creche pública as observações também foram realizadas no
período da manhã, com periodicidade foi de uma vez por semana e duraram um semestre.
Além das observações com as crianças, professoras e funcionários das creches, foi
previsto pelas pesquisadoras um questionário direcionado aos pais para obter informações
sobre a posição social das famílias das creches, o estudo do projeto político-pedagógico das
creches e dos projetos de trabalho das duas turmas.
Através do questionário direcionado aos pais das crianças, foi possível as autoras
delinearam um quadro da posição de classe das famílias, através das informações de
escolaridade e ocupação dos pais. Como resultado as autoras constataram que as famílias da
creche privada podem ser classificadas como classe média alta, a creche pública apesar de
atender um grupo variado de famílias, predomina aquelas classificadas como pertencentes aos
grupos populares. Através dessas diferenças de grupos sociais de contextos educacionais, o
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público e o privado, constataram-se experiências educativas muito diferentes na educação
infantil.
A pesquisa de Jesse Streib se centra nas classes sociais em contextos educativos,
especificamente, como as interações pré-escolares com o outro pode produzir a desigualdade
de classe. Streib foca sua pesquisa nos estilos linguísticos de crianças de quatro anos,
mostrando que crianças tão pequenas já são atores de classe e que o desempenho linguístico
das crianças no interior das escolas tem consequências e implicações para a reprodução de
classes.
A pesquisa de Streib foi realizada de setembro de 2008 a abril de 2009 em uma préescola, escolhida pela autora por possuir crianças oriundas de classes sociais variadas. Essa
diversidade foi constatada pela autora através de um questionário enviado aos pais que
permitiu identificar a posição de classes das crianças, além dessa abordagem Streib conseguiu
através de conversas informais com os pais das crianças, informações acerca de suas
ocupações.
Os dados coletados foram de uma única sala de aula, com dezesseis crianças de quatro
anos. Dessas dezesseis crianças, Streib identificou que seis delas eram oriundas da classe
trabalhadora e dez delas pertenciam à classe média alta, o número de meninos e meninas era
igual. As observações da socióloga na pré-escola foram realizadas duas vezes por semana, por
um período de duas horas em cada dia com total de oitenta e quatro horas ao fim das
observações. Streib pretende com a pesquisa mostrar que crianças em idade pré-escolar já
representam classes sociais, desse modo, não devem ser vistas somente como recipientes a
serem moldados através da socialização com adultos.
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2.2 O conceito de capital cultural trabalho das pesquisas
Iniciaremos pela pesquisa realizada por Calarco. A autora adota para seu trabalho o
significado de capital cultural dado por Lareau e Weininger’s (2003: 569) que definem:
“(…) emphasizes micro-interactional processes whereby individuals’ strategic use of knowledge, skills, and
competence comes into contact with institutional standards of evaluation. These specialized skills are
transmissible across generations, are subject to monopoly, and may yield advantages or “profits”.

Calarco comparou o comportamento de alunos oriundos de classe média e alunos
oriundos da classe trabalhadora, a resposta e a postura de seus professores perante eles. Seu
foco foi específico no modo como os alunos interagem com seus professores na busca por
ajuda, em pedidos por assistência, por mais clareza sobre o que está sendo solicitado a eles,
por informações e para verificação do trabalho concluído. A partir desse foco a pesquisadora
comparou a quantidade, os tipos de pedidos e o modo como esses pedidos eram feitos pelos
alunos de classe média e classe baixa a seus professores em sala de aula.
“(...) middle-class children benefit not only from advantages that others create for then, but also from
advantages they secure for themselves by activating their cultural capital in the classroom” (CALARCO, 2011,
p. 863-864).

Crianças de classe média transformam a busca por ajuda em uma forma de capital
cultural que permite a elas gerar vantagens significativas na sala de aula. Essas vantagens
incluem: terminar seus trabalhos corretamente, com mais rapidez e entenderem com maior
clareza os conceitos chave expostos em sala. Nesse ponto Calarco concorda com Bourdieu,
pois nos mostra que alunos de classe média e classe baixa obtêm diferentes oportunidades em
uma mesma escola. Essa diferença é resultante, segundo Calarco (2011), do capital cultural
que a família desprende em favor da criança, resultando a divisão em classes que se torna
aparente nas salas de aula.
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As crianças de classe média mobilizam várias estratégias eficazes para pedir ajuda,
muitas vezes chamam pelo professor ou se aproximam dele para esclarecer suas dúvidas, ao
invés de levantar as mãos e esperar. Crianças de classe média demonstram fluência e
facilidade nas suas interações com os professores, elas vagam despreocupadamente pela sala
de aula, falam mais alto e fazem contato visual com os adultos. Essas estratégias também se
tornam uma forma de capital cultural, pois ao utilizar dessas estratégias as crianças de classe
média estão construindo benefícios sociais dentro da sala de aula, permitindo a elas que suas
necessidades sejam atendidas e completamente satisfeitas. Porém esses comportamentos,
posturas e estratégias se tornam formas de capital cultural somente quando alinhados com as
condições institucionais da escola, assim, são construídos benefícios significativos em sala de
aula e fora dela.
Ao desenvolver de sua pesquisa, é possível observar que Calarco se aproxima do
tratamento que Bourdieu dá ao conceito de capital cultural quando afirma que a cultura da
classe média está alinhada aos padrões e normas esperados pelas instituições dominantes,
nesse caso, a escola. Sendo assim, os conhecimentos, habilidades e competências que essas
crianças trazem ao ambiente escolar tornam-se formas de capital cultural, pois podem
produzir situações que trarão benefícios e vantagens a elas no que tange seu desempenho
escolar.
Na pesquisa realizada por Ana Carolina M. Câmara e Ana Maria F. Almeida, também
utilizam o conceito de capital cultural de Pierre Bourdieu.
A pesquisa das autoras quer tentar compreender como a desigualdade de classe é
produzida no ambiente escolar e se há relação entre as diferenças no trabalho escolar com o
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modo como as crianças constroem suas próprias oportunidades de aprendizado. As autoras
trazem como contribuição sobre os processos de produção da desigualdade educacional a
problematização do trabalho pedagógico, feita a partir de uma discussão sobre a diferença de
classe e de capital cultural das crianças.
As autoras entendem o conceito de capital cultural de Bourdieu como contribuinte
para o avanço das trajetórias escolares, na perspectiva de que a origem social das crianças se
torna importante porque os adultos transmitem competências que marcarão as relações que
elas construirão dentro das instituições escolares. Porém, as autoras conceituam o conceito de
maneira diferente, não trabalham o conceito de capital cultural de modo estático, mas de
modo mais relacional, mostrando que as competências e disposições que as crianças
apresentam lhes garantem benefícios propriamente escolares, buscam identificar através de
observação do espaço escolar que disposições e competências são essas (Câmara e Almeida,
2012). Explorando o conceito nessa visão as autoras buscaram, por meio da pesquisa,
averiguar se as disposições de classe das crianças exercem função sobre os tipos de interação
que elas estabelecem com os adultos presentes nas instituições escolares.
A pesquisa realizada por Streib, nesse ponto, não converge com as outras autoras
porque em nenhum momento de seu texto a autora cita capital cultural como um conceito, cita
Bourdieu (1980, 1984) ao dizer que as crianças aprendem a desempenhar sua classe social
através das práticas familiares que as guiam. A autora afirma que essas não são as únicas
influências que as crianças recebem para a realização do desempenho de suas classes.
“These theories and evidence fall short of offering a robust explanation of how class
performances are lived when young children are in their first institutionalized setting:
preschool. This paper addresses this gap by demonstrating two points. First, preschoolers
are apt class actors. Second, contrary to Bourdieu’s account, it is not just parents and adults

23

in schools who shape children’s class performances. Peers also play an influential role.
Overall, I emphasize that young children do perform class. I show that the primary way
they do so is through their class-based linguistic styles” (STREIB, 2011, p. 339).

Streib passa a tratar em sua pesquisa de um ponto importante para a discussão, que é a

questão do uso da linguagem em sala de aula atrelado ao desempenho escolar dos alunos. A
autora pretende com a pesquisa mostrar que crianças em idade pré-escolar já representam
classes sociais, desse modo, não devem ser vistas somente como recipientes a serem
moldados por meio da socialização com adultos. A socióloga afirma que as crianças são
agentes ativos na reprodução da desigualdade de classes, mesmo que inconscientemente, e
elas o fazem através de seus estilos linguísticos baseados em classe (Streib 2011).
Streib constatou em sua pesquisa que as crianças de quatro anos, com as quais realizou
suas observações, são “atores de classe” e representam isso por meio de seus diferentes
desempenhos linguísticos de acordo com sua classe social.
“Scholar have found that linguistic styles vary by class: upper-middle-class children use more words
(Heat 1983; Hart and Risley 1995; Farkas and Berton 2004); are asked more questions by their parents and ask
more in return (Hart and Risley 1995; Lareau 2003); interrupt more often (Lareau 2003); use an elaborated
language code, explaining detail that their listener may not know rather than assuming the listener has all the
relevant background information (Bernstein 1971); and are treated by their parents as conversational
equals (Lareau 2003)” (STREIB, 2011, p. 341).

Streib nos mostra que a linguagem está intimamente ligada a estrutura de classes e
poder. A escola valoriza e recompensa o discurso da classe média alta e ao recompensá-lo
ajuda na reprodução dessa classe. A questão do uso da linguagem em sala de aula torna-se
valiosa quando se propõe a discussão de estilos linguísticos de crianças.
A pesquisa de Streib mostra que as crianças já são atores de classe e que seu
desempenho linguístico no interior das escolas tem consequências e implicações para a
reprodução de classes.
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2.3. Metodologia e resultados
Nesse tópico explicitaremos as metodologias usadas por cada uma das autoras, as
diferenças e semelhanças no modo como cada uma desenvolveu seus estudos e quais
resultados conseguiram obter através das metodologias escolhidas.
A socióloga Jessica McCrory Calarco nos mostra que a classe social que as crianças
provêm influencia como e quando elas procuram por ajuda em suas salas de aula. A socióloga
afirma que as crianças de classe média crianças elaboram suas próprias vantagens dentro das
salas de aula, o que contribui para a existência de desigualdades nesse espaço escolar.
A pesquisa de campo de Calarco foi desenvolvida em uma escola pública de Ensino
Fundamental que atende crianças oriundas de classe média e da classe trabalhadora. A
pesquisadora observou quatro salas de aula de alunos e professores da 3ª à 5ª série, durante os
meses citados acima, suas visitas eram feitas duas vezes por semana e tinham duração de
aproximadamente três horas cada uma. A pesquisa foi de caráter observacional comparativo.
Calarco comparou o comportamento de alunos oriundos de classe média e alunos
oriundos da classe trabalhadora, a reposta e a postura de seus professores perante eles. Sua
pesquisa é original porque seu foco foi específico no modo como os alunos interagem com
seus professores na busca por ajuda, em pedidos por assistência, por mais clareza sobre o que
está sendo solicitado a eles, por informações e para verificação do trabalho concluído. A partir
desse foco a pesquisadora comparou a quantidade, os tipos de pedidos e o modo como esses
pedidos eram feitos pelos alunos de classe média e classe baixa a seus professores em sala de
aula. A primeira constatação de Calarco foi de que crianças de classe média regularmente
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colocam seus problemas em voz alta, buscam o professor por ajuda com mais frequência que
as crianças de classe baixa.
“ (...) middle-class children benefit not only from advantages that others create for then, but also from
advantages they secure for themselves by activating their cultural capital in the classroom” (CALARCO, 2011,
p. 863-864).

Crianças de classe média transformam a busca por ajuda em uma forma de capital
cultural que permite a elas gerar vantagens significativas na sala de aula. Essas vantagens
incluem: terminar seus trabalhos corretamente, com mais rapidez e entenderem com maior
clareza os conceitos chave expostos em sala. Foi observado que essas crianças buscam ajuda
até estarem satisfeitas com o resultado final de seus trabalhos. Lareau (2003) afirma que essa
persistência demonstra o senso de direito, que as crianças de classe média, possuem de que
seus professores estão ali para atender suas necessidades imediatamente e por completo.
Calarco constatou que as crianças de classe baixa parecem não se sentirem no direito de
receber atenção imediata ou de colocarem suas necessidades antes das de seus pares.
Para terem suas necessidades atendidas sem que elas sejam verbalizadas, muitas vezes,
crianças de classe baixa esperam pela intervenção do professor, porém, a demora dessa
intervenção acarreta o aumento das dificuldades dessas crianças, que poderiam ter sido
sanadas no começo se tivessem pedido por ajuda imediatamente. Em alguns casos a
pesquisadora observou que crianças de classe baixa se beneficiam dos pedidos de ajuda das
crianças de classe média, demonstrando-se atentas ao que está acontecendo na sala de aula,
mas pelas desigualdades que encontram nesse espaço escolar elas se silenciam.
“Working-class children did occasionally ask teachers for help (primarily as a last resource), but they
exhibited the same sense of discomfort in these interactions that Lareau (2000, 2003) describes in working-class
parent’s exchanges with schools” (CALARCO, 2001, p. 876).
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As crianças de classe média possuem várias estratégias eficazes para pedir ajuda,
muitas vezes chamam pelo professor ou se aproximam dele para esclarecer suas dúvidas, ao
invés de levantar as mãos e esperar. Crianças de classe média demonstram fluência e
facilidade nas suas interações com os professores, elas vagam despreocupadamente pela sala
de aula, falam mais alto e fazem contato visual com os adultos. Essas estratégias também se
tornam uma forma de capital cultural, pois ao utilizar dessas estratégias as crianças de classe
média estão construindo benefícios sociais dentro da sala de aula, permitindo a elas que suas
necessidades sejam atendidas e completamente satisfeitas.
“Middle-class students seemingly did not intend to disadvantage their working-class peers, but they did
appear to recognize that in a class of more than 20 students, they were their own best advocates” (CALARCO,
2011, p. 874).

Pelo exemplo, crianças de classe baixa, adquirem algumas das estratégias das crianças
de classe média, porém lhes falta facilidade e fluência em usá-las, assim, as interações com os
professores podem se tornar um desconforto. Os professores não têm a intenção de favorecer
os alunos de classe média, porém as estratégias energéticas de aproximação dos mesmos têm
maior eficácia e chamam rapidamente a atenção do professor, assegurando a eles a ajuda que
necessitam no momento.
Calarco afirma que os professores não têm intenção de favorecer os alunos de classe
média, acredita-se que essa intenção realmente não ocorra racionalmente, porém ela existe à
medida que o favorecimento a esse grupo de alunos também existe. Essa intenção irracional,
ou racional por parte de alguns professores, poderia ter sido mais explorada na pesquisa ou ser
assunto de outra. Uma investigação maior com os professores das crianças observadas
aprofundaria a discussão que a pesquisa propõe. Nessa investigação poderia ser documentado
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de que maneira os professores orientam suas práticas pedagógicas, questioná-los com o
propósito de saber o que estes adultos esperam das crianças, como esperam que se
comportem, respondam, interroguem e no que diz respeito às expectativas de desempenho
escolar.
A busca assertiva por ajuda por ser entendida pelos professores de duas maneiras,
como indício de motivação por parte do aluno e sinal de crescente aprendizado; e também
pode se entender que excessivos pedidos por ajuda demonstram dificuldades, por parte dos
alunos, para entender as habilidades necessárias para resolução de problemas.
“In repeatedly saying “I need help!” middle-class children gain advantages that help reinforce existing
social and educational inequalities” (CALARCO, 2011, p. 879).

Calarco conclui que através das classes sociais as crianças constroem suas
interações em sala de aula com seus pares, seus professores e, principalmente, no modo como
buscam por ajuda. Os professores responderão não somente à motivação pela busca do
aprendizado, mas também pela postura e comportamentos dos alunos em sala. Esses
comportamentos, posturas e estratégias por pedidos de ajuda se tornam formas de capital
cultural somente quando alinhados com as condições institucionais da escola, assim, são
construídos benefícios significativos em sala de aula e fora dela.
Calarco (2011) ao analisar o comportamento em sala de aula de alunos de classe
popular e média alta, esses últimos, além de se beneficiar das vantagens que outros criam para
eles – como maiores recursos econômicos e maior exposição à cultura legítima – também se
beneficiam das vantagens que eles mesmo asseguram através da utilização de seu capital
cultural em sala de aula. Em sua pesquisa, ela mostra que uma das maneiras de fazer o capital
cultural valer na sala de aula é usar adequadamente a linguagem para se comunicar com os
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professores da maneira que eles esperam e/ou compreendem, principalmente quando se trata
de pedir ajuda para compreender um conteúdo específico ou mesmo um exercício escolar
(CALARCO, 2011: 863-864).
A autora afirma que há diferenças observáveis entre as maneiras como as crianças
de cada grupo social utilizam a linguagem nas interações com seus professores. As crianças
de classe média transformam seus conhecimentos, habilidades e competências em formas de
capital cultural, dentro da sala de aula esse capital é utilizado para criação de vantagens no
processo de ensino-aprendizagem.
Na pesquisa realizada por Ana Carolina M. Câmara e Ana Maria F. Almeida destacase a pesquisa o um caráter comparativo, realizaram suas observações em uma creche privada e
uma pública, ao compararem essas duas realidades escolares as autoras nos mostram a forte
segregação de base econômica que estrutura o sistema de ensino brasileiro.
Câmara e Almeida afirmam que as crianças participam da reprodução de classe, pois
são agentes sociais engajados na produção, apropriação e reprodução de cultura. No contexto
escolar, elas modelam as experiências educativas a que são expostas e produzindo cultura elas
contribuem, a partir da sua interação, para a reprodução das posições de classe.
A pesquisa foi dividida em dois momentos. O primeiro momento foi a realização de
uma observação participante da primeira autora, sob supervisão da segunda autora, que
trabalhava como “estagiária” em uma turma de dois a três anos da creche privada.
Simultaneamente realizou um estágio curricular na creche pública na qual frequentou, durante
um semestre, turmas de crianças de dois a três anos, uma vez por semana.
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A pesquisa teve em média duração de um ano letivo, as anotações no caderno de campo
foram realizadas de duas a três vezes por semana. Nesse primeiro momento o objetivo da
pesquisa era de examinar a influência do quadro institucional sobre o trabalho pedagógico,
descrevendo as interações entre adultos, e entre adultos e crianças em ambas as creches. As
análises dessas relações foram permeadas na observação do efeito das posições sociais dos
indivíduos envolvidos e do quadro institucional que a pesquisa foi circunscrita. Além das
observações, foi previsto pelas pesquisadoras um questionário direcionado aos pais para obter
informações sobre a posição social das famílias das creches, o estudo do projeto políticopedagógico das creches e dos projetos de trabalho das duas turmas.
O segundo momento foi de verificação da consistência das diferenças nas interações
entre crianças e adultos, os momentos que essas interações aconteciam e seus objetivos na
aproximação.
As autoras apresentam sua pesquisa deixando claro que a difundida ideia de que as
crianças são receptáculos passivos de inculcação da cultura está sendo deixada para trás,
dando lugar a nova sociologia da infância que problematiza a infância e entende as crianças
como agentes ativos na apropriação, produção e reprodução da cultura.
Com o olhar voltado para a escola, trazemos de novo o conceito de capital cultural,
que contribuiu para o avanço das trajetórias escolares, através dele é possível mostrar que a
origem social é importante porque os adultos passam/transmitem competências e disposições
que são capazes de definir a relação que as crianças irão estabelecer com diferentes
instituições. A pesquisa das autoras quer tentar compreender como a desigualdade de classe é
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produzida no ambiente escolar e se há relação entre as diferenças no trabalho escolar com o
modo como as crianças constroem suas próprias oportunidades de aprendizado.
As autoras trazem como contribuição sobre os processos de produção da desigualdade
educacional a problematização do trabalho pedagógico, feita a partir de uma discussão sobre a
diferença de classe e de capital cultural das crianças. A pesquisa de Câmara e Almeida
também trazem Calarco (2011) dizendo que crianças de classe média pedem ajuda com mais
frequência utilizando diferentes estratégias. Falam, argumentam, interrompem, captam mais a
atenção de seus professores em resposta a valorização ao entusiasmo em aprender. Já as
crianças de grupos populares demoram mais para pedir ajuda e obedecem às diretrizes do
professor. São silenciadas, causando distanciamento em relação ao professor.
A contribuição das autoras difere de outros estudos, pois examinaram o
comportamento em creches de crianças muito novas, de dois e três anos, buscando comprovar
se as diferenças de comportamentos e ações entre crianças podem ser atribuídas à classe
social já tão prematuramente, atrelando o efeito dessas diferenças ao trabalho pedagógico
desenvolvido e se as oportunidades de aprendizagem no contexto da creche são afetadas por
essas diferenças. As autoras buscaram por compreender o papel ativo das crianças na
utilização dos recursos que estão sendo transmitidos a elas e a obtenção inconsciente de
benefícios para elas próprias.
Através do questionário direcionado aos pais das crianças, foi possível as autoras
delinearam um quadro da posição de classe das famílias, através das informações de
escolaridade e ocupação dos pais. Como resultado as autoras constataram que as famílias da
creche privada podem ser classificadas como classe média alta, a creche pública apesar de
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atender um grupo variado de famílias, predomina aquelas classificadas como pertencentes aos
grupos populares. Através dessas diferenças de grupos sociais de contextos educacionais
(público e privado) constataram-se experiências educativas muito diferentes na educação
infantil.
O ambiente da creche pública é descrito pelas autoras como muito mais calmo que o
ambiente da creche privada, onde há mais choro, reclamação e negociações, mostrando-se
muito mais conturbado em relação à creche pública. As crianças da creche pública se
apresentam muito mais autônomas e independentes, em contrapartida, as crianças da creche
privada eram muito mais “dengosas” e “bebês”.
“(...) essa participação ativa das crianças na conformação de interações com os adultos, que têm efeitos
concretos sobre suas experiências educativas” (CÂMARA e ALMEIDA, 2012, p.49).

A pesquisa aponta que na creche privada há muito mais conversa, entre crianças e
entre adultos e crianças, isso mostra maior e permanente engajamento dos adultos com as
crianças. Já na creche pública a rotina flui melhor.
As pesquisadoras descrevem, a partir dos registros do caderno de campo, dois
momentos específicos da hora do almoço e os usos da desobediência em cada uma das
creches. A partir de dois episódios as autoras tiram conclusões muito significativas. Elas
concluem que os adultos que trabalham na creche privada permitem que a desobediência as
ordens se prorrogue por um tempo significativo, já na creche pública os adultos limitam um
limite preciso que as crianças não conseguem cruzar. No que diz respeito à relação física, essa
também é diferentes nos dois contextos institucionais. Na creche dos grupos médios há uma
maior proximidade em os adultos e as crianças, isso pode apontar uma maior aceitação e
possível abertura para o comportamento desobediente por parte da criança. Na creche dos
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grupos populares há menos contato físico nos momentos de indisciplina, se esse contato
acontece é usado para enfatizar uma ordem ou para constatação de um resultado.
“Essas diferenças mostram que a reação dos adultos ao comportamento das crianças é o que define o resultado
da interação, já que são eles que definem os rumos da situação, a partir do impulso inicial dado pela criança”
(CÂMARA e ALMEIDA, 2012, p. 53).

As crianças das duas creches possuem estratégias parecidas para buscarem seus
interesses e é através das respostas que os adultos dão a essas estratégias que estimularão as
crianças a prosseguir, com mais ou menos persistência, seus objetivos.
As autoras narram outro momento, uma atividade pedagógica ligada à competência
linguista das crianças. Na creche pública há o que chamam de “roda de música” e na creche
privada esse momento recebe o nome de “roda de conversa”, as duas atividades têm como
propósito oferecer às crianças formas diversas de expressão. A partir da narração de dois
episódios as autoras concluem que é visível a diferença do modo como os adultos, das duas
creches, compreendem seu papel em relação às crianças e as diferenças de concepção acerca
da educação infantil. A atividade proposta na creche que atende os grupos populares coloca as
crianças em posição de receptores das atividades que estão sendo dirigidas por seus
professores, o contrário acontece na creche dos grupos médios altos. Assim, as autoras
sinalizam que há diferenças na maneira como as crianças se apropriam dos projetos
educacionais, obtendo através dessa interação diferentes benefícios das oportunidades de se
expressarem.
Como último objeto de análise, as autoras trazem outros dois momentos das creches, a
comparação das formas de seguir os comandos dados pelos adultos. As pesquisadoras
descrevem dois momentos de colagem em cada uma das creches. Em ambas as cenas os
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adultos dão as diretrizes de como a atividade se seguirá antes de começarem, porém elas
foram elaboradas a partir de concepção de crianças diferentes, dado a diferença entre as
instituições escolares.
Na creche pública, a professora inicia a atividade dando antecipadamente os detalhes
de como as crianças devem proceder para chegar ao produto final. Ao dar mais valor ao
produto do que ao processo de chegada até ele, torna-se aparente a dúvida em relação à
capacidade das crianças de desenvolverem sozinhas estratégias que as façam produzir aquilo
que era esperado. A criança é vista como inapta e incompleta, elas permaneceram quietas.
Na creche privada a atividade também é iniciada e direcionada pela professora, porém,
antes de tudo ela foi contextualizada para as crianças. O produto final não foi enfatizado, pois
o trabalho que estavam realizando faz parte de um projeto mais abrangente, no qual é
valorizado a individualidade na realização das atividades. As crianças utilizaram da atividade
para estabelecer seus desejos, conquistando em resposta dos adultos, uma atenção mais
individualizada.
As autoras buscaram durante a pesquisa a ligação entre contexto educacional e a
contribuição ativa das crianças na elaboração das experiências educativas que elas vivem num
ambiente escolar. Através do conceito de capital cultural averiguou-se se as disposições de
classe das crianças exercem função sobre os tipos de interação que elas estabelecem com os
adultos presentes nas instituições escolares.
“As observações realizadas nas duas creches permitem concluir que o padrão de interação entre crianças e
adultos é bastante diferente nos dois espaços. (...) a maneira de as crianças se conduzirem é marcadamente
diferente e interfere no resultado final da interação. Além disso, tais padrões de interação parecem estar
ajustados a modos de conceber a educação por parte dos adultos”
(CÂMARA e ALMEIDA, 2012, p. 61).
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Câmara e Almeida concluem que as rianças oriundas dos grupos populares solicitam
menos pelos adultos e as crianças das classes médias altas solicitam mais, em ambos os casos
os adultos parecem esperar exatamente por essas atitudes, como se a atenção estivesse
prevista para uns e não para outros. Demonstrando assim, a existência de uma cumplicidade
não revelada entre adultos e crianças.
Apesar das três pesquisas serem de caráter observacional da rotina das salas de aula
escolhidas, para futuras análises poderia ser documentado o ponto de vista das crianças
durante a pesquisa, por vezes junto com a visão do adulto e em outras sem o olhar centrado
nele. Dessa forma seria possível uma investigação mais aprofundada acerca da educação
recebida das famílias pelas crianças de diferentes grupos sociais. No presente trabalho o
conceito de herança cultural é entendido como a transmissão de habilidades, competências
que os sujeitos obtêm sem opção de escolha. Partindo disso, não seria possível o
questionamento sobre como a criança adquiriu essas habilidades, porém sua resposta a certas
perguntas nos dará pistas acerca da habitus familiar das crianças. Como é organizada a rotina
em sua casa? Você costuma frequentar museus, peças de teatro, bibliotecas, etc? Seus pais são
solícitos ao responderem suas perguntas? Você é recompensado de alguma forma quando
apresenta um bom desempenho na escola? Essas e outras questões seriam proveitosas, dentro
de outra abordagem de pesquisa, para compreender melhor da maneira como as crianças
atuam e se portam no ambiente escolar.
A pesquisa de Jesse Streib, assim como a de Calarco, foi de caráter observacional. A
autora centrou-se nas classes sociais em contextos educativos, especificamente, como as
interações pré-escolares com o outro pode produzir a desigualdade de classe. A socióloga
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afirma que as crianças são agentes ativos na reprodução da desigualdade de classes, mesmo
que inconscientemente, e elas o fazem através de seus estilos linguísticos baseados em classe
(Streib 2011).
Streib afirma que crianças são conscientes da existência de classes. As classes sociais
estão ganhando uma nova análise, classes são mais do que estrutural e material, elas são parte
do que o indivíduo é e parte do que ele faz (Bourdieu 1984). Indivíduos que estão na mesma
posição de classe social representam a classe de maneira parecida, isso contribui para a
reprodução de classes.
Como resultado de sua pesquisa a autora constatou que as crianças de quatro anos,
com as quais realizou suas observações, são atores de classe e representam isso através de
seus diferentes desempenhos linguísticos de acordo com sua classe social.
“Scholar have found that linguistic styles vary by class: upper-middle-class children use more words (Heat 1983;
Hart and Risley 1995; Farkas and Berton 2004); are asked more questions by their parents and ask more in return
(Hart and Risley 1995; Lareau 2003); interrupt more often (Lareau 2003); use an elaborated language code,
explaining detail that their listener may not know rather than assuming the listener has all the relevant
background information (Bernstein 1971); and are treated by their parents as conversational equals (Lareau
2003)” (STREIB, 2011, p. 341).

Streib nos mostra que a linguagem está intimamente ligada a estrutura de classes e
poder. A escola valoriza e recompensa o discurso da classe média alta e ao recompensá-lo
ajuda na reprodução dessa classe.
A autora se assemelha Calarco (2011) ao comparar o desempenho linguístico entre
alunos de classe média alta com aqueles oriundos da classe trabalhadora. Ao fazer essa
comparação Streib afirma que os alunos de classe média alta observados apresentaram maior
vocabulário em sala de aula, interrompem mais, falam mais, consequentemente, aperfeiçoam
suas habilidades linguísticas. Os alunos de classe média alta entendem-se como mais
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intitulados do que os alunos da classe trabalhadora para se dirigirem a seus professores, dessa
forma, acabam silenciando seus pares na sala de aula.
As três pesquisas em foco discorrem constantemente acerca da valorização do
desempenho linguístico de crianças oriundas dos grupos médios altos. As análises que as
autoras apresentam carecem em mostrar se essa valorização por certas habilidades linguísticas
é feita conscientemente pelos professores. Sabemos que a escola não é neutra. Segundo
Bourdieu, a escola espera dos alunos possuam as posturas, valores e crenças dos grupos
dominantes que são apresentados, distorcidamente, como cultura universal. Ao definir seu
currículo, formas de avaliação e métodos de ensino a escola possuí papel ativo na reprodução
das desigualdades. Sei que estou privilegiando alguns aspectos colocando em detrimento
algumas crianças? Percebo que algumas crianças silenciam outras? Quais são as concepções
de classes sociais que os professores possuem? Essas questões atreladas sobre qual a noção de
infância os professores carregam e como veem seus alunos fizeram falta durante a leitura das
pesquisas.
Essa proposta de aproximação com a criança e com o adulto se distanciaria das
conclusões nas quais se tem base somente naquilo que foi observado, tendo distância física,
emocional, social e cognitiva dos indivíduos. Ocorrendo a exclusão das argumentações que
esses sujeitos poderiam ter e acrescentar para as situações construídas e analisadas.
Em suas observações Streib pode explorar a questão do desempenho linguístico dessas
crianças em sala de aula, ela relata que os momentos mais propícios para a análise dessa
questão eram nos momentos da “roda de conversa” entre a professora e os alunos. Streib
afirma que a professora ao permitir ser interrompida por um aluno de classe média alta, o que
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acontecia com frequência segundo seus relatos, ela encorajar esse comportamento da criança,
além disso, ela recompensa essa interrupção, encorajando e permitindo que as crianças de
classe média alta aperfeiçoem suas habilidades de liderança, pois conduzem as atividades de
acordo com seus interesses.
“In cross-class disputes, then, unless the teacher advocates for the working-class (witch sometimes
happens) upper-middle-class students nearly always get their way while the working-class student does not”
(STREIB, 2011, p.348).

Streib notou que alunos da classe trabalhadora realizam algumas tarefas sozinhos, as
mesmas que alunos de classe média alta pedem ajuda para realizar, como: abotoar casacos,
colocar luvas e amarrar os sapatos. São tarefas diárias que os alunos da classe trabalhadora
realizam de forma mais autônoma, porém, quando necessitavam de ajuda essas crianças
ficavam em pé ao lado da professora esperando que ela notasse sua presença e oferecesse
ajuda. Dessa forma, os alunos de classe média alta acabam recebendo mais atenção de seus
professores por não conseguirem realizar atividades diárias sozinhos, silenciando as outras
crianças.
“(...) upper-middle-class children seized the bulk of aldults’s attention. This attention allowed them to
improve their own linguistic skills: they praticed responding to questions, making public presentations, debating,
rationalizing, and negotiating. They used language to learn more language” (STREIB, 2011, p. 349).

Streib observou que os grupos de alunos de classe média alta, através da linguagem e
do espaço que acabam criando a partir dela, ganham poder, se apropriam dos objetos
materiais presentes na sala de aula e recebem recompensas por usarem a linguagem para a
criação de oportunidades para si. Ao se apropriarem desse poder conferido a eles dificultam
aos alunos da classe trabalhadora “to take their own stand” (Streib, 2011). Dessa forma, os
alunos da classe trabalhadora não se asseguram das oportunidades de aperfeiçoarem suas
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habilidades linguísticas, perdem a atenção dos adultos não progredindo em suas necessidades
em sala de aula.
“Furthermore, working-class students may be learning, as young as age four, that school is not a place
for them” (STREIB, 2011, p. 350).

A autora mostra através de suas observações pontos nos quais é possível refletir acerca
da reprodução de classe realizada por crianças. Streib afirma que crianças não são
socializadas apenas por adultos, em suas famílias e nas instituições escolares, mas elas
desempenham e reproduzem classes sociais através do convívio com seus pares que acabam
tendo papel influente em sua formação agente social.
Streib apresenta grande contribuição através de sua pesquisa ao apontar a importância
da conscientização dos professores para começarem a apreciar os estilos linguísticos de
alunos da classe trabalhadora, permitindo que todos os alunos recebam as mesmas
oportunidades no espaço escolar e tenham suas necessidades e aflições atendidas. A autora
afirma que a reprodução de classes continuará se não houver mudanças, “(...) the privileged
will be privileged, no matter how young” (STREIB, 2011).
No que diz respeito às contribuições que as pesquisas trazem para o campo da nova
sociologia da infância observamos que elas nos revelam a importância da coletividade,
mostram que as crianças negociam, compartilham, assim, acabam criando cultura com seus
pares e com os adultos. Isso leva a negação do olhar para a criança como receptáculo da
socialização dos adultos, pois enfatizam a socialização da criança entre seus pares e mostram
que com ela, as crianças contribuem na reprodução e da transformação da sociedade.
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É possível notar que as pesquisas de Calarco, Streib, Câmara e Almeida mantêm seus
olhares atentos nas crianças, principalmente no modo como negociam e interagem entre elas
em seus grupos.
“Therefore, I have offered the term interpretive reproduction
(Corsaro 1992, 2011). I mean interpretive to suggest the innovative and creative
aspects of children’s participation in society, and, in fact, children as young as two
create and participate in their peer cultures by appropriating information from
the adult world to address their unique peer concerns. I mean by reproduction
the idea that children do not simply internalize society and culture, but they
actively contribute to cultural production and change. I think the two words
of the term together also imply that children are—in their very participation in
society— constrained by the existing social structure and by processes of social
reproduction. That is, children and their childhoods are affected by the societies
and cultures of which they are members (Corsaro 2011)” (CORSARO, 2012, p. 488-489).

A cultura de pares permeia as três pesquisas analisadas e prioriza a perspectiva das
próprias crianças. A interação de pares contribui para a produção das culturas infantis e
também para a cultura dos adultos, negando a visão de que as crianças são somente receptoras
da cultura dos adultos. O interesse pelas crianças que as três pesquisas demonstram
proporciona crescimento no campo da investigação do cotidiano infantil e da contextualização
das infâncias.
As pesquisas ampliam o desafio ao mesmo tempo em que oferecem material reflexivo
para o campo da sociologia da infância. Elas mostram a necessidade de compreender qual é o
lugar das crianças e da infância na sociedade atual e dentro do discurso sociológico. As
pesquisas avançam, pois além de evidenciarem que a infância é uma construção social elas
analisam criticamente as abordagens antigas acerca da mesma.
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Capítulo 3: Conclusão
A análise das pesquisas de Câmara e Almeida, Calarco e Streib demonstraram
contribuições e limites que necessitam ser aprofundados.
As três pesquisas analisadas nos mostram que há uma diferença comprovada no modo
como as crianças interagem e se impõem ao longo das atividades das rotinas escolares observadas.
Torna-se nítido através das observações cotidianas que as crianças oriundas de grupos populares
permanecem mais quietas ou são silenciadas no ambiente escolar. Em contrapartida, as crianças
oriundas dos grupos médios utilizam de situações para impor seus desejos, sabem negociar com
um adulto e com seus pares. Essas crianças recebem recompensas e sofrem sanções que estão
associadas à essa maneira como organizam suas interações no espaço escolar, através do uso que
fazem da linguagem, como, por exemplo, adquirem uma atenção individualizada na sala de aula.
Ao longo da análise destacamos alguns pontos que acreditamos serem aprofundados por
outras pesquisas para uma melhor compreensão da participação ativa da criança para fazer valer
seu capital cultural no espaço escolar.
Apontamos necessidade de estudos que expliquem mais especificamente o modo como as
escolas recompensam a linguagem de alunos de classe média alta. Há a necessidade de análises
profundas que mostrem como essas crianças de classe média alta, mesmo aquelas muito novas,
utilizam da linguagem como instrumento de poder em seu próprio benefício, criando vantagens
visíveis dentro das escolas. São necessárias pesquisas que nos façam compreender o cerne da
cumplicidade entre adultos e crianças que, posta em situações de profunda desigualdade,
“contribuem para minar políticas públicas igualitárias” (CÂMARA e ALMEIDA, 2012).
41

A cultura pode ser um elemento explicativo para as desigualdades de desempenho
escolar, pois ao olharmos para a escola como espaço de reprodução da ideologia da classe
dominante, retomo esse ponto com embasamento teórico na Sociologia da Educação de Pierre
Bourdieu, é possível ver um sistema de ensino que tende a legitimar as diferenças iniciais entre
os alunos transformando-as em diferenças escolares. Essas diferenças iniciais são resultado da
educação familiar e da origem social dos indivíduos. Os alunos são indivíduos socialmente
construídos em seus mínimos e mais íntimos detalhes, incorporados com uma bagagem cultural e
social e a trazem para a escola. Essa bagagem, origem social é que colocará esses alunos em
condições mais ou menos favoráveis perante exigências e os anseios escolares.
Assim, o destino escolar dos alunos está predeterminado, uma vez que a escola
permanece conservadora das desigualdades e a cultura, predeterminado pelo conceito de capital
cultural trabalhado nas pesquisas analisadas. Os conhecimentos, códigos linguísticos e atitudes,
trazidos da herança do habitus familiar dos alunos, são alguns dos elementos responsáveis pelas
diferenças de rendimento presentes no espaço escolar. Fazem parte também dessa bagagem
socialmente herdada o capital econômico na forma de bens e serviços que se podem usufruir
através deles, e o capital social, que é o conjunto de relacionamentos mantidos pelos indivíduos.
“A existência de um determinado sistema simbólico é fruto de uma construção social, e nada garante que
essa sociedade não pudesse ter construído um sistema simbólico totalmente diferente Todo o poder da violência
simbólica, todo o poder que consegue impor significações e impô-las como legítimas, dissimulando as relações de
força que são o fundamento da sua força, junto a sua força própria, propriamente simbólica, a essas relações de
força” (BOURDIEU e PASSERON, 1970, p. 29).

A reprodução cultural e social da classe dominante também é garantida pelos professores
que pertencem a essa classe. Isso porque a relação hierárquica de poder na escola é também
arbitrária e ao reconhecer a figura do professor como autoridade no espaço escolar, os alunos
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legitimam as mensagens transmitidas por ele interiorizando essas informações. A educação é o
meio pelo qual as estruturas de poder mantêm os seus sistemas simbólicos garantindo sua
continuidade no poder.
É por meio da comunicação pedagógica que as desigualdades escolares se produzem e se
tornam legítimas (Bourdieu e Passeron, 1970: 20), no trato de forma igual quem é diferente, a
escola passa a, dissimuladamente, privilegiar quem já é privilegiado pela bagagem familiar que
traz para dentro da escola. As crianças que chegam à escola com a herança cultural legitimada
pela sociedade têm condições de compreender as instruções dadas por seus professores, assim
como suas expectativas em relação tanto no que diz respeito aos comportamentos em sala de
aula, quanto ao modo de fazer os trabalhos, responder às questões orais ou escritas, entre outros.
As pesquisas nos retratam um sistema de ensino que exerce uma função social de
legitimação da cultura das classes dominantes por ser a socialmente desejável e imposta. As
desigualdades surgem das diferenças entre classes sociais, mais especificamente, dos recursos
materiais que as famílias podem investir em seus filhos. Pais de classe média possuidores de
capital cultural, nas relações escolares, se adéquam mais as expectativas dos professores do
que os pais de classe baixa, assegurando assim, vantagens individuais para seus filhos. Os pais
de classe média também transmitem no convívio familiar para seus filhos disposições
culturais, que são conjuntos de regras incorporadas inconscientemente pelos indivíduos,
como: domínios éticos, cognitivos, físicos e estéticos; e também competências, enquanto os
alunos de classe baixa tem que obter esses recursos na escola. Annette Lareau (1988) afirma
que as crianças de classe baixa nunca conseguirão alcançar a natural familiaridade com esses
recursos como as crianças nascidas em classe média, sendo assim, são academicamente
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penalizados. Dessa forma a escola exige de seus alunos aquilo que ela própria não concede
assim as informações, comunicação e conhecimentos só podem ser recebidos por aquelas
crianças que possuem uma formação, muitas vezes originada na família, que a própria escola
não oferece. Assimilar que a reprodução de classes ocorre no espaço escolar e se torna uma
realidade inerente ao sistema educacional, é o primeiro passo para que seja possível a
transformação dessa realidade social.
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