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Resumo: 

A pesquisa conceituou o que são bens culturais e explicou sua relação com as 
diferentes classes sociais. Investigou a quais bens culturais os alunos do município 
de Prados-MG possuem acesso e se a ausência desse acesso interfere no 
desenvolvimento escolar desses alunos. Por Prados ser uma cidade farta em 
manifestações culturais surgiu a necessidade de entender como os alunos veem as 
mesmas, qual importância dão a elas e qual o papel da família e da escola no incentivo 
e valorização dessas manifestações. A escola possui um importante papel na vida dos 
alunos, pois é um espaço formador que deve desenvolver neles a apreciação e o 
respeito à cultura, minimizando as desigualdades. O estudo investigou essa realidade, 
analisando alunos do 2º período da Educação Infantil, em duas escolas do município, 
sendo uma na zona rural e outra urbana. A pesquisa foi dividida em duas partes, sendo 
a primeira uma revisão bibliográfica, seguida de pesquisa empírica, que se deu na 
forma de aplicação de questionário aos pais e responsáveis, a fim de investigar quais 
as possíveis formas de contato com bens culturais cada meio oferece aos alunos. 
Com a análise dos questionários chegou-se a resultados de que os alunos da zona 
rural são menos privilegiados que os da zona urbana, por estarem distantes de alguns 
bens culturais. Diante dos fatos levantados conclui-se que algumas famílias que os 
alunos estão inseridos revelam interesse em proporcionar a seus filhos esses 
conhecimentos.  
 
Palavras-chave: Pedagogia. Acesso a bens culturais. Classes Sociais. Educação 
Infantil. 
 
 
Introdução 
 

A presente pesquisa tem como tema os bens culturais e as diferentes classes 

sociais, constituindo-se, assim como uma pesquisa da área de sociologia da 

educação. 

A pesquisa conceituará o que são bens culturais e explicará sua relação com 

as diferentes classes sociais. Investigará quais bens culturais os alunos do município 
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de Prados possuem acesso e se a falta a esse acesso interfere no desenvolvimento 

escolar desses alunos.  

Sabe-se que a família em que a criança está inserida possui importante papel 

no seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e cultural. Assim como a família, a escola 

também possui um importante papel na vida dos alunos, pois é um espaço formador, 

que deve desenvolver neles a apreciação e o respeito a cultura. Muitas vezes, é 

somente via escola que muitas crianças vão ter a oportunidade de conhecer um bem 

cultural, pois talvez a família não invista nesse conhecimento pela falta de recursos 

financeiros ou por não possuir a inteireza na relação com determinados bens culturais, 

marcados pela condição de classe. 

Prados é uma cidade histórica farta em manifestações culturais, tais como: o 

Boi Mofado, Folia de Reis, Festival de Música organizado pela Lira Ceciliana fundada 

em 1858, dentre outras manifestações. Ao conhecer a história da cidade surge a 

necessidade de entender como os alunos veem essas manifestações culturais, qual 

importância que dão a ela e qual o papel da escola no incentivo/ ou valorização dessas 

manifestações.  

Com o avanço do município na área de educação infantil com a abertura de 

uma creche municipal na área urbana, onde são atendidas crianças de três a cinco 

anos, surge uma possível divergência social e cultural, pois nas áreas rurais existem 

escolas que também atende essa mesma faixa etária, mesmo não tendo a estrutura 

básica para atender a Educação Infantil. 

A pesquisa tem como intuito analisar essa realidade, analisando alunos do 2º 

período da Educação Infantil, em duas escolas do município, sendo uma rural e a 

outra urbana. A pesquisa será dividida em duas partes, sendo a primeira, uma revisão 

bibliográfica, seguida de pesquisa empírica, em que será aplicado aos pais, 

responsáveis, um questionário, afim de investigar quais as possíveis formas de 

contato com os bens culturais que cada meio oferece aos alunos. 

Neste estudo serão utilizadas as produções de Luana Costa Almeida (2017); 

Maria Alice Nogueira (2014); Afrânio Catani (2014); Maria Amália de Almeida Cunha 

(2010); Pedro Demo (2004); Cláudio Marques Martins Nogueira (2006) e Pierre 

Bourdieu.  

 

 

 



1. O Contexto Histórico 
  

 A pesquisa será desenvolvida na cidade histórica de Prados-MG, também                   

conhecida como “a cidade da música”, foi fundada no ano de 1704. Cabe aqui a 

necessidade de apresentar um pouco da história da cidade.  

O município de Prados sempre integrou a rota dos turistas que 
transitam pelo Circuito Trilha dos Inconfidentes. O centro histórico 
dessa cidade setecentista mantém igrejas e casarões bem 
conservados. Ali viveu a mulher considerada como a mais atuante no 
movimento da Inconfidência Mineira - a rica pradense Hipólita Jacinta 
Teixeira de Melo, mulher do inconfidente Francisco Antônio de Oliveira 
Lopes. O casarão que lhe serviu de residência após o degredo do 
marido é hoje um atelier de artesanato que fica em frente à Igreja 
Matriz. Segundo a tradição, o povoamento local se deu através de uma 
bandeira chefiada pela família Prado. Eles deram origem a um núcleo 
de mineração que, mais tarde, tornou-se o Arraial de Nossa Senhora 
da Conceição de Prados, um dos mais importantes do Termo da Vila 
de São José. Têm-se notícias de casamentos realizados na Capela de 
Prados já em 1716. O fato de o lugar ter sido passagem de boiadas e 
tropas muito contribuiu para o desenvolvimento da localidade. Em 15 
de abril de 1890, o arraial foi elevado à vila e, um ano depois, a vila foi 
elevada à cidade. Hoje, além de sua memória histórica, Prados 
conserva também sua tradição musical que tem origem nas 
cerimônias religiosas dos séculos XVIII e XIX. No mês de julho, é 
realizado ali um festival de música erudita que faz parte do calendário 
dos eventos mais importantes do Estado. O destaque é para a Lira 
Ceciliana, fundada em 1858, um verdadeiro orgulho para os 
pradenses que, constantemente, recebem estudantes de música de 
todo o Brasil (IBGE, 2007, s.p.). 
 

Assim, nota-se que Prados possui uma rica bagagem cultural que pode ser 

explorada pelos professores, visitantes, turistas, possui um dos melhores carnavais 

da região, assim como a Semana Santa, atraindo muitas pessoas durante as 

festividades. 

Além do festival de música que hoje está em sua 40ª edição, Prados possui 

outras manifestações culturais como o Boi Mofado que antecipa o carnaval, a Folia de 

reis, o Pradense Ausente, o Passeio a serra, entre outras. 

Hoje, a cidade se destaca mais pela preservação de seu patrimônio 
histórico e de suas tradições culturais do que pelo desenvolvimento 
econômico. Reconhecida como importante núcleo de estudo da 
música setecentista, com trabalhos sobre os mais expressivos 
compositores do período colonial, especialmente Manoel Dias de 
Oliveira, Prados dedica-se às variadas atividades da Lira Ceciliana. A 
corporação, composta por orquestra, banda, coral e escola de música, 
realiza anualmente o Festival de Música de Prados, em parceria com 
a Universidade de São Paulo – USP, numa demonstração viva da 
importância que a comunidade dá a suas raízes históricas (AVILA, 
s.r.). 



 

Ao conhecer a história de Prados e seus patrimônios culturais existentes na 

cidade como a Lira Ceciliana, surgem questionamentos que foram essenciais para a 

proposta da pesquisa, tais como: As crianças conhecem/reconhecem tal riqueza 

cultural encontrada em sua cidade? Qual a posição da família e da escola? Essas 

questões serão esclarecidas no decorrer da pesquisa. 

 

2.  O acesso a bens culturais em diferentes classes sociais 

 

O tema de pesquisa possui relação direta com a Sociologia da Educação. 

Segundo Cunha (2010, p. 12), “A sociologia diz respeito então a um conjunto de 

conceitos, de técnicas e de métodos de investigação produzidos para explicar a vida 

social. É também uma ciência que busca a compreensão e a transformação do real.”  

O presente estudo visa investigar quais bens culturais socialmente 

valorizados os alunos do município de Prados possuem acesso e se a falta a esse 

acesso interfere no desenvolvimento escolar desses alunos. Serão analisados alunos 

do 2° período da Educação Infantil em duas escolas, sendo uma na área rural e a 

outra urbana. 

A Educação Infantil vem passando por grandes mudanças nos últimos anos, 

isto porque a partir do cumprimento do Plano Nacional de Educação-PNE (2011), o 

Brasil tinha como primeira meta universalizar, até o ano de 2016, o atendimento 

escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, até o ano de 2020, a oferta de 

educação infantil de forma a atender a 50% da população de até 3 anos. 

Para implementar estas metas era necessário considerar as dificuldades e 

particularidades de cada região do país, visando a qualidade do atendimento. 

Resultados de estudos e pesquisas desenvolvidos nos mais distintos 
países, entre eles o Brasil, há muito vêm atestando a importância da 
educação das crianças, tanto para os processos de escolarização que 
se sucedem como para a formação dos indivíduos em uma 
perspectiva mais global. A difusão e a aceitação desses resultados 
certamente influenciaram para que a educação infantil na última 
década tenha se tornado alvo de ações governamentais significativas 
na sociedade brasileira e tenha sido projetada como prioridade no 
âmbito do PNE. Não por acaso, constitui-se na primeira meta a 
universalização da pré-escola até 2016 e a ampliação de vagas em 
creches, visando ao atendimento de 50% das crianças de até três anos 
até o fim da sua vigência (BRASIL, 2014, p.16). 

 



Porém, ainda hoje é possível observar que estes avanços trouxeram grandes 

desafios para algumas escolas, principalmente para as rurais, o que acaba 

repercutindo em uma desigualdade na educação entre as áreas urbanas e rurais, até 

mesmo de uma única cidade. As escolas rurais ficam prejudicadas na maioria das 

vezes, seja por falta de um plano pedagógico específico para a área, pela estrutura, 

acompanhamento de qualidade, falta de brinquedos, assim como pela falta de a 

acesso a bens culturais. 

Para compreendermos o conceito de bens culturais, cabe referência ao 

sociólogo Pierre Bourdieu. Esse autor, ao analisar a sociedade, entende que os 

indivíduos acumulam determinados capitais. Estes podem ser social, cultural, 

econômico e simbólico. Na presente pesquisa, nos deteremos no conceito de capital 

cultural.  Bourdieu (2004, p. 10) apresenta as três formas do capital cultural e em uma 

dessas formas caracteriza o que são bens culturais. 

O capital cultural existe sob três formas, a saber: a) no estado 
incorporado, sob a forma de disposições duráveis do organismo; b) no 
estado objetivado, sob a forma de bens culturais (quadros, livros, 
dicionários, instrumentos, máquinas), transmissíveis de maneira 
relativamente instantânea quanto à propriedade jurídica. Todavia, as 
condições de sua apropriação específica submetem-se às mesmas 
leis de transmissão do capital cultural em estado incorporado; c) no 
estado institucionalizado, consolidando-se nos títulos e certificados 
escolares que, da mesma maneira que o dinheiro guarda relativa 
independência em relação ao portador do título. Por meio dessa forma 
de capital cultural é possível colocar a questão das funções sociais do 
sistema de ensino e de apreender as relações que mantém com o 
sistema econômico. 

 

A LDB nº 9394/96 traz em seu art. 3º, inciso X: a valorização da experiência 

extraescolar. O acesso a bens culturais também pode ser compreendido como uma 

formação extraescolar. Já que quando a criança conhece ou frequenta algum meio 

que possui valorização cultural ela está adquirindo conhecimento de mundo, 

passando pelo processo de letramento, que traz grandes contribuições para a sua 

formação. 

Segundo Almeida (2017, p.3), 

O Brasil é um país com grandes desigualdades sociais, seja na 
distribuição e posse de recursos econômicos e culturais, seja na 
possibilidade de ascensão social. Enfrenta a herança histórica da 
injustiça social e da exclusão de uma fração importante de sua 
população dos bens econômicos e sociais, como se confirma pelos 
dados do Censo Demográfico brasileiro de 2010, os quais, mesmo 
evidenciando melhoras nos últimos dez anos, demostram insuficiência 



na eliminação da pobreza ou da alta desigualdade social existente no 
país. 

 

A educação infantil tem como principal objetivo a integração e socialização do 

indivíduo, e essa socialização deve começar pelo reconhecimento do mundo e da 

cultura que o cerca. Por isso, torna-se necessário que a escola e a família trabalhem 

em conjunto valorizando esta cultura. Segundo Bourdieu (2014, p.46) “A influência do 

capital cultural se deixa apreender sob forma da relação, muitas vezes constatada, 

entre o nível cultural global da família e o êxito escolar da criança”. A cultura não deve 

ser algo apenas estudado na sala de aula, mas vivenciado no dia a dia.  

A educação tem por natureza o hábito de valorizar a cultura elitizada, 

desprezando o meio em que o indivíduo que está sendo formado vive. Este ato faz da 

escola uma legitimadora de desigualdade, pois os alunos das classes mais 

favorecidas já são familiarizados com artes e atividades culturais elitizadas, enquanto 

para os alunos menos favorecidos essa cultura pode estar muito distante da sua 

realidade.  

As crianças oriundas dos meios mais favorecidos não devem ao seu 
meio somente os hábitos e treinamento diretamente utilizáveis nas 
tarefas escolares, e a vantagem mais importante não é aquela que 
retiram da ajuda direta que seus pais lhes possam dar. Elas herdam 
também saberes (e um “savoir- faire”), gostos e bom gostos, cuja 
rentabilidade escolar é tanto maior quanto mais frequentemente esses 
imponderáveis da atitude são atribuídos ao dom (BOURDIEU, 2014, 
p.50). 

   

A escola possui o papel de desenvolver nos alunos o gosto pela cultura e 

disfarçar as desigualdades frente a prática cultural, ou seja, a escola deve organizar 

visitas a museus, teatros, consertos, por exemplo, pois assim os alunos que já tiveram 

a oportunidade de conhece-los levados pela família e os que ainda não conhecem, 

poderiam se “igualar”, diminuindo assim a desigualdade cultural. (BOURDIEU, 2014, 

p. 67 - 69).  

O acesso a bens culturais socialmente valorizados possui um público restrito, 

que normalmente são pessoas das classes cultivadas, que nasceram e cresceram em 

ambientes favoráveis, que valorizam patrimônios culturais, frequentam teatros, visitam 

museus, viajam para cidades históricas, dentre outros. Segundo Bourdieu (2014, 

p.66), “(...) a pesquisa científica mostra que o acesso às obras culturais permanece 

como privilégio das classes cultivadas.” Com isso os filhos dessas famílias vão desde 

cedo sendo inseridos em um meio que a instituição escolar valoriza e, 



consequentemente, vão se sobressair em relação às demais quando entrarem nas 

escolas. De acordo com Demo (2004, p. 21), “(...) toda relação social é relação de 

poder dentro da trama desigual de cada sociedade.” Assim, a posse de cultura acaba 

se transformando em um instrumento de dominação social. 

Os educandos provenientes de famílias desprovidas de capital cultural 
apresentarão uma relação com as obras de cultura veiculadas pela 
escola que tende a ser interessada, laboriosa, tensa, esforçada, 
enquanto para os indivíduos originários de meios culturalmente 
privilegiados essa relação está marcada pelo diletantismo, 
desenvoltura, elegância, facilidade verbal “natural”. Ocorre que, ao 
avaliar o desempenho dos alunos, a escola leva em conta sobretudo 
– consciente ou inconscientemente – esse modo de aquisição (e uso) 
do saber ou, em outras palavras, essa relação com o saber. 
(BOURDIEU, 2014, p. 9)  
 

Há pessoas que não possuem as mesmas oportunidades e desde cedo são 

apresentadas ao trabalho, possuem uma vida simples e não são inseridas a meios 

culturais mais socialmente valorizados, o que faz com que não valorizem e nem 

entendam a importância desses espaços para sua formação. De acordo com Demo 

(2004, p.101), 

O que faz alguém pobre não é propriamente a carência material, mas 
a sua injusta distribuição. Onde a carência é a mesma para todos, não 
há pobreza, como no caso da seca: intempérie natural acarreta 
apenas carência de chuva, não pobreza. Já a indústria da seca 
aproveita-se politicamente dessa carência, transformando-a em 
trampolim para privilégios injustos. A pobreza surge quando bens 
escassos se tornam bens privilegiados, em sentido material e 
imaterial. Seu cerne é a destituição de teor político, ou seja, imposta, 
injusta, historicamente produzida e mantida.  

 

Segundo Nogueira e Nogueira (2006, p.38), “Os indivíduos e as instituições 

que representam as formas dominantes da cultura buscam manter sua posição 

privilegiada, apresentando seus bens culturais como naturalmente ou objetivamente 

superiores aos demais.” Esse fenômeno citado acima é conhecido como violência 

simbólica que é a imposição de uma cultura como a certa a ser seguida, como 

exemplos pode-se apresentar a forma como se comportar a mesa, música clássica, 

dentre outros. Agora quando um indivíduo se esforça para gostar ou executar algo 

culturalmente valorizado, esse processo é conhecido como boa vontade cultural. 

Segundo Almeida (2017, p.8),  
 
Os aspectos externos são percebidos como importantes 
influenciadores do trabalho da escola e do desempenho dos alunos. 
Tanto as experiências vividas na família quanto aquelas vivenciadas 
no entorno social são vistas pelos sujeitos como potencializadoras ou 



inibidoras do trabalho escolar, já que estão relacionadas à posse de 
uma condição de subsistência mais favorável, assim como à aquisição 
de conhecimentos e condutas mais apropriadas ao desenvolvimento 
escolar das crianças. 

 

A família está presente na vida do aluno desde que ele nasce e possui 

importante papel no seu desenvolvimento. Quando a família vê na escola a 

oportunidade de mudança social ela investe e incentiva, agora se não possui essa 

visão não dá valor e não se interessa por nada que a escola oferece, isso causa 

prejuízos na trajetória escolar do filho. O indivíduo que nasce pobre vê na educação 

uma oportunidade de ascensão e o rico vê nela a tática de permanência e possível 

ampliação de bens. 

 
3. Análise dos dados da pesquisa 
 

Foram aplicados questionários para alunos do 2º período da Educação Infantil 

da Escola Municipal Monsenhor Assis, que é uma escola da zona rural, que atende 

crianças que moram nas proximidades da escola, que em sua maioria são crianças 

carentes e para alunos da Creche Gabi, localizada na zona urbana, que atende 

crianças nos turnos manhã e tarde que são residentes em bairros próximos e que 

utilizam transporte para chegar até lá, nos turnos manhã e tarde. Ambas são escolas 

públicas do município de Prados/MG.  

Para possibilitar uma melhor visualização de resultados, classificamos em 

grupos A, B e C. O grupo A foi constituído com os alunos entrevistados da Escola 

Municipal Monsenhor Assis, o grupo B com alunos entrevistados do turno da manhã 

da Creche Gabi e grupo C com alunos do turno da tarde da Creche Gabi. Em cada 

grupo foram sorteados 5 (cinco) alunos para levarem o questionário e responderem 

junto com pais e/ou responsáveis. Dos questionários aplicados todos foram 

devolvidos. 

Grupo A: Dos 5 (cinco) questionários aplicados neste grupo, 2 (dois) foram 

respondidos pelo pai, 1 (um) pelo responsável que foi a irmã e 2 (dois) pela mãe, 

porém uma delas não respondeu quais atividades/bens culturais o aluno(a) conhece 

ou possui acesso ela respondeu apenas que é a mãe e que frequentou o primeiro ano 

do ensino fundamental e que sua profissão é do lar. 

Grupo B: Dos 5 (cinco) questionários aplicados neste grupo, 4 (quatro) foram 

respondidos pela mãe e 1 (um) pelo responsável. 



Grupo C: Dos 5 (cinco) questionários aplicados neste grupo, 4 (quatro) foram 

respondidos pela mãe e 1 (um) pelo pai. 

Ao analisar a realidade de cada sujeito da pesquisa é importante conhecer 

seu contexto social assim como o de sua família. Para expor alguns dados coletados 

segue abaixo a tabela: 

 

MEIO EM QUE A CRIANÇA ESTÁ INSERIDA 

G
R

U
P

O
 A

 

SUJEITO MÃE PAI RESPOSÁVEL GRAU DE ESCOLARIDADE PROFISSÃO 

1 X   Primário Incompleto Do lar 

2 X   Ensino Médio Completo Do lar 

3  X  Primário Completo Lavrador 

4  X  Primário Completo Artesão 

5   X Primário Incompleto      _________ 

G
R

U
P

O
 B

 

1 X   Ensino Médio Completo Artesã 

2 X   Ensino Médio Completo Comerciante 

3 X   5ª à 8ª série Incompleta Do lar 

4 X   Pós-Graduação 

(Especialização) 

Dentista 

5   X Ensino Médio Completo Artesã 

G
R

U
P

O
 C

 

1 X   Ensino Médio Completo Atendente 

2 X   Ensino Médio Completo _________ 

3 X   Primário Incompleto  Lavradora 

4 X   Superior Completo Nutricionista 

5  X  Ensino Médio Completo Balconista 

 

Diante dos dados expostos na tabela acima fica claro a maior participação das 

mães na vida escolar dos filhos, isso se dá ao fato delas passarem mais tempo com 

seus filhos do que os pais. E essa função acaba sendo considerada responsabilidade 

delas. 

Os dados expostos acima demostram uma desigualdade no acesso à 

educação, sendo que no grupo A, 40% dos sujeitos possuem primário incompleto, 

40% primário completo e somente 20% possui Ensino Médio Completo. Em relação 

aos dados de ocupação, prevalece a função de responsabilidade dos trabalhos 



domésticos. No grupo B, 60% dos sujeitos possui Ensino Médio Completo, 20% possui 

Pós-Graduação (especialização) e apenas 20% tem de 5ª à 8ª série incompleta. No 

grupo C, 60% também possui Ensino Médio Completo, 20% Superior Completo e 

apenas 20% possui Primário Incompleto.  

O questionário investiga o que os alunos conhecem ou frequentam ou 

participam; quem teria oportunizado o acesso, família, comunidade ou escola. Os itens 

(bens culturais) questionados foram: Igreja de Nossa Senhora da Conceição; Lira 

Ceciliana; Igreja do Rosário; Circo; Folia de Reis; Congado; Boi Mofado; Carnaval; 

Biblioteca Municipal ou Escolar; Cinema; Maria Fumaça; Museu; Teatro; Casa Torta 

e Pintura-Obras reconhecidas. Ao final do questionário deixou-se um espaço livre para 

escrever outra atividade ou bem cultural do Município que o(a) aluno(a) conhece e/ou 

frequenta. 

Abaixo encontra-se um gráfico com o total de alunos que possuem acesso a 

cada bem cultural: 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Diante dos dados coletados e expostos acima fica claro a divergência cultural 

e social entre grupos, nota-se que o grupo B e C estão de certa forma em sintonia, 

uma vez que esses alunos possuem mais acesso aos bens culturais do que o grupo 

A. Com isso é importante comentar as divergências existentes entre os itens/bens 
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culturais investigados. Para isso comentaremos os resultados em subdivisões, sendo: 

bens religiosos, espaços culturais, espaço acadêmicos. Sendo que alguns dos itens 

pesquisados se enquadram em mais de uma subdivisão 

No item bens religiosos, analisaremos Igreja Nossa Senhora da Conceição, 

Igreja do Rosário, Folia de Reis e Congado 

O grupo A não possuem acesso a Lira Ceciliana, Congado, Cinema, Museu, 

Teatro, Casa Torta e Pinturas-Obras reconhecidas, feitas por artistas consagrados. 

Compreende-se que isso se deve ao fato desses alunos morarem na zona rural e 

esses itens estarem presentes na zona urbana e por alguns desses itens serem mais 

elitizados. Enquanto o item Folia de Reis é o único grupo que alguns alunos possuem 

acesso por estar inserido na realidade deles. Os demais itens como: Igreja de Nossa 

da Conceição, Igreja do Rosário, Circo, Boi Mofado, Carnaval, Biblioteca e Maria 

Fumaça esses alunos possuem acesso, porém em número menor devido condições 

de transporte, situação financeira ou incentivo familiar. 

Em itens como, Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Igreja do Rosário, 

Carnaval, Biblioteca Municipal ou escolar e Casa Torta os grupos B e C possuem o 

mesmo acesso. Esse resultado se deve ao fato desses itens estarem próximos ao 

local em que esses alunos moram. 

Entre os grupos B e C encontrou-se uma pequena divergência de apenas um 

aluno nos itens, Lira Ceciliana, Circo, Boi Mofado, Maria Fumaça (trem) e Teatro. Esse 

dado provavelmente se deve ao fato da família em que o aluno está inserido, questões 

como situação financeira, tradição e interesse. 

Nos grupos B e C os itens Folia de Reis e Museu nenhum dos alunos possuem 

acesso, isso porque a Folia de Reis é uma manifestação típica em zona rural e apesar 

de existir Museus na cidade é pouco valorizado pelas famílias e a escola também não 

os proporcionou a visita.  

O cinema é conhecido por 3 (três) alunos do grupo B, enquanto apenas 1 (um) 

aluno do grupo C o conhece. Enquanto o congado é conhecido por 3 (três) alunos do 

grupo C, nenhum aluno do grupo B o conhece. Um fato relevante em relação ao 

cinema é que a cidade não possui, sendo que os alunos que o conhecem foram 

levados pela família em outra cidade. Quanto ao congado o acesso se deve ao fato 

de tradições familiares.  

Um item questionado que cabe destacar nas análises é o acesso a Pintura-

Obras reconhecidas, feitas por artistas consagrados. Nos grupos A e C nenhum aluno 



conhece ou teve acesso, enquanto no grupo B, 2 (dois) alunos conhecem. Sendo uma 

pintura Mosalisa de Leonardo di Ser Piero da Vinci, através de visita virtual/eletrônica 

e o outro, obras do pintor holândes Vincent Willem van Gogh, através de fontes 

impressas, livros e revistas. Ambos conheceram, tiveram acesso pela família. Nestas 

situações, em cruzamento com dados sobre escolaridade e ocupação dos pais, 

chega-se a consideração de que um dos alunos é filho de dentista, com Pós-

Graduação na área e o outro a responsável é artesã e proprietária de uma loja de 

artesanato. Entende-se através das respostas obtidas e da agilidade na devolução do 

questionário que são famílias envolvidas, presentes e interessadas em aspectos 

extraescolares.  

Uma das questões norteadoras do questionário é, quem possibilita o acesso 

de bens culturais ao aluno. Para isso as respostas foram divididas entre escola, 

comunidade e família. Com o intuito de ilustrar o resultado encontra-se logo a baixo 

um gráfico que expõe quem possibilita mais acesso ao aluno: 

 

    Fonte: Dados da pesquisa 

Através do gráfico, pode-se verificar que a família possibilita mais 

conhecimento extraescolar do que a escola e a comunidade. Isso se deve ao fato de 

que a criança passa mais tempo com a família e que ainda possui pouco tempo 

inserida no contexto escolar. Segundo Demo (2004, p.11) “Entende-se que a família 

em que a criança está inserida produz profunda influência em suas vidas, seja ela 

positiva ou negativa e isso influencia diretamente na resposta a exigências da escola.”  

77%

0%

23%

Quem possibilitou o acesso

Família

Comunidade

Escola



Tendo em vista os resultados encontrados, é possível ainda afirmar que 

muitas crianças e suas famílias não conhecem a riqueza cultural existente no 

Município e região. As escolas por motivos sejam eles financeiros ou de interesse, a 

quem a pesquisa não deu conta de investigar, deixam de investir na educação cultural.  

Os alunos que possuem acesso aos bens culturais elitizados quando chegam 

à escola possuem maior facilidade em lidar com questões culturais e possuem 

facilidade verbal, como a escola valoriza conhecimentos elitizados eles se saem 

melhor porque já estão letrados, possuem conhecimento de mundo. Então conclui-se 

que os alunos que não estão inseridos a meios culturais socialmente valorizados, não 

compreendem a importância desses espaços/bens culturais para sua formação, 

fazendo com que haja interferência no desenvolvimento escolar desses alunos. De 

acordo com Pierre Boudieu, caberia ao sistema escolar dotar-se de meios de facilitar 

o acesso a bens culturais socialmente valorizados de toda uma população excluída 

desse acesso. Cabe a escola e professores mudarem essa realidade igualando o 

conhecimento entre os alunos, trabalhando com fontes impressas, revistas, jornais, 

livros, visita presencial, visita virtual/eletrônica. 

 

Considerações finais 

Em todas as leituras realizadas e análise dos questionários podemos nos 

certificar que existe uma divergência entre escolas da zona rural e urbana em um 

mesmo município, essa divergência caracteriza-se pela distância geográfica e 

diferença social entre as duas instituições de ensino e a realidade do público atendido. 

Os conhecimentos de bens culturais podem ser apresentados às crianças nas 

escolas, através de vídeos, revistas, livros, fontes impressas, visitas a espaços 

culturais. Porém muitas escolas focam no ensino direcionado apenas para o que o 

currículo apresenta, não deixando tempo para trabalhar a cultura e costumes de seu 

próprio município, prejudicando assim a aprendizagem cultural dos alunos. Quando o 

professor está realmente motivado a trabalhar algum conteúdo, basta se articular e 

buscar novas maneiras de investir nesse conhecimento procurando se atualizar, 

buscando conteúdos adaptados a faixa etária dos alunos. 

Como a cidade de Prados-MG é farta em manifestações culturais fica 

acessível ao professor e a escola trabalhar esses conteúdos, mas para isso torna-se 

essencial que toda a comunidade escolar busque proporcionar novas experiências 



aos alunos tornando esse conhecimento acessível a todos, para assim não contribuir 

para que a desigualdade cultural se transforme, de fato, em desigualdade social.  

A pesquisa foi dividida em duas partes, sendo elas a bibliográfica e empírica, 

isto faz com que algumas questões levantadas no início do trabalho fossem 

confirmadas, tais como: As crianças reconhecem tal riqueza cultural encontrada em 

sua cidade? Qual a posição da família e da escola? 

Através da análise dos questionários confirmou-se que o acesso é mais 

privilegiado para os alunos das áreas urbanas, pois estão mais próximos e maioria 

possuem maior condição financeira. As escolas têm por natureza valorizar a cultura 

elitizada, o acesso aos bens culturais se aproxima mais da elite, ou seja, para uma 

criança que já é familiarizada a obras, manifestações culturais, ao chegar na escola, 

este contato vai ser ainda mais fácil. E por outro lado, a criança que não pertence a 

esse mundo vai encontrar um certo distanciamento entre estas manifestações 

culturais e sua realidade de vida. 

Em trechos da pesquisa, autores como Bourdieu e Pedro Demo ainda se 

fazem presentes, pois possuem escritos que retratam claramente a realidade social e 

cultural existente nos dias atuais e que foram confirmados no decorrer da pesquisa. 
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