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RESUMO

O objetivo deste artigo é identificar e analisar os dispositivos culturais de reprodução presentes no
processo de transmissão do ensino no Colégio “Jackson de Figueiredo” através da abordagem teórica de
Pierre Bourdieu. Para este autor, a tradição pedagógica se esconde atrás das ideias inquestionáveis de
igualdade e universalidade, e a escola não se da conta de que assume um discurso de valorização do ethos
das elites dominantes. Com o objetivo de analisar toda essa conjuntura, foram pesquisados artigos
cientificos, bibliografias sobre o tema e arquivos históricos. A análise empírica observou que o
Colégio”Jackson de Figueiredo” reproduzia a cultura que a classe dominante determinava. Isto foi
verificado a partir do currículo escolar, das normas internas do colégio, e do ensino, assim, percebeu-se
que à escola segue os princípios básicos primordiais para a formação educacional a partir do que era
determinado pela elite social.
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ABSTRACT

The main objective of this article is to identify and analyze the cultural reproduction devices present in the
transmission process in the teaching of the College "Jackson de Figueiredo" by Pierre Bourdieu&39;s
theoretical approach. For this author, the pedagogical tradition hides behind unquestionable ideas of
equality and universality, and the school seems to assume that a speech of appreciation of the ethos of
the ruling elites. So to analyze this whole situation, were surveyed scientific articles, bibliographies on the
topic and historical archives. The empirical analysis noted that the College "Jackson de Figueiredo"
reproduced the culture that the ruling class determined. This was verified from the school curriculum, the
internal rules of the college, and high school, so it was realized that the school followed the basic principles
that are fundamental to the educational background from what was determined by the social elite.

Keywords: College Jackson de Figueiredo. Cultural devices. Theory of Bourdieu.

1 INTRODUÇÃO

Na busca por entender alguns pontos fundamentais da teoria de Bourdieu e, com base em sua análise
compreender criticamente a realidade cultural da Instituição Educacional Colégio “Jackson de Figueiredo”,
suas múltiplas relações educacionais, seu processo de transmissão do conhecimento, ao longo de sua
vigência como escola particular. Escola que permitiu observar a sua prática pedagógica, o seu ideal de
educação, a sua cultura, a construção de normas, valores e expectativas de comportamentos, no qual, os
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indivíduos e suas práticas são basilares para o entendimento da cultura escolar, particularmente no que se
refere à formação desses indivíduos, à sua seleção e ao desenvolvimento de sua carreira acadêmica.
Cultura que se fez reprodutora da educação elitista, a qual se concretizaram a partir das relações com os
conceitos e os fundamentos apresentados por Bourdieu, os quais pertiu-se ver uma estrutura muito bem
montada na confirmação da perpetuação e no processo de dominação presentes na sociedade capitalista e
por que não dizer deste colégio.

Analisar o que acontece no interior da escola se traduz num fazer complexo e desafiador, pois, a
instituição escolar é um campo de ação de sujeitos individuais e coletivos, produtores de interesses,
resistências, buscas, sucessos e fracassos; marcados por experiências compostas de valores, além de
estar inserida em um determinado contexto político e socioeconômico. É, pois, um espaço de contradições,
com lógicas diferenciadas de funcionamento: professores, alunos, direção, legislação, ou seja, uma série
de intervenções que se refletem dentro do contexto escolar e que podem ou não gerar conflitos, tudo isto
são afinados com o habitus da classe burguesa ascendente da qual fazia parte o Colégio “Jackson de
Figueiredo”.

Por causa da complexidade desse sistema de ensino e por cusa da importância das instituições
educacionais, o sociolologo Francês, Bourdieu, procurou analisar toda essa estrutura educacional, com o
intuito de mostrar sua importância, ao mesmo tempo que nos apresentou um estudo muito interessante a
respeito do papel da instituição escolar na reprodução e legitimação das desigualdades sociais. De acordo
com a concepção apresentada por Bourdieu, a instituição educativa representa com precisão a realidade
social, destacando as relações entre a estrutura social, os capitais e a instituição de ensino. Assim, a obra
de Pierre Bourdieu, rediscute a estrutura social, buscando autores como Karl Max, Max Weber e Émile
Durkheim. Embora Marx e Weber não se tenham debruçado explicitamente sobre os sistemas educativos e
apenas tenham abordado a questão de modo ocasional, integrando uma teoria geral.

Com essa perspectiva, ao estudarmos os clássicos da Sociologia percebemos que eles se debruçaram, de
certo modo, sobre a temática da educação. Anne Van Haecht (2008) aponta primeiramente que Durkheim
considera as ações educacionais como produtoras do ser social, traduzido na mistura entre os estados
mentais relativos a um indivíduo isolado e outro abastecido pelas prerrogativas que expõem o grupo ao
qual ele está inserido socialmente. Essa mediação deve ser trabalhada de geração em geração, na medida
em que se pretenda dotar os jovens de caracteres morais e familiarizá-los aos espaços de convivência.

Por sua vez, o pensamento de Marx tem sido discutido amplamente sobre educação e trabalhado a partir
da concepção de educação politênica, na qual ele defendeu a integração de uma educação humanista,
tecnológica e corporal (GONZALEZ, 2002, p. 12).

Por outro lado, Max Weber discute as questões concernentes aos diferentes tipos de exames que os
estudantes são submetidos. As instituições educacionais de nível superior e médio além de produzirem um
sistema de exames especiais priorizam essa especialização requerida pela burocracia. Weber afirma que
existe uma ambivalência em relação aos exames na sociedade democrática. Se por um lado, a seleção
pelos exames possibilita que indivíduos das camadas sociais distintas tenham acesso a posições
privilegiadas na sociedade, por outro, esse sistema pode resultar numa casta privilegiada. Os títulos
educacionais obtidos através desses exames são símbolos de prestígio social e muitas vezes são utilizados
como meio de obter vantagens econômicas (GONZALEZ, 2002, p. 12-13).

Todavia, ao observar as análises de Karl Max, Max Weber e Émile Durkheim, observa-se que alguns
autores como Althusser (1986), Bourdieu e Passeron (1975), Baudelot e Establet (1971), Bowles e Gintis
(1990), entre outros, introjetaram uma dose generosa de criticidade em suas análises teóricas. No
entanto, por caminhos diferentes, esses autores concluíram que a escola capitalista contribuía não só para
a manutenção das divisões sociais como também para a reprodução estrutural socioeconômica e cultural.
A escola, subserviente à sociedade, estando isomorficamente ligada à estrutura econômica e política,
atendia aos interesses de uma minoria dominante. Elementos que confirmam o pensamento de Bourdieu.
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Confirmando suas ideias sobre a manutenção do caráter elitista da escola, o conjunto de colocações de
Pierre Bourdieu (1975), no que tange as instituições escolares, explana que a reprodução dos arbitrários
culturais dominantes as perpassa e está intrínseca na sua existência. Os referidos locais, e a própria ação
pedagógica, correspondem à aplicação prática do conceito de violência simbólica, conferida pelos grupos
socialmente dominantes em direção daqueles desprestigiados, na medida em que fortalecem pressupostos
de dominação econômica, cultural e simbólica.

A escola é enfatizada pelos autores, Bourdieu e Passeron, na obra “A Reprodução, como instituição
responsável pela transmissão do saber. Objetivo que se cumpre por meio da difusão de mensagem
pedagógica entre as quais a emitem (professores) e aqueles que a recebem (alunos) (CATANI, 2002). O
enfoque principal da análise da obra A Reprodução está na forma como incidem as transmissões das
mensagens pedagógicas. Ao fazerem esta observação, Bourdieu e Passeron atentam para os aspectos
como classe social dos receptores, a cultura familiar recebida e adquirida, as oportunidades de acesso à
cultura e os investimentos feitos pela família, quanto seu grau de escolaridade e trajetória escolar.

Fato que percebemos na escolha dos pais sobre determinada instituição de ensino em Sergipe. A opção
por determinadas instituições e o investimento das famílias no envio e na manutenção de seus filhos e
filhas em colégios com prestígio, “não era aleatória, mas resultado da posição que ocupavam na sociedade
e nas expectativas que depositavam nas futuras gerações” (FREITAS, 2003, p. 52).

Neste contexto aparece o Colégio “Jackson de Figueiredo”, cujos pais, mantinham uma relação de
conivência com os diretores deste estabelecimento de ensino pelo reconhecimento da qualidade do ensino
secundário do Colégio “Jackson de Figueiredo”, bem como, na maneira de se educar o alunado deste
colégio. Destinado à formação das elites condutoras, esse nível de ensino vinculava-se diretamente aos
anseios da formação de nível superior.

Partindo desse princípio, existe uma discussão muito ampla a respeito de como a escola e os pais
encaminham seus alunos ao sucesso ou ao fracasso. Isto é perceptível no momento em que os pais vão
encaminhar os filhos em sua vida educacional. [...] “Os pais formulam estratégias de forma a orientar, de
modo o mais eficaz possível, a trajetória dos filhos, sobretudo no momento de decisões cruciais
(continuação ou interrupção de estudos, mudanças de estabelecimento, escolha do curso superior, etc.)”
(BOURDIEU, 1997, p. 62).

Com essa lógica, aos alunos de capital econômico rentável, “é permitido o acesso a determinados
estabeleciemntos de ensino e a certos bens culturais mais caros, como os produtos e serviços escolares e
as viagens de estudos, por exemplo”( BOURDIEU, 1997, p. 62). O aproveitamento e o benefício escolar
extraído desss oportunidades dependem sempre, do capital cultural previamente possuído, o que se
configurava no Colégio “Jackson de Figueiredo”.

Assim, segundo Bourdieu (1975), A função do sistema de ensino é servir de instrumento de legitimação
das desigualdades sociais. Longe de ser libertadora, a escola é conservadora e mantém a dominação dos
dominantes sobre as classes populares, sendo representada como um instrumento de reforço das
desigualdades e como reprodutora cultural, pois, há o acesso desigual à cultura, isto depende da origem
de classe.

A escola, por sua vez, ignora estas diferenças socioculturais, selecionando e privilegiando em sua teoria e
prática as manifestações e os valores culturais das classes dominantes. Com essa atitude, a escola
favorece aquelas crianças e jovens que já dominam este aparato cultural. Desta forma a escola, para este
sujeito, é considerada uma continuidade da família e da sua prática social, enquanto os filhos das classes
trabalhadoras precisam assimilar a concepção de mundo dominante, pressupostos que estão
consubistanciado no pensamento educacional do Colégio “Jakcson de Figueiredo” que, ao receber alunos,
de diferentes grupos ou classes sociais, elaboravam esses conhecimentos sem se preocupar com essas
diferenças.
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Deste modo, observa-se que o Colégio “Jackson de Figueiredo” foi uma instituição que representou grande
conquista no campo educacional para a cidade de Aracaju e região, no entanto, graças a filosofia de sua
educação, e as aspirações e necessidades de determinados grupos sociais, o colégio era visto como reduto
de cultura e aprendizado, elementos que eram determinados pelas classes dominantes. Seus diretores
primavam pela disciplina, educação, moral e empenho pedagógico e tinham como lema “Instruir” e
“Educar”.

Pressupostoas que Bourdieu e Passeron (1975), enfatizam e diz que o processo pelo qual a escola
seleciona e transmite os saberes aos seus freqüentadores ultrapassa as simples regras institucionais
tornando-se uma prática elitista e conservadora, com o intuito de manutenção da ordem social
estabelecida.

O objetivo geral dessa pesquisa está explicito na tentativa de operacionalizar os comentários de Bourdieu
concernentes aos condicionamentos do “sucesso escolar”. Em outras palavras, na medida em que o autor
estipula a reprodução dos arbitrários culturais dominantes, por parte da instituição escolar, como
movimento dinâmico próprio, capaz de orientar a reprodução das desigualdades e fortalecer o status quo,
objetiva-se interpretar uma dada realidade na procura pela aproximação das reflexões mediante a prática
viva e conservação dos elementos ditados pela classe dominante.

2 ALGUNS CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Ao buscar compreender a teoria de Bourdieu, primeiramente, faz-se necessário conhecer suas bases mais
importantes presentes na relação de dominação da sociedade.

Desde o início de sua carreira, Bourdieu se mostrava interessado em compreender a ordem social. A
sociologia de Bourdieu (1983a) como um todo está marcada pela busca de superação de um dilema
clássico do pensamento sociológico, aquele que se define pela oposição entre subjetivismo e objetivismo.
Por um lado, Bourdieu aponta as insuficiências e os riscos das abordagens que se restringem à experiência
imediata do ator individual, ou seja, que se atêm de modo exclusivo ou preponderante ao universo das
representações, preferências, escolhas e ações individuais. Essas abordagens, rotuladas por ele como
subjetivistas, são criticadas não apenas por seu escopo limitado, isto é, pelo fato de não considerarem as
condições objetivas que explicariam o curso da experiência prática subjetiva, mas, sobretudo, por
contribuírem para uma concepção ilusória do mundo social que atribuiria aos sujeitos excessiva autonomia
e consciência na condução de suas ações e interações.

Em contraposição, Bourdieu afirma que a sociedade, segundo o conhecimento objetivista, transcende os
indivíduos, torna-se uma entidade exterior a eles, com suas leis próprias, omitindo, dessa forma, os
interesses contraditórios, as lutas no campo social e a relação entre o indivíduo e a sociedade. Em
contraposição ao conhecimento objetivista, a ruptura com o conhecimento fenomenológico, denominado
por Bourdieu de subjetivista, faz-se no sentido de romper com o “universo imaginário de possíveis”
(MARTINS, 1987, p. 37).

Transpondo essa discussão teórica para o campo da Sociologia da Educação, é preciso reconhecer o
esforço de Bourdieu para evitar tanto o objetivismo quanto o subjetivismo na análise dos fenômenos
educacionais.

Como já foi dito, a questão fundamental de Bourdieu (1983a) é a de como entender o caráter estruturado
ou ordenado das práticas sociais sem cair, por um lado, na concepção subjetivista segundo a qual essas
práticas seriam organizadas autônoma, consciente e deliberada pelos sujeitos sociais, e, por outro, na
perspectiva objetivista, que se reduziria à execução mecânica de estruturas externas e reificadas. Para
resolver esta questão, o autor afirma (1983a, p.60) que seria “necessário e suficiente ir do opus operatum
ao modus operandi, da regularidade estatística ou da estrutura algébrica ao princípio de produção dessa
ordem observada”.
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Para isso, o autor elaborou conceitos, visando encontrar as múltiplas determinações das relações sociais.
Entre os conceitos elaborados por Bourdieu temos o conceito de habitus, de campo, capital social, de
capital cultural e violência simbólica.

O conceito de habitus é fundamental na teoria de Bourdieu, uma vez que o conceito é “entendido como
sistema de disposições duráveis estruturadas de acordo com o meio social dos sujeitos e que seriam
predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador das
práticas e das representações” (BOURDIEU, 1983a, p.61). O habitus é formado durante a socialização do
indivíduo, desde o seu relacionamento familiar, sua primeira educação, passando pela escola, religião,
trabalho - todos os meios que, enfim, irão contribuir para a formação do indivíduo em determinado
contexto social. O conceito de habitus seria assim a ponte, a mediação, entre as dimensões objetivas e
subjetivas do mundo social, ou simplesmente, entre a estrutura e a prática.

Por sua vez, o conceito de campo para Bourdieu (1983c) refere-se “à situação social em que os agentes
sociais realizarão sua prática de acordo com o habitus apreendido”. Um campo é marcado por agentes
dotado de um mesmo habitus em que se movimentam como jogadores, cujas posições no jogo
dependerão do acúmulo de capital correspondente ao campo que cada indivíduo, ou agente, adquire.

Já o conceito de capital social, é aquele adquirido nas diversificações das relações sociais, ou seja, o
conjunto de relacionamentos sociais influentes mantidos pela família. Ou os recursos efetivos ou potenciais
ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de conhecimento ou
reconhecimento mútuo” (Bourdieu, 1980b apud NOGUEIRA & CATANI, 1998, p. 67). Como as outras
formas de capital, o capital social é tratado como recurso individual, passível de ser utilizado e
instrumentalizado por aquele que o detém. Ou seja, embora se origine a partir de uma rede de
relacionamentos, é um atributo individual que permite o acesso a recursos diferenciados não apenas de
natureza econômica, mas também aqueles referente ao status social – capital simbólico – e bens culturais
– capital cultural. E este acesso não se dá pelo simples fato de pertencimento à rede, mas, mais do que
isso, é necessário que o indivíduo a mobilize instrumentalmente de forma a atingir objetivos pré-definidos.

Porém a visão do capital cultural, do ponto de vista de Bourdieu (1998), constitui (sobretudo, na sua
forma incorporada) o elemento da bagagem familiar que teria o maior impacto na definição do destino
escolar. A Sociologia da Educação de Bourdieu se notabiliza, justamente, pela diminuição que promove do
peso do fator econômico, comparativamente ao cultural, na explicação das desigualdades escolares. Em
primeiro lugar, a posse de capital cultural favoreceria o desempenho escolar na medida em que facilitaria a
aprendizagem dos conteúdos e códigos escolares. Bourdieu (1998a), observa que o capital cultural pode
se apresentar em três modalidades: objetivado, incorporado ou institucionalizado. O primeiro diz respeito
à propriedade de objetos culturais valorizados (notadamente, livros e obras de arte). O segundo, se refere
à cultura legítima internalizada pelo indivíduo, ou seja, habilidades linguísticas, postura corporal, crenças,
conhecimentos, preferências, hábitos e comportamentos relacionados à cultura dominante adquiridos e
assumidos pelo sujeito. Finalmente, o terceiro se refere, basicamente, à posse de certificados escolares,
que tendem a ser socialmente utilizados como atestado de certa formação cultural.

Entretanto, Bourdieu (1983c) chama de violência simbólica: a imposição da cultura (arbitrário cultural) de
um grupo como a verdadeira ou a única forma cultural existente. No conjunto da sociedade, tenderia a
prevalecer, portanto, a imposição de um determinado arbitrário cultural como a única cultura legítima. Os
indivíduos que sustentam as formas dominadas da cultura podem, por outro lado, da mesma forma como
ocorre no interior de um campo específico, adotar uma de duas estratégias diferentes. A primeira, mais
comum, consiste em reconhecer a superioridade da cultura dominante e, em alguma medida, buscar se
aproximar ou mesmo se converter a essa cultura. A segunda, consiste em se contrapor à hierarquia
cultural dominante visando reverter a posição ocupada pela cultura dominada. Bourdieu se mostra cético,
no entanto, em relação às possibilidades de sucesso dessa segunda estratégia[ii].

Não se pode negar que esta visão da educação ainda permanece no senso comum de grande parte da
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população brasileira, mas, segundo Bourdieu, esta organização das hierarquias sociais, em hierarquias
simbólicas, permitiria a legitimação ou justificação das diferenças e da própria hierarquia, motivo pelo
qual, o indivíduo que ocupa posições elevadas entender-se-ia como merecedor desta posição que ocupa e
não como o resultado de uma dominação, vista a validação de uma qualidade intrínseca cultural superior.

Elencar todos eesses conceitos nos permite entender a relação da Instituição educacional com o
pensamento de Bourdieu. Pensamento que está forjado em sua concepção social sobre a escola. De fato, a
contribuição dos trabalhos realizados por Bourdieu e seu grupo nas leituras sociais brasileiras,
especificamente no que concerne à educação é evidente e tem sido de grande valia para a compreensão
de diversos aspectos da contemporaneidade.

3 EDUCAÇÃO E CULTURA NO COLÉGIO “JACKSON DE FIGUEIREDO”

Há na atualidade um crescente interesse pelos estudos culturais no campo da educação. Na busca de
entendimento das práticas sociais próprias da complexidade da vida escolar se distingue como
fundamental o estudo das relações que permeiam o social e o simbólico e produzem significados que dão
sentido às ações pedagógicas. Ao se analisar a cultura escolar percebe-se que a escola é responsável pela
transmissão de parcela dessa cultura, e é nesse contexto, que esse processo pressupõe a construção de
normas, valores e expectativas de comportamento, assim como formas de organização e estruturação
social.

Todavia, o que nos interessa analisar aqui são a cultura e a ideia de reprodução educacional, permeadas
pelo colégio “Jackson de Figueiredo”. Objetiva-se ainda destacar as funções exercidas pela escola, e os
aspectos evidenciados na vivência escolar (ação pedagógica, autoridade pedagógica, trabalho pedagógico
e o trabalho escolar) Pressupostos que mostrarão como este colégio educou os filhos da sociedade
aracajuana, ao mesmo tempo que iremos abordar as ideias reprodutivistas de Bourdieu e analisaremos se
este colégio contribui para fomentar o pensamento desse intelectual.

De iniciativa particular, o Colégio “Jackson de Figueiredo”, foi inaugurado em 1º de fevereiro de 1938, em
Aracaju – Sergipe. Este colégio era considerado, por sua fama, um colégio elitizado, porque abrigva
alunos, tanto da elite como das classes médias, havendo também casos em que os alunos que não tinham
condições estudavam no colégio sem pagar, mas isto era apenas para alunos externos. Pois, a maioria dos
alunos internos vinham do interior, sendo estes de família abastadas que mandavam seus filhos para
estudar na capital, porque no interior só se estudava até o quarto ano primário, devido a falta de escolas.

Desta maneira, a prática pedagógica desenvolvida no colégio seguia alguns pricípios da Pedagogia
Moderna, mesmo com um sistema disciplinar rígido e o controle exercido pela direção e os inspetores de
alunos.

Para o ensino de cada matéria recorre-se ao uso de objetos escolares (quadro de escrever, mapas), os
quais, além da função utilitarista, constituem manifestações de certo modo de entender e praticar o
ensino, como instituidores de um discurso e de um poder, informando valores e concepções referentes à
educação. O colégio se empenhava na aquisição desses objetos para favorecer o trabalho docente na
veiculação da cultura escolar e a aprendizagem do aluno.

Atrvés de depoimentos dos alunos, constata-se a êndfase na produção de textos, estimulando a
capacidade de expressão e organização de ideias, o uso de trabalhos em grupo e excursões, além de
existir um sistema tradicional de ensino, como a aula expositiva.

A prática avaliativa concretizava-se através de testes escritos e orais, com a finalidade de verificar o
desempenho dos alunos, que ocorriam com certo rigor e controle. Além da verificação de desempenho do
aluno, eram avaliados o comportamento.

Para Bourdieu, o momento formal da avaliação, com suas provas, exames, etc., representam a face mais
visível dos valores escolares e das escolhas implicítas do sistema de ensino (cf. BOURDIEU; PASSERON,
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1968). Ele diz que a avaliação docente iria muito além da mera verificação da aprendizagem dos
conteúdos, constituindo-se, na prática, num verdadeiro “julgamento social”, baseado – implicitamente e
quase sempre de maneira inconsciente – na maior ou menor distância do aluno em relação às atitudes e
comportamentos valorizados pelas classes dominantes, em particular seu modo de relação com a cultura.

Assim, os alunos que apresentavam melhor desempenho (aplicação) e comportamento tinham seus nomes
divulgados na Seção “Quadro de Honra”, do Jornal “O Correio do Colegial”[iii], o qual servia de modelo
para os demias alunos.

Esse trabalho da escrita possibilitava um registro de desempenho do aluno, que era socializado para os
colegas, familiares professores e inspetor de alunos, como um padrão ideal de aluno a ser seguido. Além
disso, a divulgação dos nomes dos alunos no “Quadro de Honra” gerava muita competição entre os
mesmos, o que era um aspecto negativo na opinião de certos depoentes. Essa inculcação introduz um
habitus cultural duradouro e legítimo, que incorporado, torna um capital cultural que terá um valor social,
beneficia-se aqueles bem nascidos e exclui (com legitimidade) os despossuídos. (BOURDIEU, 1997).

Nessa ótica, Bourdieu compreende a relação de comunicação pedagógica (ensino) como uma relação
formalmente igualitária, pois não há uma equivalência de conhecimento entre os receptores da
mensagem, assim, a escola reproduz e legitima, no entanto, desigualdades pré-existentes. Esse estudioso
argumenta que a comunicação pedagógica, assim como qualquer comunicação cultural, exige, para sua
plena realização e aproveitamento, que os receptores dominem o código utilizado na produção dessa
comunicação. Para Bourdieu, esse domínio variaria de acordo com a maior ou menor distância existente
entre o arbitrário cultural apresentado pela escola como cultura legítima e a cultura familiar de origem dos
alunos. Para os alunos das classes dominantes, a cultura escolar seria sua cultura “nata”, elaborada e
sistematizada. Para os demais, seria como uma cultura “estrangeira”, precisaria ser aprendida.

Deste modo, a escola e o trabalho pedagógico por ela desenvolvido só poderia ser compreendidos, na
perspectiva desse sociólogo, quando relacionados ao sistema das relações entre as classes. A escola não
seria uma estância neutra que transmitiria uma forma de conhecimento intrinsecamente superior às outras
formas de conhecimento, e que avaliaria os alunos com base em critérios universalistas; mas, ao
contrário, ela é concebida como uma instituição a serviço da reprodução e da legitimação da dominação
exercida pelas classes dominantes.

Para Bourdieu (1975), a cultura vem a ser um sistema de significações hierarquizadas, tornando-se um
móvel de lutas entre grupos sociais, cuja finalidade é manter distanciamento distintivo entre classes. A
dominação cultural se expressa na fórmula segundo a qual cada posição na hierarquia social corresponde
uma cultura específica (elitista, média e de massa) caracterizada respectivamente pela distinção, pela
pretensão, pela privação. Definidas por gostos e formas de apreciação estética, a cultura é central no
processo de dominação, constituindo-se na imposição da cultura dominante como sendo “a cultura” que
faz com que as classes dominadas atribuam sua situação subalterna à sua suposta deficiência cultural, e
não imposição pura e simples.

A responsabilidade da escola neste processo estaria na perpetuação e manutenção das desigualdades
sociais, pois, protege os privilégios ao invés de transmiti-los, e para isso, basta que ignore as diferenças
culturais entre os alunos e os trate como iguais. Bourdieu (1998) diz que “a prática pedagógica serve
como máscara que justifica as desigualdades sociais, considerando como dada toda uma construção social
e cultural”. Nesse sentido, os professores cultivam o interesse imediatista de preparação para testes
seletivos e não há um interesse na cultura geral, no aprofundamento, na reflexão.

Logo, a instituição escolar é vista como desempenhando uma grande função de produção de diferenças
cognitivas, uma vez que ajuda a produzir esquemas de apreciação, percepção e ação do mundo social por
meio da internalização dos sistemas classificatórios dominantes no mundo social global.

Partindo desse pressuposto, percebe-se que o Colégio “Jackson de Figueiredo”, instituição de ensino que
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iniciou suas atividades em 1938 e funcionava como escola particular de Aracaju e que atendia a classe
dominante, legitimou as desigualdades sociais, ao mesmo tempo que reproduzia, a seu modo, a distinção
entre os dois modos básicos de se relacionar com a cultura: um primeiro, desvalorizado, se expressaria na
figura do aluno esforçado, estudioso, aplicado que buscava compensar sua distância em relação à cultura
legítima através de uma dedicação tenaz às atividades escolares; e um segundo, valorizado representado
pelo aluno tido como brilhante, original, telentoso, desenvolto, muitas vezes precoce, que atende às
exigências da escola sem exibir traços de um esforço laborioso ou tenso.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao considerar nossas observações e reflexões com relação ao espaço escolar e a cultura disseminada na
escola, compreendemos que, ao mesmo tempo em que a escola funciona como transmissora e
disciplinadora do conhecimento dos sujeitos, ela pode também se configurar como um dos importantes
instrumentos de transformação se ultrapassar essa concepção instrumentalizadora do fazer cultural.

Os estudos de Pierre Bourdieu vêm demonstrar, que não é suficiente o mero reconhecimento da cultura
dos sistemas escolares. Isto se dá devido ao fato de que a escola realiza na realidade um tipo de seleção
interna, gerando um fenômeno de exclusão de muitos dos alunos que estão dentro da escola (e que
Bourdieu chamará de excluídos do interior). Tal sistema de seleção se dá com base em critérios ligados ao
Capital Cultural e ao habitus dos alunos.

Com relação ao Capital Cultural, o autor argumenta que os conteúdos escolares são organizados no
currículo de modo a serem identificados com o Capital Cultural comum às classes dominantes
(culturalmente falando, pois com o conceito de campo entendemos que um indivíduo pode possuir
posições diferentes no campo econômico e no campo cultural, e aí nem sempre quem possui mais posses
é dominante culturalmente). Assim os alunos que vêm de famílias cujos responsáveis possuem maior
Capital Cultural, chegam à escola e são expostos a muitas coisas que já vivenciaram em casa (por
exemplo: o hábito da leitura), levando assim uma vantagem com relação aos que não possuem este
Capital Cultural herdado.

No que se refere ao habitus, o aluno que possui um habitus mais ligado às atitudes consideradas mais
certas em uma instituição escolar (por exemplo: o habitus ligado à disciplina de estudos fora do horário da
escola) é também visto pela instituição escolar como um bom aluno Neste sentido, do ponto de vista da
nota e da análise dos comportamentos a escola realizaria uma dupla seleção, a qual tenderia a reproduzir
as diferenças (culturais e às vezes econômicas já existentes na sociedade). Desta forma Bourdieu vai
argumentar que o papel de democratização atribuído aos sistemas de ensino no sentido de diminuir a
distância entre as classes e grupo é falso.
Desta maneira entendemos que a Teoria de Pierre Bourdieu acaba por revelar elementos na estrutura dos
sistemas de ensino que não eram vistos com frequências pelos sociólogos e este olhar acaba por
revolucionar tudo o que se pensava sobre a relação educação/sociedade até então.

Com efeito, podemos afirmar que o conceito de reprodução não pode ser ignorado mesmo diante de suas
deficiências, haja vista que contribuiu para a construção de uma nova perspectiva educacional. Não por
acaso autores como Morrow e Torres (2003) têm insistido num resgate e releitura do referido conceito.
Assim, não podemos descartar o conceito de reprodução em educação, mesmo cientes das fragilidades
que os acompanham.
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elaborado pelos próprios alunos. Jornal que foi fundado em 1938, o qual servia para veicular as notícias
existentes neste educandário, ao mesmo tempo que, servia para a prática da escrita e criação de textos,
graças a dedicação e orientação de seus professores e diretores.
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