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RESUMO: A questão social situa-se no contexto de empobrecimento da classe 
trabalhadora e das lutas por reconhecimento de direitos sociais por meio de políticas 
públicas voltadas para afirmação da cidadania. A educação, como direito social 
essencial, necessita que os trabalhadores sociais estejam empenhados em 
apropriar-se tanto de instrumentais teóricos quanto de competências políticas 
voltadas para que o campo educacional efetive respostas aos desafios postos pela 
questão social. Este trabalho procura mostrar a contribuição de sociólogos como 
Bourdieu para investigação e compreensão da relação entre educação e questão 
social. Na pesquisa foi realizado um levantamento de textos apresentados na 
Associação Nacional de Pós-graduação em Educação (ANPED)3 que utilizaram 
Bourdieu como referencial teórico. Os conceitos de campo, habitus e capital 
cultural/capital social são os mais citados nos trabalhos que tratam de forma direta 
ou indireta da relação questão social e educação. Concluímos que a sociologia de 
Bourdieu, quando voltada para interpretação de sociedades profundamente 
hierarquizadas, pouco abertas a transformações sociais e marcadas pela 
desigualdade apresenta contribuições para o estudo da realidade educacional 
brasileira, ajudando na caracterização da violência simbólica de nosso sistema 
escolar, dos processos e das relações entre sistema social e sistema escolar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação, Questão Social, Sociologia. 
 
ABSTRACT: The issue lies in the social context of impoverishing the working class 
and the struggles for recognition of social rights through public policies aimed at 
affirmation of citizenship. Education as social law essentially requires that social 
workers are engaged in appropriating both theoretical and instrumental skills policies 
for the educational field takes effective responses to the challenges posed by social 
issue. This paper aims to show the contribution of sociologists like Bourdieu for 
research and understanding of the relationship between education and social issues. 
In the poll was a survey of texts presented at the National Association for Graduate 
Studies in Education (ANPED) using Bourdieu as theoretical. The concepts of field, 
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habitus and cultural capital / social capital are the most cited in the works that deal 
directly or indirectly from the social and relationship education. We conclude that the 
sociology of Bourdieu, when facing the interpretation of deeply hierarchical societies, 
little open to social changes and marked by inequality presents contributions to the 
study of Brazilian educational reality, helping to characterize the symbolic violence of 
our school system, processes and relationships between social system and school 
system. 
 
Keywords: Education, Social Issue, Sociology.  
 
 
 
1- Introdução 

 

A questão social situa-se no contexto de empobrecimento da classe 

trabalhadora e das lutas por reconhecimento de direitos sociais por meio de políticas 

públicas voltadas para afirmação da cidadania. A educação, como direito social 

essencial, necessita que os trabalhadores sociais estejam empenhados em 

apropriar-se tanto de instrumentais teóricos quanto de competências políticas 

voltadas para que o campo educacional efetive respostas aos desafios postos pela 

questão social. Este trabalho procura mostrar a contribuição de sociólogos como 

Bourdieu para investigação e compreensão da relação entre educação e questão 

social. 

O modelo teórico de Bourdieu pressupõe uma analogia das relações 

econômicas, a partir da apropriação de termos utilizados por Marx, transpostos para 

configurar o mercado simbólico, expresso em categorias como capital cultural, 

capital social, bens simbólicos e etc.. O mercado simbólico produz bens para 

“naturalizar”, “eternizar”, “consagrar” e “legitimar” a ordem vigente. Esse “mercado” é 

concebido como campo, o “campo simbólico”, espaço onde agentes/instituições 

lutam com base em regras e com graus diversificados de força tentando se apropriar 

de lucros específicos que estão em jogo, no jogo. Os conceitos de campo e de 

forças em jogo criam possibilidades que transitam em um contínuo abrangendo 

conservação, transformação ou transformação visando a conservação. A análise do 

campo implica em três momentos necessários e conectados. No primeiro deve-se 

analisar a posição do campo em relação ao poder e a dominação. No segundo, 

deve-se estabelecer a estrutura objetiva das relações entre as posições ocupadas 

pelo agente/instituição que estão concorrendo no campo. Finalmente, no terceiro 

momento, deve-se analisar os habitus dos agentes, entendido como sistemas de 
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disposições que eles adquiriram através da interiorização de um determinado tipo de 

condição social e econômica e que repousa em uma trajetória definida no campo 

considerado. O habitus aparece como princípio gerador e unificador de escolhas, 

bens, práticas distintas e passíveis de distinção. A questão da possibilidade de 

ruptura do ciclo da reprodução tende a ser lida como presente nesta configuração 

teórica. 

 

2- Caminhos Metodológicos 

 

Na pesquisa foi realizado um levantamento de textos apresentados na 

Associação Nacional de Pós-graduação em  Educação (ANPED)4 que utilizaram 

Bourdieu como referencial teórico.  A identificação da presença de Bourdieu na 

interpretação de nossa realidade educacional em uma associação de pós-graduação 

serve para avaliar em que medida este autor contribui para análise de nosso sistema 

de educação como tentativa de resposta a questão social. Em oito anos de 

Reuniões Anuais foram identificados um total de 995 trabalhos que fazem referência 

a Bourdieu. A partir dessa primeira visão da extensão com que Bourdieu aparece na 

ANPED, selecionamos alguns conceitos e expressões utilizados em alguns 

trabalhos. Constatamos que os conceitos de campo, habitus e capital cultural/capital 

social são os mais citados nos trabalhos que tratam de forma direta ou indireta da 

relação questão social e educação.  

Para mostrar como a noção de campo foi utilizada selecionamos alguns 

exemplos: 

Exemplo 1 – (GT2 – História da Educação) - Estudo da politização do campo 

educacional brasileiro nos anos 1978 a 1989. Na conclusão é estabelecida uma 

homologia entre os educadores no campo acadêmico e os trabalhadores no espaço 
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5 Os Gts que mais apresentaram trabalhos citando o autor foram: 1º. Sociologia da  Educação (22); 
2º.História da  Educação(13), 3º. Alfabetização, Linguagem e educação (9), 4º. Formação de 
Professores (7),5º. Didática (6), 6º. Educação popular/Trabalho e educação/  Educação e 
Comunicação (5), 7º. Movimentos sociais/políticas Ensino Superior/ Educação de Pessoas Jovens e 
adultas (4), 8º. Estado e políticas Educacionais (3),  9º. Ensino Fundamental/ Educação 
Especial/Filosofia da  Educação/ Psicologia da  Educação (2). A contagem mostra claramente que o 
GT de Sociologia da  Educação é o locus privilegiado de referencias aos trabalhos de Bourdieu. Em 
seguida aparece o GT de História da  Educação, o GT de Alfabetização, Linguagem e  Educação e o 
GT de Formação de Professores.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 4 

social, para explicar a politização do campo educacional por meio de aliança 

educadores-trabalhadores, quando os educadores tornam-se porta-vozes dos de 

baixo, buscando credibilidade acadêmica para os que se batem pelo povo: 

(...) o educacional é um campo como outro qualquer, é um espaço estruturado 

de relações objetivas mediante as quais os agentes disputam os campos específicos 

em jogo (...) Está dotado de mecanismos internos por meio dos quais, segundo uma 

lógica específica, os agentes a ele vinculados obtêm lucros, embora não 

necessariamente econômicos, sofrem sanções, recebem prêmios, lutam, concorrem, 

complementam-se, coagem uns com os outros, fazem e desfazem alianças e pactos, 

duradouros ou não (...) Um campo encontra-se politizado quando, além de aberto às 

demandas do campo político, o princípio propriamente político de visão e divisão do 

mundo, ou princípio propriamente político de escolha sobrepõe-se a todos os 

demais.” (pp.1-2) 

Exemplo 2 – (GT6 – Educação Popular) A busca de maior compreensão de 

sociabilidade das comunidades pobres do município do RJ e sua relação com o 

poder público e as diferentes esferas da sociedade civil entendido como um “campo 

atravessado pelas diferentes forças sociais, que expressam interesses diversos e, 

muitas vezes, divergentes” (p12) 

Destaco aqui que temas/objetos quando investigados dentro do conceito de 

campo estão atravessados por relações de força, conflito onde agentes e instituições 

disputam, de forma estruturada e com regras, posições, poder e prestígio. Para 

analistas da obra de Bourdieu, como Pinto (1998) o campo ganha dimensão de 

teoria ao traduzir a busca de uma totalidade complexa  da ordem do simbólico. Ele 

possibilita a demarcação de um espaço específico onde instituições e agentes 

detém posições, produtos simbólicos e disputam posições, poder  e privilégios com 

base em regras que possibilitam a expressão de conflitos, controvérsias e disputas 

as mais variadas. 

 Para Mournier (2001) a noção de campo pode ser tomada como sinônimo de 

espaço social onde se estruturam agentes, princípios de distinção e dominação 

(entendida como princípio universal de relações sociais). Mounier se reporta a 

Bernard Lahire para destacar que a noção de campo é um conceito operatório 

forjado por Bourdieu dado um quadro problemático corrente da Sociologia, ou seja,  

a questão da divisão social do trabalho que está presente em algumas das citações 

destacadas nos trabalhos analisados nesta pesquisa. Lembra no entanto Mournier, 
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que embora a temática da divisão social do trabalho estivesse presente em autores 

clássicos como Dukheim e Weber (fontes bem utilizadas por  Bourdieu),  há três 

aspectos que marcam a especificidade do campo bourdieusiano, a saber: o fato de 

ser um campo de força, objeto de luta de apropriação e de legitimação por parte dos 

que nele atuam que é, por sua vez, inseparável da noção de habitus. Em síntese é 

preciso lembrar que se cada campo possui uma irredutibilidade em relação aos 

outros embora existam as leis gerais, válidas para todos os campos e que dizem 

respeito as relações que se estabelecem entre posições ocupadas no interior de 

cada campo. O campo se constitui assim em um espaço de relações assimétricas de 

posições não cambiáveis engendradas por práticas. E entre suas leis gerais deve-se 

destacar a luta dos agentes pela apropriação do capital específico do campo (luta de 

poder) e pela definição de regras legítimas para o campo.  

Um segundo conceito importante é o de habitus, para o qual selecionamos os 

seguintes extratos de trabalhos: 

Exemplo 1 (GT14 – Sociologia da Educação) – Para discutir o valor atribuído 

ao ensino da língua estrangeira o autor destaca que a “ própria valorização das 

línguas estrangeiras está ligada a um habitus que supõe um capital cultural que não 

é obtido pelas classes populares, pelos menos algumas de suas frações” (p2). 

Exemplo 2 (GT2 – História da Educação) - Estudo de práticas docentes no 

cotidiano de professores primários em uma rede municipal de ensino: 

“De acordo com Pierre Bourdieu (1989) as condições objetivas de um 

determinado sujeito social têm a força de orientar escolhas e atitudes específicas 

frente à escolarização e profissão, pois as expectativas e possibilidades de 

ascensão social através da escola obedecem a possibilidades estatísticas já 

incorporados, de acordo com o grupo a que as pessoas pertencem. Ocorre assim 

uma interiorização das condições objetivas que toma novo aspecto ao serem 

incorporados, levando as pessoas a crerem numa naturalização e numa escolha, 

independente da situação objetiva em que se operam tais escolhas”.  

Exemplo 3 (GT14 – Sociologia da Educação) - Análise das relações entre 

público e privado na educação escolar brasileira, no projeto Amigos da Escola: 

“Será que, pela origem do Projeto e pelo hábito empresarial, as imagens em 

relação aos ditos “voluntários” propostas pelos expositores dos Amigos da Escola, 

não nos permitiria lembrar de um certo “exército de reserva” – práticas capitalistas 

bem conhecidas no gerenciamento de força de trabalho – que pode ser aproveitado, 
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explorando e “realocando” (...) visando, assim , uma produtiva condição (política e 

econômica) do empreendimento? Seria tal habitus o seu ethos que tenderiam a 

suscitar este conveniente reducionismo de cidadania e de seu exercício à dita 

participação voluntária de indivíduos desta comunidade a homogeneizar para os fins 

do mercado?” (p12). 

Segundo Pinto (1998) o habitus, gramática gerativa de práticas conformes 

com as estruturas objetivas de que é produto (p.38), começou a ser elaborado 

quando Bourdieu fez sua pesquisa na Argélia, anos 1950 e 1960, sobre as 

populações camponesas (Cabília a Béarn), e sua transição de um universo cultural 

rural para um universo urbano e capitalista. O habitus supõe padrões adquiridos de 

pensamento, comportamento, gosto constituindo o resultado da relação entre a 

estrutura social e a prática/ação social. Como destaca Mournier a noção de habitus 

está no coração da teoria bourdieusiana e se reporta a uma espécie de 

sedimentação da história das relações de força vividas tanto pelo grupo quanto pelo 

indivíduo. Ele se refere a presença ativa de experiências passadas que quando 

depositadas em cada organismo sob a forma de esquemas de percepção, 

pensamento e ação, tendem a garantir a conformidade  de práticas e de sua 

continuidade através do tempo. O habitus é assim constantemente reforçado e 

modificado pelas experiências e sanções secundárias que se acumulam ao longo da 

vida, sofre ajustes e evolução em função das condições de ação que ele próprio 

engendra. Quando não há possibilidade de ajuste do habitus as condições presentes 

de ação pode ocorrer o que Bourdieu e  Sayad nomearam de hysteresis entendido 

como inadaptação dos esquemas práticos às condições objetivas presentes (casos 

como revoluções políticas, tecnológicas ou contatos interculturais). Outro traço 

importante do habitus é que ele corresponde a uma condição do corpo, uma hexis 

corporal, isto é, disposições corporais fundadas sobre atitudes do corpo (individual e 

de classe).  

A relação entre reprodução social e reprodução cultural pode ser 

dimensionada nos seguintes trabalhos e passagens: 

Exemplo 1 (GT9 – Trabalho e Educação) - Análise de relação entre política 

privatista e pública na educação escolar mostrando de que modo “ naturaliza-se 

também a forma como esses mecanismos de inclusão e exclusão funcionam e 

contribui para a reprodução cultural e econômica das desigualdades nas relações de 

classe, levando a uma assimilação supostamente inútil do processo”. 
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Exemplo 2- (GT10- Alfabetização, Linguagem e Escola) - Análise de evasão 

no sistema escolar denunciando que “os candidatos do ensino superior representam, 

em sua maioria, os “sobreviventes” de um longo processo seletivo, no qual foram 

“escolhidos os já escolhidos” para usar a expressão de Bourdieu e Passeron” 

(1964). (p.11) 

No conceito de reprodução social e cultural reside também uma relação 

fundamental entre a infra-estrutura e a superestrutura. Nele o lugar da escola ganha 

destaque, pois, na medida em que esta requer o domínio de competências 

lingüísticas e culturais para garantir o sucesso escolar, as formas de acesso a ela, 

até o momento instituídas, legitimam a desigualdade ao transformarem as 

competências sócio-culturais (sob a aparência de habilidades naturais) em 

hierarquias. Por esta razão as temáticas abordadas pelos Gts  voltadas para 

relações entre instituições escolares e família, relação escola pública e escola 

privada, grupos de trabalhadores, sujeitos populares podem fazer uso desse 

referencial teórico. 

 

3- Conclusões 

 

Os estudos de Bourdieu sobre o sistema escolar e particularmente sobre o 

sistema universitário foram decisivos para sua visão crítico sobre o que denominou 

de ilusão escolástica implicando a exigência de um olhar reflexivo e crítico sobre a 

prática científica, incluindo-se nela o trabalho sociológico. Uma de suas 

contribuições a esse respeito consistiu na caracterização da ilusão escolástica como 

um movimento de teorização do conhecimento e de deshistorialização das relações 

sociais e das práticas cognitivas como estratégia de defesa de uma razão universal 

que resulta em fetichismo da razão teórica. Em seu lugar, Bourdieu defende uma 

prática sociológica que articule teoria e empiria e seja capaz de dar a sociologia uma 

dimensão prática, uma objetivação sociológica que leve em conta o ponto de vista 

dos entrevistados, visando evitar assim a imposição de problemáticas, de tomadas 

de posição e racionalidades estranhas a realidade pesquisada. 

A leitura da realidade educacional pelas lentes de Bourdieu pode iluminar os 

estudiosos da educação brasileira no que diz respeito aos aspectos da 

macrossociologia como desigualdade social e desigualdade cultural, 

aprofundamento de processos de exclusão social. A sua sociologia quando voltada 
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para interpretação de sociedades profundamente hierarquizadas, pouco abertas a 

transformações sociais e marcadas pela desigualdade apresenta grandes 

contribuições para o estudo da realidade educacional brasileira. Suas lentes ajudam 

na caracterização da violência simbólica de nosso sistema escolar, dos processos e 

das relações entre sistema social e sistema escolar que dificultam o acesso e a 

democratização de um sistema de ensino moldado pelos padrões dos colonizadores 

europeus e norte-americanos, cujas reformas têm contribuído mais para agravar do 

que apresentar alternativas e respostas à questão social. 
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