
ESCOLA, IDEOLOGIA DOCENTE E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL:
NOTAS REFLEXIVAS A PARTIR DO PENSAMENTO DE BOURDIEU E PASSERON

[1]Maria Carmem Bezerra Lima

Eixo 05- Educação e Infância

RESUMO

Este artigo tem como objetivo geral refletir sobre como os conceitos de ideologia docente e transformação social transitam no cenário
da escola de Educação Infantil. Esta produção trata-se de um estudo descritivo e explicativo, de cunho bibliográfico que se deu a partir
da consulta a alguns teóricos que discutem a escola em uma perspectiva sociológica, se apoiando em autores como Bourdieu e
Passeron (1982), Bourdieu (1994), Saes (2007), Almeida (2005), Kohan (2005), Sacristán (2005) e dialoga com um estudo em nível de
Doutorado em Educação em curso. Conclui-se nesse estudo que as ideologias docentes exercem uma influência direta sobre o fazer
docente e escondem as facetas do sistema capitalista que toma a escola, e, portanto, o professor como um agente que legitima esse
sistema e assim contribuir para sua reprodução, mas que pode também contestá-lo buscando assim a sua transformação.

PALAVRAS-CHAVES: Ideologias docentes. Transformação social. Educação Infantil.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre cómo los conceptos generales de la ideología y el maestro de tránsito
transformación social en el escenario del centro de educación infantil. Esta producción trata de un estudio descriptivo y explicativo de
la bibliografía que se dio a partir de la consulta con algunos teóricos sostienen que la escuela desde una perspectiva sociológica,
basándose en autores como Bourdieu y Passeron (1982), Bourdieu (1994) , Saes (2007), Almeida (2005), Kohan (2005), Sacristán
(2005) y conversa con un doctorado a nivel de estudio en el curso de Educación. Se concluye en este estudio que los profesores
ideologías ejercen una influencia directa en la enseñanza y qué ocultan facetas del sistema capitalista que lleva a la escuela, y por lo
tanto el profesor como un agente que legitima el sistema y por lo tanto contribuyen a su reproducción, pero también se puede retarlo
propósito de lograr su transformación.

PALABRAS CLAVE: Ideologías maestros. La transformación social. Educación de la Primera Infancia.

INTRODUÇÃO

Os processos de socialização dos indivíduos foram por muito tempo construídos sob a égide dos valores morais transmitidos pela
família e pela religião, através dos quais se desenvolvia a consciência moral do indivíduo. Mas, a valorização da escolaridade trazida
pelos ventos da modernidade fez com que a escola se consolidasse não só como instituição de socialização, mas também de
uniformização através da imposição de padrões universais de saberes e comportamentos, desempenhando ao mesmo tempo a dupla
função de prevenir e de moralizar, contando para isto com um forte aparato.

Assim, a invenção da escola foi um dos grandes adventos da Modernidade, pois desde fins do século XVIII ela assumiu o monopólio
da educação, da disseminação do saber e o modelo escolar tornou-se hegemônico. Caraterizada, sobretudo, como um instrumento com
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funções normativas e instrutivas, a escola foi destinada a regular as condutas. Assim, sua principal tarefa seria, através do ensino,
transformar as crianças em alunos suscetíveis de conhecer e aceitar as regras do universo escolar e ao mesmo tempo interiorizá-las.
Neste sentido, levantamos neste estudo a seguinte indagação: Como os conceitos de ideologia docente e transformação social transitam
no cenário da escola de Educação Infantil

Partindo desse questionamento inicial se pretende neste estudo refletir sobre como os conceitos de ideologia docente e transformação
social transitam no cenário da escola de Educação Infantil. Para ampliar as análises sobre os conceitos em questão, intencionamos
ainda discorrer sobre a institucionalização da infância e caracterizar a escola no contexto dos grandes adventos da modernidade.

Trata-se de um estudo descritivo e explicativo, de cunho bibliográfico a partir das contribuições de Bourdieu e Passeron (1982),
Bourdieu (1994), Saes (2007), Almeida (2005), Kohan (2005), Sacristán (2005), além de outros.

Este artigo apresenta uma estrutura que se inicia com a introdução, onde se faz uma breve apresentação da temática, seguida do
referencial teórico onde os conceitos que dão a tessitura ao texto são aprofundados e discutidos e finaliza-se o texto com as
considerações finais, seguidas das referências.

1 A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: ESPAÇO DE SOCIALIZAÇÃO

A infância contemporânea está inserida em uma sociedade capitalista para a qual o sujeito escolar passa a ter grande relevância. Assim,
a escolaridade vai se tornando algo natural e necessário na paisagem social de tal modo que não se concebe mais a existência de
sujeitos fora da escola, sobretudo quando esses sujeitos são as crianças.

A institucionalização da escola, e por sua vez o processo de escolarização, começa a alterar o conceito de infância. Se antes a
aprendizagem se dava essencialmente por imitação e em situações concretas, agora ela é mediada pela leitura e escrita e é organizada
em lugares e tempos específicos. Nesse mesmo espaço, grupos homogêneos de alunos e professores se sujeitam a uma nova relação
social: a relação pedagógica.

Assim, a pedagogia moderna vai contribuir para a construção da infância, que por sua vez também contribui com a pedagogia, numa
relação de mútua imbricação em torno dos saberes e poderes produzidos de tal modo que, “embora possam ser analiticamente
diferenciados, a criança já não poderá ser pensada como separada do aluno.” (KOHAN, 2005, p. 95).

A consolidação da ideia de aluno, como uma imagem social, dá-se à medida que os sistemas educacionais se expandem e ocorre a
universalização da escolarização, diferentemente de como ocorreu a construção da concepção de infância e de criança, como podemos
constatar na seguinte assertiva:

Criança e aluno são construções com muita história. O primeiro tem uma longa e contraditória trajetória, dado que
certamente a humanidade foi consciente desde sua origem da peculiaridade dos menores em relação aos adultos, o que
deve ter despertado muito precocemente a reflexão sobre um fato tão cotidiano e importante. A trajetória do conceito
aluno pode ser averiguada em experiências mais concretas e mais recentes. (SACRISTÁN, 2005, p.26, grifos do autor)

Assistimos então, no século XX, à educação tornar-se refém da organização escolar na medida em que a escola se consagra como
locus de instrução e de socialização normativa, reguladora de condutas e, como tal transforma as crianças em alunos, que se sujeitam à
aceitação e interiorização de suas regras.

Neste sentido, os professores se convertem, conscientemente ou não, em agentes da marginalização cultural das classes baixas, ao
disseminarem em sala de aula os recursos culturais dos alunos da classe dominante, favorecendo assim esses alunos na competição
escolar com os alunos das classes inferiores. Mas, de que mecanismos poderiam dispor os professores para cumprir com tal tarefa Uma
delas diz respeito à recorrência a práticas pedagógicas como o discurso alusivo, que consiste basicamente numa explicação que se
apoia em conhecimentos prévios que só uma minoria dos alunos detém; a outra diz respeito à adoção rígida de um código linguístico
elitizado, marginalizando assim, os alunos que possuem outras formas de linguagem.

Ao agir dessa forma estaria assim o professor se prestando a alinhar sua prática pedagógica cotidiana com o modelo educacional
elitista implementado pelo sistema de ensino. Essa postura um tanto quanto questionável levaria também a nos perguntar como é que
os professores ocultam para si e para os outros o caráter elitista do seu fazer docente, ou, dito de outra forma, poderíamos perguntar
que ideologia subjaz a categoria docente que pode levá-la a enganar a si mesma e a sociedade sobre a verdadeira natureza de sua tarefa
pedagógica

Para responder a tais questionamentos Saes (2007) recorre à categoria da ideologia docente, apresentando antes de tudo duas condições
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para que ela se efetive. A primeira condição diz respeito ao fato de que a ideologia veiculada pelo professor tem de ser compatível
com a ideologia que emana do aparelho do Estado capitalista, por conseguinte do ramo educacional do aparelho estatal capitalista,
sendo que o corpo burocrático estatal ganha legitimidade na sociedade capitalista por meio dos princípios da cidadania e da
competência, cuja lógica gira em torna da ideia de que pela ideologia igualitária e meritocrática, todos os cidadãos podem pleitear seu
lugar na sociedade desde que comprovem sua competência para tal fim. É essa ideologia que dá solidez ao corpo burocrático estatal e
ela é essencial para a reprodução da sociedade capitalista que só ocorre na medida em que os princípios da cidadania e da competência
são difundidos pela sociedade, convencendo os trabalhadores de que tais valores regem, além do funcionamento do Estado, o de outras
instituições como empresas e escolas, por exemplo.

Neste sentido, para a burocracia educacional é essencial a difusão da ideia de que a educação na sociedade capitalista está aberta a
todos, o que corresponde ao princípio da cidadania, mas sem perder de vista também que nas atividades escolares entram em cena o
mérito dos dois termos da relação pedagógica: o professor e o aluno, correspondendo assim ao princípio da competência. Portanto, a
ideologia da cidadania e da competência extrapola os limites do aparelho estatal capitalista e do ramo educacional desse aparelho e
chega à escola, seja ela pública ou privada, convertendo-se dentro da instituição escolar, no pano de fundo que moldará as práticas
docentes.

A segunda condição parte do fato de que a ideologia dos professores não nega a ideologia de sua classe social, pois há uma conexão
entre a ideologia profissional e a ideologia de classe. Os professores são profissionais que, por não serem trabalhadores não-manuais,
pertencem à classe média e como tal exercem um trabalho que pode ser mecânico e repetitivo (professor repetidor) ou criador
(professor intelectual), mas em qualquer um dos dois casos a tendência dos professores é defender os interesses dos trabalhadores
não-manuais que, aos olhos do capital, buscam valorizar-se economicamente e socialmente, em detrimento da classe dos trabalhadores
manuais. Portanto, a ideologia profissional oculta a profunda orientação ideológica das ações dos professores e da sociedade, pois há
conexões entre a ideologia geral do sistema de ensino e a ideologia docente, de um lado, e entre a ideologia da classe média e a
ideologia docente, de outro lado.

Nessa perspectiva, pode-se dizer que o professor é agente de reprodução dos interesses dominantes, pois ao adotar práticas
pedagógicas elitistas valorizam os trabalhadores não-manuais em detrimento dos manuais, recorrendo para tal fim à ideologia do
mérito onde a escola é vista como um espaço de reconhecimento dos esforços pessoais e isso se estende para a figura do professor, que
vendo-se como um detentor de elevado mérito pessoal, se sente credenciado para o exercício da função docente e, por conseguinte,
como apto para reconhecer os méritos pessoais de seus alunos.

Diante disso o Saes (2007) questiona como pode um sistema que se legitima na sociedade pela crença no princípio do mérito funcionar
eficazmente se o professor em sala de aula vangloria-se muitas vezes de seu carisma professoral, da ideologia dom Para ele, isso é
ilógico na medida em que nas sociedades abertas onde vigora a igualdade de oportunidades, a ideologia do mérito é a que predomina
em sala de aula o que remete para atitudes de valorização dos estudos, mesmo entre os que são desprovidos de capital cultural e estão
mais propensos, portanto, ao fracasso escolar. Portanto, a ideologia do dom não estimula o interesse do aluno pela escola, inibindo seu
esforço pessoal pelos estudos, pois ele já tem a garantia de que dispõe das qualidades necessárias ao desempenho intelectual. Além
disso, essa ideologia desqualificaria o professor, pois suas qualidades seriam frutos do acaso e não do seu esforço pessoal
(responsabilidade, iniciativa). Assim, a dimensão burocrática do trabalho do professor seria desmoralizada.

Partindo dessa visão é que Saes (2007) assume uma posição crítica sobre as ideologias docentes, especialmente a ideologia do dom e
do carisma professoral, pois para ele o que predomina nas sociedades capitalistas é ideologia do mérito, que se estende para além dos
sistemas de ensino, chegando, portanto, a outros segmentos da sociedade.

Diante disso, faz-se necessário se pensar sobre os seguintes questionamentos: se o indivíduo só prospera intelectualmente e
profissionalmente se ele tiver um dom natural, para é que serve a escola Ao se questionar isso, não se estaria sugerindo que a ideologia
do dom e o discurso do carisma professoral, não têm à sua disposição, nenhuma via de acesso no mundo escolar Qual seria a natureza
da classe dessa modalidade específica de ideologia A classificação dessas duas ideologias quanto à natureza, seria, segundo o autor já
citado, a seguinte: a do mérito, é pequeno-burguesa, típica da fração dominada ou intelectualizada da classe dominante; a do dom é de
caráter burguês ou grão-burguês, pois ela é um invariante das classes dominantes, ou seja, um argumento sempre a favor da ideia de
que a desigualdade social é um fenômeno natural e por isso mesmo inevitável.

A ideologia do dom, portanto, legitima as desigualdades sociais e não só por meio do sistema de ensino, mas também por meio de
outros mecanismos como os oriundos do mundo político, esportivo, artístico, etc, os quais recorrem frequentemente à essa ideologia
para justificar a superioridade de alguns em algumas atividades, como fruto de sua genialidade e não como produto de um conjunto de
esforços e aprendizagens para se chegar a esse ponto. Dessa forma, não se estimularia os concorrentes. Isso traz um efeito social
negativo e mais amplo na medida em que intimida muitos indivíduos das classes populares de buscarem seu lugar no espaço à custa
apenas de sua vontade e esforço para conseguir tal fim. Mas, a ideologia do dom pode servir também como pano de fundo para a
permanência do professor em uma profissão onde ele não tem muitos atrativos (salários, condições de trabalho, status, etc).
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Com o intuito de sistematizar sua posição teórica sobre as ideologias docentes na sociedade capitalista, Saes (2007) apresenta duas
dimensões. Uma no plano das relações verticais, no qual o professor tende a exteriorizar seu apelo à ideologia do mérito pessoal,
submetendo-se a procedimentos meritocráticos como concursos públicos e avaliações de carreira, pois só assim ele pode comprovar
seu esforço pessoal no desempenho da atividade pedagógica. Nesse plano das relações verticais, a ideologia do dom e o carisma
professoral se tornam incomensuráveis e não quantificáveis e isso inviabiliza que o professor seja recompensado materialmente. Além
do mais, essa ideologia pesa sobre a relação do professor com seus alunos, pois ao aplicá-la em sala de aula o professor levaria os
demais – sem dons – ao ócio, e, por conseguinte, ao desinteresse da maioria. A outra dimensão se dá no plano das relações horizontais.
Nesta, a ideologia do dom serve para reforçar o status pessoal ou para impedir a degradação do status profissional.

Neste sentido, é que Bourdieu e Passeron (1982) viam na escola uma instituição que possibilita a reprodução das desigualdades sociais
por meio da legitimação de valores e dos interesses das classes hegemônicas sobre as dos dominados. Examinando a escola do ponto
de vista dos valores e de como eles são inculcados nos indivíduos, esses autores afirmam que as diferenças entre as classes dominantes
e as classes subalternas estão nos diferentes tipos de capital: o econômico, o cultural, o social e o simbólico. Desta forma, a escola não
tem função neutra, pois na verdade está para legitimar a cultura dominante fundada nas relações de poder. Assim, o êxito do processo
de inculcação de valores vai depender de alguns fatores como: a eficácia do trabalho docente e da escola como um todo, mas também,
da disposição do aluno para reconhecer e aceitar essa cultura.

A predisposição do aluno em absorver a cultura dominante repousa no que Bourdieu (2005, p. 61) vai denominar de habitus (grifo do
autor), que consiste num sistema de “disposições duráveis, estruturas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes.” Uma vez
inculcada essa estrutura mental em todas as mentes, possibilita-se a formação de um certo consenso e da naturalização.

Ao ingressar na escola, a criança, como portadora desse habitus primário adquirido já na família, sofrerá as pressões e a inculcação de
novos valores, levando a sua desconstrução e reconstrução, a partir do conflito com a incorporação de novas estruturas de percepção
do mundo social.

Nessa perspectiva sociológica, a escola é, portanto, reconhecida como uma instituição socializadora, relevante para a formação do
sujeito moral, internalizando na criança ideias, sentimentos e modos de ver e sentir, processo pelo qual se tem assegurado a
perpetuação da formação desse sujeito moral ao longo das gerações.

Assim, em meio a muitas promessas e expectativas, a educação escolar tornou-se depositária da promoção do progresso, do
desenvolvimento das pessoas e da construção de uma ordem social que zelasse pelo equilíbrio entre o conhecimento técnico e
científico e pelas relações harmoniosas entre o homem e natureza.

Contudo, a circunscrição da escola dentro do projeto da modernidade não conseguiu responder às suas pretensões e assim o que
assistimos hoje é uma situação problemática e paradoxal como expressamos a seguir:

O século XX marcou o triunfo decisivo da escolarização, cujo desenvolvimento foi suportado e acompanhado por um
conjunto de promessas que tem origem no Século das Luzes e que associam escola, razão e progresso. A realidade, porém,
não confirmou as promessas, o que explica que, relativamente à educação escolar, se tenha passado da euforia ao
desencanto. Com efeito – e aqui reside o paradoxo -, quanto mais as nossas sociedades se escolarizam, mais se confrontam
com problemas de ordens social e ambiental que configuram autênticos impasses de civilização. Verifica-se que há um
desequilíbrio acentuado entre o conhecimento científico e técnico que marcam as nossas sociedades, por um lado, e, a
imaturidade social e política, por outro, expressa na incapacidade de controlar os efeitos indesejáveis do progresso.
(CANÁRIO, 2006, p. 12, grifos do autor).

Corroborando esse pensamento, vamos encontrar em Dahlberg, Moss e Pence (2003) a afirmação de que a modernidade, ao determinar
para si tarefas inatingíveis, fez implodir a busca por verdades absolutas, trazendo enormes desafios para a humanidade.

Em lugar da criança idealizada como forma de ressuscitar nossos sonhos e da infância enquanto tempo de felicidade, vemos emergir
uma situação social de infância de contornos extremos que denuncia as mazelas às quais estão submetidas as crianças. Assistimos, com
perplexidade, à maneira atroz como tem sido demarcado o território da infância contemporânea. Além de amadurecer precocemente, a
criança dos nossos tempos vê-se atraída pelo convite do consumo infantil e cotidianamente vitimada pela violência, pelo abandono,
pela exploração do trabalho infantil e pelo abuso sexual, revelando de forma dolorosa as facetas de um mundo centrado no indivíduo e
que mascara nossas fragilidades.

Isso tudo se coloca como um grande desafio para a escola que se vê envolta pelos dilemas sociais, sem, contudo, saber como lidar com
eles. Assim, abarca para si problemas cujas soluções nem sempre vai encontrar.

Internamente a escola também vive Internamente a escola também vive uma crise de paradigmas, resultante de diversos fatores, dentre
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eles a desvalorização social da profissão de professor, do seu estatuto profissional e sua consequente proletarização e a invasão dos
problemas sociais decorrentes da heterogeneidade do seu público. Isso tudo resulta num mal-estar docente cujo maior desafio é
exatamente buscar a reinvenção de oficio do professor.

De acordo com Canário (2006), se historicamente as organizações escolares transformaram as crianças em alunos, agora se quiser
reinventar o oficio de professor, terá que fazer o processo inverso, ou seja, transformar os alunos em pessoas. Para tanto, ele aponta o
caminho ao afirmar que

a mudança no modo de tratar os alunos implica mudar a natureza das situações educativas, quer em nível da relação com o
saber quer em âmbito das relações de poder. Mudar a relação com o saber quer dizer criar um acréscimo de pertinência
para as atividades educativas, o que supõe que o trabalho dos professores e alunos seja vivido como uma expressão de si e
que, portanto, ambos se possam instituir como produtores de saberes. Mudar a relação de poder quer dizer criar um
acréscimo de democracia no contexto da vida e do trabalho escolares, o que supõe que a relação pedagógica não seja
exclusivamente fundada na oposição entre quem sabe e quem ignora, mas que possa contemplar a reversibilidade dos papéis
educativos. Ou seja, os professores precisam a aprender com os alunos. (p. 23, grifos do autor).

No que concerne à educação da primeira infância, período cujo recorte etário vai de zero a cinco anos, a humanidade é devedora de
uma atenção a esse segmento diferenciado, quer no âmbito educativo quer no campo do cuidado. Assim, por muito tempo a criança
ficou à margem dos processos educativos formais, vista como um ser sem valor. Somente com o advento da industrialização e a
consolidação do capitalismo é que se passou a lhe atribuir um valor econômico e em nome disso esse pequeno ser passou a assumir
responsabilidades e tarefas que na maioria das vezes não são conciliáveis com a sua condição de criança. Desse modo, paralela à
educação formal que já se institucionalizara, a criança vê-se sem infância, sem tempo para ser criança, mas apenas aluno, pois se vê
invadida por tantas atribuições que deixam sua agenda lotada de atividades como aulas de balé, futebol, natação, inglês, computação,
judô. Essa precocidade da inserção no mundo adulto acaba transformando essas crianças em pequenos adultos, voltando em plena
(pós)modernidade, ao cenário medieval. Mas isso, se considerarmos as camadas superiores da sociedade, porque quando olhamos para
as camadas inferiores, vemos, em muitos casos ainda, um quadro de abandono da infância e de negligência frente à criança.

Mas, o que levaria os professores a ficarem inertes frente a esse contexto desolador da escola Segundo Almeida (2005) sendo a escola
uma instituição que atende aos interesses dominantes e que reforça as diferenças, os professores mesmo imbuídos de um sentimento de
mudança e transformação social que o levam a questionar a escola, se acomodam ao invés de contestar e transformar os esquemas
sociais estabelecidos. Assim, por meio da violência simbólica, eles dissimulam e naturalizam os fatores fundamentais que legitima as
relações no processo de reprodução social.

Isso é fruto do modo como alguns conceitos vão sendo apropriados no cotidiano dos professores. Um deles é o conceito de habitus,
que para Almeida (2005) é um processo em que o agente social incorpora as estruturas objetivas, produzindo a interiorização da
exterioridade e a exteriorização da interioridade. Ele se forma durante o processo de socialização, desde o relacionamento familiar,
passando pela escola, pelo trabalho, enfim por todos os meios que contribuem com a formação do indivíduo. Ele tende a conservar-se,
mas também é passível de mudança na medida em que alteram os contatos sociais do indivíduo. Ele se constitui de dois componentes:
o ethos que diz respeito aos valores interiorizados e o hexis que se relaciona com a linguagem e a postura corporal. Assim, a formação
do habitus se torna fundamental no processo da reprodução social.

Outro conceito que a autora traz é o de campo que refere-se à situação social em que os agentes sociais desempenham sua prática
conforme o habitus aprendido. E nessa relação, tanto o agente é influenciado pela estrutura objetiva, como o campo recebe influência
desse agente. Mas, a relação entre habitus e campo, também é permeada por outros elementos. É o caso do capital e da ação
pedagógica, sendo que o primeiro é um fator que interfere diretamente na posição dos agentes no campo. Assim, o capital se divide
em 4 tipos: econômico – resulta de investimentos e se transmite por herança ou oportunidades lucrativas; cultural – diz respeito às
qualificações intelectuais transmitidas pela família ou outras instituições; social – adquirido nas relações sociais e simbólico –
relacionado com os rituais de cada grupo social, regras de boa conduta. Para terem melhor posição no campo, existem algumas
estratégias de acúmulo de capital que ajudam nisso: as estratégias biológicas, de sucessão, educativas, investimento econômico e
simbólico.

Já o segundo, a ação pedagógica, aparece como sendo a imposição de um arbítrio cultural dominante, porque ela seleciona e legitima a
cultura por imposição e inculcação, buscando formar o habitus do indivíduo de acordo com a cultura dominante. A ação pedagógica é
tanto mais eficaz quanto mais prestigiada for a instituição por ela mediada. No entanto, deve-se ter em mente que a escola não é neutra,
por conseguinte a ação pedagógica também não é, pois ela está presente em muitas outras instituições como a família, a religião, a
empresa, muito embora seja a escola que destaca-se pela sua aparente neutralidade e pelo grau de confiança que nela a sociedade
deposita.
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A ação pedagógica tem assim, papel importante na legitimação da cultura dominante, por isso a dissimulação da ação pedagógica é
fundamental, pois, do contrário, anularia seu poder de reprodução.

Sendo a escola um aparelho que goza de certa autonomia é preciso ter clareza que essa aparente autonomia confere à escola uma certa
neutralidade e outorga-lhe a função de inculcar nos seus agentes o arbitrário cultural. Assim, quanto mais dissimulada for a ação
pedagógica, mais o sistema escolar estará funcionando como instrumento de reprodução social. Esta, portanto, não ocorre só por
coerção; ela é instaurada, buscada e vivenciada com o consentimento dos agentes envolvidos. Assim, quanto menor for a consciência
dos agentes, maior será a eficiência da dominação que se dá por meio da violência simbólica. No processo de reprodução, os agentes
pedagógicos são incumbidos de transmitirem a cultura dominante, com ou sem o seu conhecimento, mas esse processo pode produzir
algumas resistências que são aplacadas com sanções para que possa haver a adaptação e o indivíduo, ainda que coagido, possa se
conscientizar do seu papel e da aceitação do arbítrio cultural.

A reprodução é, portanto, condição para a subsistência das sociedades, quaisquer que sejam elas, mas na sociedade capitalista ela
ocorre sob as bases da dominação o que implica dizer que a consolidação e a persistência do modelo social têm uma relação direta com
a eficiência do processo de reprodução, e, por conseguinte, de seus instrumentos e a escola é uma instituição fundamental na formação
do ser social, pois ela trabalha com a educação formal do indivíduo e como tal ela reforça um habitus que dissimula as relações de
dominação e concede à ação pedagógica, se utilizando do discurso da neutralidade, uma legitimidade inquestionável. Desse modo, a
escola escamoteia a realidade e elimina o reconhecimento de sua força simbólica, concedendo uma aparência natural aos seus
procedimentos, discursos e práticas na inculcação do arbítrio cultural.

A escola não iguala as condições e nem tão pouco as diferenças dos indivíduos que nela chegam, mas reforça e reproduz as diferenças
utilizando-se como parâmetro de saber transmissível a cultura do saber dominante com todas as implicações nela contida. Na verdade,
a cultura escolar é uma cultura particular, isto é, da classe dominante, transformada em cultura legítima, objetivável e indiscutível.

Vale ressaltar que assim como as diferenças existentes na escola provém da estrutura capitalista, os meios de superação também estão
relacionados com essa estrutura exterior de modo que, na medida em que a escola persiste em uniformizar as diferenças, contribui de
maneira contrária para que essas sejam reforçadas.

É nesse sentido que os conceitos de capital e habitus são apresentados por Bourdieu e Passeron como uma condição para sucesso do
aluno, pois para que ele ocorra depende da coerência entre o seu habitus inicial e aquele inculcado pela escola que soma-se ao capital
que ele dispõe, seja ele o cultural, o social ou o econômico que irá interferir em sua atuação no campo de trabalho quando sair da
escola.

Como legitimadora da cultura dominante a escola revela sua faceta da violência simbólica, que por meio das representações, assume o
papel de mantenedora das relações de força. Assim, ela acaba por inculcar no aluno a ilusão de que por meio dela ele é capaz de
alcançar o sucesso, pois a escola camufla os determinantes sociais que constituem esse aluno e ainda joga para ele a responsabilidade
pelo seu êxito ou fracasso.

Mas, se é por meio da violência simbólica que a escola se torna um instrumento que reproduz as relações de dominação do capitalismo
na medida em que as naturaliza e as banaliza e no meio dessa trama ela acaba por produzir um pessimismo que retira a possibilidade
de mudanças e transformação, é também por meio dela que pode se encontrar as brechas para a construção da transformação social.
Neste sentido, se é a não consciência que gera a reprodução, no sentido inverso, portanto, o conhecimento é a condição primeira para a
transformação social.

Assim, na medida em que os agentes sociais tomam consciência de que o sistema de ensino está à serviço da reprodução dos interesses
do capital, já estão partindo para a desconfiança e reconhecimento da ilegitimidade desse processo e isso pode contribuir para a
mudança no jogo, pois há uma possibilidade de se transpor a reprodução e se chegar à transformação. Neste sentido, é que Almeida
(2005, p. 149) afirma que “a reprodução é um sistema frágil, pois, ao reproduzir a ordem social capitalista, reproduz conjuntamente
suas contradições que podem desenvolver-se a ponto de implicar mudanças e transformação social”. Portanto, se é do capitalismo que
a escola é originária para se manter como sua legitimadora é, também, no meio dele que ela se torna sua destruidora. Isso implica dizer
que a escola exerce, ao mesmo tempo, um duplo papel, pois ao mesmo tempo em que ela reproduz a ordem social, ela também pode
constituir no seu interior as bases para a contestação e transformação social.

Mas, de onde viria essa dupla condição da escola que ao mesmo tempo pode torná-la reprodutora e transformadora da ordem social De
acordo com Almeida (2005), isso tem uma relação com o fato de que a escola enquanto campo goza de certa autonomia, ainda que
relativa, em relação aos outros campos sociais, pois ela tem poder, legitimidade e alto grau de confiança conferida pela sociedade e
isso a faz distinguir-se dos demais campos. Assim, esses três componentes acabam por se converter em armas contra a reprodução,
pois na medida em que o indivíduo procura o saber na escola, isso aumentará o seu capital, podendo assim, comprometer o processo de
reprodução. Nesta perspectiva, a escola estaria para além de sua função ideológica, assumindo o seu caráter contra-ideológico ao
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desvelar as facetas da dominação e reprodução social.

Diante disso, o professor acaba por ter um papel fundamental uma vez que a sociedade também lhe confere um alto grau de confiança,
ou seja, o professor é um agente legitimado pela sociedade, por isso mesmo é que Bourdieu e Passeron (2005) postulam que os
professores são o produto mais bem acabado do sistema de produção. Partindo-se disso, caberia a seguinte pergunta: sendo o professor
um agente que goza de certo reconhecimento pela sociedade que, por sua vez, reproduz as relações de poder, como ele pode se tornar
um agente de contestação e transformação do modo de produção do capital

Neste sentido é que Almeida (2005) afirma que ao professor que não se quer reprodutivista, resta-lhe fazer uso do conhecimento que
possui para desvelar a realidade e desnaturalizar as relações de poder, o que só será possível na medida em que o professor põe em
questão suas crenças, seus valores, sua subjetividade. Ou seja, na medida em que enfrenta o seu habitus.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto pode-se inferir que as ideologias docentes que podem transitar entre a ideologia da competência adquirida (mérito)

ou a ideologia do dom (carisma) exercem uma influência direta sobre o fazer docente e escondem as facetas do sistema capitalista que

toma a escola, e, portanto, o professor como um agente que legitima esse sistema e assim contribui para sua reprodução, mas que pode

também contestá-lo buscando assim a sua transformação. No entanto, as forças que agem sobre a figura do professor no espaço escolar

e fora dele, levam-na muito mais a reproduzir e legitimar o sistema vigente, do que contestá-lo, prevalecendo na sua prática

pedagógica rotinas que encaminham a criança já desde a mais tenra idade a ser instrumento a serviço do mundo capitalista. As rotinas

impostas às crianças tiram delas o brilho da infância subjugando-as aos ditames de uma lógica escolar que vai moldando a criança e

ajustando-a aos interesses da instituição escolar e não aos da criança, pois a sua “experiência é tendencialmente ignorada, não lhe

sendo reconhecido, portanto, o estatuto de sujeito” (CANÁRIO, 2006, p. 16). Essa separação da realidade social produziu efeitos

nefastos sobre a escola, dentre os quais está o fechamento dela sobre si mesma.

Essa forma de organização da escola, que é histórica, se naturalizou de uma tal maneira que tira do professor a perspectiva de
compreensão crítica da profissão. Isso desarma o professor que passa a não representar nenhuma ameaça para a manutenção do status
quo, no entanto, mesmo imerso no marasmo que aniquila suas forças, é preciso agirmos no sentido de superarmos a forma escolar e ao
mesmo tempo de reinventar a organização escolar transferindo o eixo central da ação docente do ensinar para o aprender, considerando
a experiência de quem aprende como o ponto de partida para a sua formação.

É preciso, portanto, recriar o ofício de professor partindo da construção de sua autonomia profissional de modo a superar a atual
situação de exercício profissional tutelada, pois se é certo que estamos diante de uma tarefa que não é fácil, é certo também que não se
trata de algo impossível.
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