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INTRODUÇÃO 

 

O vestibular é um fenômeno não tão antigo, mas que tem gerado 

muitos debates, por ser a demonstração latente de um sistema de ensino 

discriminatório. Muitos cidadãos defendem sua manutenção e o consideram 

legítimo, pois o mérito é um legitimador de poder na modernidade. Interessei-me 

pelo tema para a elaboração do presente trabalho, uma vez que passei pelo 

processo do vestibular pra estar hoje na universidade, assim como acompanhei o 

processo de vários estudantes amigos meus, e, mais recentemente, observei este 

fenômeno em meus estágios em diferentes escolas1.  

Exames preparatórios para cursos superiores existem no Brasil desde 

1808. A partir de 1837 apenas alunos das escolas de elite poderiam fazer esses 

cursos. Em 1911 foi criada uma lei que obrigava a existência de um exame para o 

ingresso nos cursos superiores. Em 1915 as provas passaram a ser chamadas de 

vestibular, de acordo com o decreto n.11530. Nesta época a prova era dividida em 

duas etapas: uma escrita e uma oral. Permaneceu com esta estrutura até 1964, 

quando, com a criação da Fundação Carlos Chagas, as provas ganharam 

questões de múltipla escolha, e a correção passou a ser computadorizada nas 

                                                 
1
 Este trabalho tem como objetivo mostrar a pesquisa que venho realizando que pretende identificar as 

implicações dos vestibulares no cotidiano da escola, de que maneira eles interferem na educação, o que eles 

suscitam e o que representam. Para tanto, foram realizadas coleta de material empírico, por meio da 

observação de diferentes escolas durante meus estágios em 2009 para a disciplina Sociologia da Educação e 

também quando do desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão de projetos junto ao Núcleo de 

Ensino de Marília em 2008 e 2009. Utilizou-se, ainda, de um arcabouço teórico para fundamentar a análise 

sociológica e compreender o cotidiano observado nas escolas como manifestação da violência simbólica e 

como ambiente onde relações de poder se perpetuam. 
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universidades paulistas. A Faculdade de Medicina da USP foi pioneira neste 

processo.  

O crescimento do número de candidatos era intenso na década de 

1960, e o critério para aprovação no vestibular até então era o de uma nota 

mínima. Todavia, com este critério, o exame acabava aprovando mais pessoas do 

que as universidades comportavam. Um movimento político nacional, promovido 

pelos estudantes excedentes, culminou na lei 5540/68, que acabou por radicalizar 

o caráter excludente do vestibular, pois o critério deixou de ser o de habilitação em 

que quem obtivesse uma nota mínima seria habilitado e aprovado, e passou a ser 

por classificação, ou seja, a nota máxima passou fazer a diferença, apenas os 

melhores colocados passaram a ser aprovados.  

A partir desta contextualização histórica podemos adentrar nos 

processos que envolvem o vestibular hoje, tendo em vista que desde de sua 

criação ele sempre esteve ligado a um caráter de exclusão, e que, portanto, a 

exclusão que ele promove, em muito, acompanha a exclusão social como um 

todo, para além das instituições educacionais. Pois, nas suas diferentes 

manifestações ao longo dos anos, ao restringir o conhecimento acadêmico para 

camadas seletas, apontava para a conseguinte concentração dos bens culturais 

nas mãos de classes específicas. 

 

A VIOLÊNCIA SIMBÓLICA 

 

O vestibular é uma prova que, em si, marca a passagem de um 

estudante da educação básica (ensino médio), para o ensino superior. Sua 

duração, à primeira vista, é curta. No entanto, podemos encarar o vestibular não 

apenas como uma prova de seleção e como um rito de passagem, mas como um 

processo de longa duração. O vestibular é um futuro vívido diariamente no 

presente de milhares de estudantes do ensino médio, a prova que ocorre ao final 

do terceiro ano, ou do cursinho, é prevista desde os “primeiros” anos escolares. As 

possíveis questões da prova são debatidas pelo conjunto dos professores e 

estudantes nas aulas durante todo o ensino médio. Nos estágios que fiz no ensino 
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médio não passei nenhum dia sem ouvir falar das tais provas de seleção. Os 

conteúdos recorrentemente escolhidos pelos organizadores dos vestibulares para 

comporem as respectivas provas são cobrados como poderes verticais de ensino.  

Os organizadores dos vestibulares, com o apoio das instituições de 

ensino superior, ao programar os conteúdos das provas, e a forma como serão 

organizados, programam também o dia-a-dia de estudos dos alunos na escola, 

sendo assim, o vestibular de maneira alguma se faz como algo descolado das 

escolas, ele é um processo intrínseco ao cotidiano do estudante do ensino médio, 

e, portanto, parte integrante deste. Mesmo que o aluno nunca tenha entrado no 

prédio de uma instituição do ensino superior, é nela que se concentram seus 

esforços, a partir do vestibular, portanto sua existência é concreta na vida do 

aluno. O vestibular não é apenas uma porta de entrada para uma nova etapa do 

ensino, mas é o reconhecimento oficial dos resultados de todo o processo de uma 

longa trajetória, na qual esteve presente como objetivo.  

Vale pontuar que estes alunos a quem estou me referindo não são 

todos, nem sequer a maioria dos alunos do Brasil. O vestibular só se projeta como 

perspectiva de futuro para uma seleta camada de estudantes, concentrada em 

lugares específicos do país, são estes estudantes, principalmente, os das escolas 

privadas: 

 
[...] a hierarquia dos estabelecimentos escolares, ou então, no 
interior deles a hierarquia das seções e disciplinas segundo seu 
prestígio e segundo o valor escolar que conferem a seu público, 
corresponde estritamente à hierarquia destas instituições de 
acordo com a estrutura social de seu público. Logo, as classes e 
as frações de classe mais ricas em capital cultural fazem-se cada 
vez mais presentes quanto mais cresce a raridade, e ao mesmo 
tempo, o valor escolar e o rendimento social dos títulos escolares. 
(BOURDIEU, 1974, p. 307). 

 

A presença ou ausência de perspectiva em relação ao vestibular, em si, já 

marca um caráter de hierarquização à priori existente neste processo. É muito 

comum que o nível de prestígio e de qualidade de uma escola, hoje, seja medido 

pelo índice de aprovação de seus alunos nos principais vestibulares do país. 

Trazendo o pensamento de Pierre Bourdieu em “A Economia das Trocas 
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Simbólicas”, podemos encarar o sistema de ensino como reprodutor da estrutura 

das relações de força e das relações simbólicas entre as classes, portanto 

reprodutor da estrutura de divisão do capital cultural entre as classes, apesar da 

aparência de neutralidade da qual é travestido. Nas palavras do autor: 

 

[...] os bens culturais enquanto bens simbólicos só podem ser 
apreendidos e possuídos como tais (ao lado das satisfações 
simbólicas que acompanham tal posse) por aqueles que detêm o 
código que permite decifrá-los. [...] a apropriação destes bens 
supõe a posse prévia dos instrumentos de apropriação 
(BOURDIEU, 1974, p. 297).  

 

Sendo assim, a hierarquia entre aqueles que têm a possibilidade de 

compreensão de determinados conteúdos que são teoricamente transmitidos em 

diversas escolas e cobrados nos vestibulares, e aqueles que não a têm, se faz 

evidente, pois a existência da possibilidade de compreensão acerca dos 

conteúdos é, não determinada, mas condicionada pela existência anterior de 

instrumentos de apropriação destes bens culturais. Para uma grande camada de 

estudantes a apropriação dos bens culturais nem se coloca como perspectiva. 

Certa vez, durante as aulas em uma escola pública, onde eu fazia 

estágios ligados ao Núcleo de Ensino, perguntei para alguns grupos de alunos do 

segundo ano do ensino médio se tinham pretensões de prestar o vestibular para 

fazer faculdade, um deles respondeu prontamente “isso não é pra nós, professor”, 

um outro disse que nem pensava nisso, que ia à escola por ser obrigado, e que já 

tinha seu emprego e provavelmente iria continuar nele. Alguns alunos que 

conversei, dos primeiros e segundos anos desta escola tinham a pretensão de 

prestar o vestibular, mas eram pouquíssimos. Pelo contrário, durante meus 

estágios em uma escola privada, o vestibular era assunto nos corredores, todos os 

alunos tinham a pretensão de prestar e de passar no vestibular, pesquisavam 

sobre profissões que lhes agradavam, e tinham psicólogos para ajudá-los na 

decisão de qual curso escolheriam. Tinham simulados de provas de vestibular 

regularmente, resolviam questões do vestibulares anteriores nas aulas de todos os 

conteúdos, os professores davam dicas de como era conveniente responder às 

questões de cada prova específica. 
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Mas será que basta que o aluno esteja inserido em uma escola de nível 

considerado alto, e que tenha perspectivas de ser aprovado pelo vestibular para 

que de fato consiga se apropriar dos conteúdos que os professores tentam ensinar 

na escola e que são cobrados nos vestibulares? É fato que a existência do 

vestibular exclui aqueles que não participam dele enquanto processo, ou seja, 

aqueles para os quais ele não é vívido em seus cotidianos e para os quais a 

universidade não pode se apresentar como um futuro possível. Além destes, 

sabemos que, por sua própria natureza eliminatória, ele exclui também muitos 

daqueles que participam dele enquanto processo, e que vivem sob sua pressão 

diariamente.  

Oficialmente, muitos dos alunos que estudam em escolas de nível alto 

são reprovados pelo vestibular, e, portanto, teoricamente, não dão conta de 

alcançar seus conteúdos. Ser aprovado no vestibular é a representação da 

objetivação simbólica de pertencimento a uma elite intelectual do país por parte do 

aluno, ou seja, é o que atesta legalmente o mérito deste aluno em relação aos 

outros, é o motivo pelo qual ele deve ter chances de fazer uma faculdade e outros 

alunos não, é que coloca, portanto, cada um no seu lugar, quer dizer, separa 

aqueles que são detentores do capital cultural, daqueles que não o são. Para 

passar no vestibular não basta ter acesso a uma boa escola, é preciso pertencer a 

uma classe que oferece as possibilidades de assimilação das matérias das aulas. 

Muitos estudantes passam pelas escolas sem ver sentido nos 

conteúdos programáticos, pois eles são distantes das significações que os mesmo 

dão ao mundo, são estranhos ao sistema de representações por meio do qual a 

sua classe enxerga as coisas. Existe uma classe singular que tem uma educação 

familiar especial, que tem o referencial necessário para passar no vestibular, e que 

para tanto, lança mão de padrões de como ler, de como compreender, de como 

perguntar, de como agir, e são os pertencentes a esta classe que são aprovados, 

ou possuem a priori todas as condições para tal. 

Todavia, podemos duvidar de que mesmo estes que são aprovados nas 

provas assimilam os conteúdos dos vestibulares, pois estes conteúdos parecem 

não fazer sentido para além do vestibular, mesmo para eles. Podemos nos 
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embasar na visão de Max Horkheimer, expressa em “Eclipse da Razão”, em que o 

autor supõe que passamos por um período em que é difícil adquirir uma leitura 

emancipada da realidade, e o acesso a esta leitura, que para o autor só se dá se 

for uma leitura dialética do mundo, é restritíssimo, na medida em que há uma 

supervalorização de uma razão que é instrumental, em detrimento de uma razão 

chamada por ele de objetiva. Os homens têm uma visão distorcida da realidade, 

têm a ilusão de serem emancipados, sendo assim, não fazem esforço para 

mudarem o estado de ignorância no qual se encontram.  

A razão subjetiva, instrumental, na qual a modernidade está 

mergulhada, não tem julgamento ético e autônomo, é uma racionalidade apenas 

por si mesma, auto-explicativa, provinda da adequação entre meios e fins, ligada à 

utilidade. A falta de uma razão objetiva, subordinada a fins tais como liberdade, 

justiça, etc, provoca certa falta de sentido nos conhecimentos cobrados nos 

vestibulares, e, portanto, transmitidos nas escolas. A razão subjetiva instrumental 

identificada com a utilidade acaba se reduzindo a um mero meio desconectado da 

realidade. Podemos compreender melhor isto com as afirmações de Horkheimer 

em Meios e Fins:  

 

Quais são as conseqüências da formalização da razão? Justiça, 
felicidade, tolerância, todos os conceitos que, como já se disse, 
foram nos séculos precedentes julgados inerentes ou sancionados 
pela razão, perderam as suas raízes intelectuais. Ainda 
permanecem como objetivos e fins, mas não há mais uma força 
racional autorizada para avaliá-los e ligá-los a uma realidade 
objetiva. Endossados por alguns veneráveis documentos 
históricos, podem ainda gozar de certo prestígio, e alguns estão 
presentes nas leis supremas dos maiores países. Contudo, falta-
lhes a confirmação da razão em seu sentido moderno. Quem pode 
dizer que qualquer um desses ideais é mais estritamente 
relacionado com a verdade do que o seu oposto? Segundo a 
filosofia do intelectual médio moderno, só existe uma autoridade, a 
saber, a ciência, concebida como classificação de fatos e cálculo 
de probabilidades. A afirmação de que a justiça e a liberdade são 
em si mesmas melhores do que a injustiça e a opressão é, 
cientificamente, inverificável e inútil. Começa a soar como se fosse 
sem sentido, do mesmo modo que o seria a afirmação de que o 
vermelho é mais belo do que azul, ou de que um ovo é melhor do 
que leite. (HORKHEIMER, 2000, p. 32) 
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Ligando-se a este autor podemos encarar os alunos aprovados nos 

vestibulares como indivíduos que dominam conteúdos frios, sem muito significado 

em suas vidas. Que lidam com estes conteúdos de forma utilitarista, quer dizer, os 

conteúdos são úteis à prova, mas são descolados da realidade, não têm sentido 

emancipador. 

Podemos observar, então, que o vestibular carrega consigo um 

argumento defensor da perpetuação da violência simbólica, no sentido utilizado 

por Bourdieu (1974), de que exige de todos uma competência lingüística e cultural 

que somente alguns, com uma educação familiar adequada, podem ter. Cobra que 

os estudantes dominem conhecimentos de uma classe dominante que grande 

parte deles não tem instrumental necessário para adquirir. Encarar o vestibular 

como processo por meio do qual a violência simbólica se perpetua, é enxergar que 

ele cobra dos alunos um conteúdo que eles não podem ter acesso, mas que têm 

obrigação tácita de ter. Sabemos que, um aluno proveniente de uma classe 

carente em capital cultural deve compreender a linguagem e os códigos do que é 

proveniente de uma família rica em capital cultural, mas que o rico não precisa 

compreender a do carente para passar no vestibular, os instrumentos de 

compreensão oferecidos pela família de um podem estar muito aquém dos 

oferecidos pela do outro, no que se refere aos conteúdos científicos cobrados nos 

vestibulares, no entanto, são cobrados de maneira uniforme para os indivíduos 

provenientes de qualquer família, de qualquer escola. Nas palavras de Bourdieu: 

 

Eximindo-se de oferecer a todos explicitamente o que exige de 
todos implicitamente, quer exigir de todos uniformemente que 
tenham o que não lhes foi dado, a saber, sobretudo a 
competência lingüística e cultural e a relação de intimidade com a 
cultura e com a linguagem instrumentos que somente a educação 
familiar pode produzir quando transmite a cultura dominante. 
(BOURDIEU, 1974, p. 306) 

 

O vestibular passa a ser encarado como um fim último. Os 

conhecimentos necessários para que o aluno seja aprovado no vestibular não são 

importantes por eles mesmos, não se enxerga que o domínio deles é 

necessariamente importante para o aluno, para sua emancipação, ou ao menos 
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que é base para que ele adquira conhecimentos posteriores no ensino superior, 

pelo contrário, a importância destes conhecimentos é instrumental, pois é reduzida 

ao fato de que, se adquiridos, os conhecimentos permitem a aprovação na prova. 

Sendo assim, os conteúdos das aulas não precisam fazer sentido, não precisam 

ser importantes à vida dos estudantes, basta que eles sejam instrumentos de 

alcance à prova do vestibular. Portanto, o vestibular se coloca como produtor de 

um argumento defensor da violência simbólica, o aluno se pergunta: “por que o 

professor cobra que eu saiba um conteúdo que não faz sentido pra mim?”, e eis 

que o professor pode ter uma resposta pronta: “`Por causa do vestibular!”. O aluno 

pode passar sem ter o instrumental necessário para compreender o que o 

professor diz, mas acaba sendo cobrado para que tenha entendido, pois o 

vestibular coloca este entendimento como necessidade. 

Uma pergunta que ouvi com bastante freqüência de muitos alunos nos 

meus estágios explicita este fenômeno: “Professor, não vejo sentido nenhum no 

que você está falando! De que irá me servir aprender isto?”, e o professor 

encabulado, aparentemente sem também saber a serventia da matéria que ele 

explica para além do vestibular responde: “Isto cai no vestibular, você não 

conseguirá fazer a prova se não souber”. 

 

AS RELAÇÕES DE PODER 

 

Existe um padrão de ações que é relacionado, no dia-a-dia, à figura 

daquele que pertence à elite seleta que será aprovada. Existem técnicas 

específicas que o estudante deve dominar e modos como deve agir. O aluno 

precisa ser constantemente educado para que seja um vestibulando competitivo. 

Os pais e professores vigiam se os alunos estão resolvendo as questões de 

vestibulares em casa. Os colegas de sala emitem juízos sobre aqueles que 

resolvem os exercícios complementares, que, portanto, são estudiosos e 

responsáveis, e os recompensam em relação a aqueles que não resolvem. O 

autor M. Foucault no livro “Vigiar e Punir” oferece pistas sobre dispositivos por 

meio dos quais se perpetuam coerções em ambientes micros, e destas coerções 

emergem os mecanismos macro, Foucault identifica técnicas de poder, aparelhos 
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hierarquizantes aparentemente imperceptíveis, denominados por ele de: “olhar 

hierarquizante, sanção normalizadora, e exame”.  

Trazer o pensamento de Foucault ao condicionamento sofrido pelos 

indivíduos da escola, pode ser um tanto quanto enriquecedor da discussão, pois, 

os mecanismos de controle identificados pelo autor são de fácil observação no 

cotidiano dos vestibulandos. No capítulo chamado „O Exame‟, o autor estava 

pensando nas arquiteturas e na maquinaria de controle de sistemas institucionais. 

No texto há o esboço da idéia de que através de um poder exercido a partir de 

técnicas de vigilância não é preciso o recurso à força física para que se faça valer 

a disciplina, então, ele agrega o conceito de uma expressão de poder disciplinador 

exercido no dia-a-dia que tem como ferramenta outros meios que não 

necessariamente os fisicamente violentos.   

Nas relações dos professores com os alunos há uma força 

disciplinadora, há um poder que converge o estudante a padrões pré-

estabelecidos de maneira de ser, de forma de pensar, de corpo, de discursos, de 

sexualidade. As ações dos indivíduos das escolas acabam tendo que passar pela 

vigilância dos diretores, professores e colegas. Privações ligeiras, pequenas 

humilhações dão funções punitivas aos elementos aparentemente indiferentes do 

aparelho disciplinar. Um aluno que age de acordo com paradigmas de ação 

valorizados, acaba constituindo uma rede de relacionamentos mais próspera e 

sendo tratado com maior credibilidade, desta forma, se observa a criação de pólos 

normalizadores. A recompensa por „bons atos‟, isto é, atos que são adequados 

aos padrões aceitos (como chegar na aula com os exercícios complementares 

resolvidos, fazer perguntas ao professor demonstrando que estudou previamente 

a matéria, tirar notas altas nos simulados, etc), implica necessariamente na 

penalidade aos „maus atos‟: quem não ganha recompensas irá se disciplinar para 

ganhá-las, para não se sentir degradado.  

A escola que fiz os estágios era parecida com a que estudei, os 

resultados dos simulados de vestibulares eram afixados em um mural, todos os 

estudantes tinham acesso às notas de todos os outros, neste momento, uns 

ficavam comparando as notas com os outros, em seguida, no intervalo de aula, 
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um perguntava ao outro quanto tinha tirado no simulado. O clima de disputa era 

evidente. O aluno que ia bem no simulado se sentia orgulhoso em falar aos outros, 

em contrapartida, era comum que o aluno que ia mal ficasse envergonhado diante 

dos outros. Lembro-me de uma garota que chorou em um desses momentos em 

que saía o resultado dos simulados. Ela tinha estudado e ido mal na prova. Os 

castigos aos alunos que vão mal nos simulados acabam tendendo a agir de 

maneira a evitar desvios de conduta, como micropenalidades corretivas, ou seja, o 

estudante que se adequou aos padrões será mais bem visto, e, portanto, 

recompensado em detrimento do que age de maneira diferente da esperada.  

A disciplina age para que todos se pareçam, ela diferencia, hierarquiza, 

homogeneíza, exclui, ou seja, normaliza. A partir das vigilâncias e das sanções a 

hábitos mal vistos o aluno é levado, e leva os outros, a ter os comportamentos 

adequados aos padrões. A disciplina remete a penalidades perpétuas, opostas às 

penalidades judiciárias, o poder não é vertical, nem institucional, não é uma lei 

oficial, mas requer uma sanção, as regras a se seguir não estão na constituição, 

as ações têm julgamentos a priori, mas uma vigilância contínua as faz valer. O 

aluno que vigia e pune o outro também é vigiado pelo mesmo outro. Para elucidar 

melhor estas questões podemos recorrer ao texto do próprio Foucault em Vigiar e 

Punir: 

 
Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda 
uma micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções 
das tarefas), da atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), 
da maneira de ser (grosseria, desobediência), dos discursos 
(tagarelice, insolência), do corpo (atitudes “incorretas”, gestos não 
conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência). Ao 
mesmo tempo é utilizada, a título de punição, toda uma série de 
processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações ligeiras 
e a pequenas humilhações. Trata-se ao mesmo tempo de tomar 
penalizáveis as frações mais tênues da conduta, e de dar uma 
função punitiva aos elementos aparentemente indiferentes do 
aparelho disciplinar: levando ao extremo, que tudo possa servir 
para punir a mínima coisa; que cada indivíduo se encontre preso 
numa universalidade punível-punidora. (FOUCAULT, 1999, p.149) 

 

Um jogo de olhares pode se transformar em uma técnica de poder, para 

o adestramento dos corpos. Como o atleta que demonstra através dos seus 
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músculos que está preparado, o estudante deve treinar para adquirir as técnicas 

necessárias para o vestibular, para que não fique para trás nessa corrida. Por 

conta deste pequeno mecanismo penal, que qualifica e reprime um conjunto de 

comportamentos que escapa aos sistemas de castigo, o estudo das matérias do 

vestibular se torna uma obrigação, e o estudante pode matar aula, brincar durante 

a aula, não fazer as lições, não estudar o suficiente, mas o vestibular será para ele 

como uma punição para a sua consciência, o professor ao vigiá-lo dirá: “desse 

jeito você não vai passar no vestibular!” E seu pai dirá: “se você não passar no 

vestibular irei parar de te sustentar, você vai trabalhar”. O medo que o vestibular 

causa é uma força que converge ao estudo. Mas o conteúdo do aprendizado não 

é tão importante, em si, quanto o motivo para se aprender os conteúdos. A 

motivação maior para os alunos estudarem parece não ser bem a formação ou a 

emancipação, mas a prosperidade nessa cadeia de relações de poder que se 

estabelecem a partir dos vestibulares, quer dizer, a necessidade de chegar nas 

primeiras posições nesta disputada corrida, e adquirir o prestígio conseguinte. 

As técnicas de poder elucidadas por Foucault, utilizadas para fazer 

valer um tipo de comportamento específico, são empregadas justamente para 

adequar todos os estudantes nos moldes comportamentais das classes chamadas 

por Bourdieu de ricas em capital cultural. A vigilância e a sanção normalizadora, 

enquanto aparelhos hierarquizantes, cumprem o papel, pois, de punir as ações 

das classes mais pobres em capital cultural, fazem com que todos os estudantes 

sejam coagidos a procurar adquirir as técnicas corporais e conhecimentos 

científicos que permitem o acesso à universidade através do vestibular, e que, 

portanto, são técnicas e conhecimentos que são típicos das famílias das classes 

dominantes, já que o vestibular defende justamente os interesses destas classes 

específicas. 

 

 

 

 

 



 12 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O vestibular se apresenta, na escola, portanto, em meio a um ambiente 

de vigilância de conduta e de punição, como um elemento fundamental para uma 

educação instrumentalizada. As hierarquizações se manifestam e são 

manifestadas por ele. O fato do índice de aprovação do vestibular servir como 

critério de hierarquização entre diferentes escolas, e o fato do vestibular se 

apresentar como perspectiva para poucos, são manifestações claras das 

hierarquias a priori existentes entre as diferentes classes mais ou menos 

detentoras de capital cultural.  

No interior das escolas que apresentam os maiores índices de 

aprovações em vestibulares, ou seja, das escolas particulares, o vestibular é o 

elemento que cobra os conteúdos, portanto, é o que garante a perpetuação da 

violência simbólica de forma maciça: todas as provas e cobranças de conteúdos 

são subordinadas ao vestibular, ele é a maior força avaliativa, que converge todas 

as provas do ensino médio a se adequarem a ele. Vale lembrar que esta cobrança 

é feita de maneira igual para aqueles que têm instrumentos desiguais para a 

apropriação dos conteúdos. A classe dominante é colocada como modelo a ser 

seguido, e os pertencentes a outras classes têm que se disciplinar a agir de 

acordo com os padrões pré-estabelecidos. 

A violência simbólica como ação pedagógica constante, e o 

conhecimento científico cobrado, com uma razão predominantemente subjetiva, 

não permitem que todos os indivíduos vejam sentido nos conhecimentos 

transmitidos nas escolas. O processo do vestibular se coloca como punição a 

hábitos da classe menos detentora de capital cultural dominante. A vigilância 

hierarquizante e a sanção normalizadora convergem os estudantes a se 

adequarem aos padrões.  

A ausência de sentido dos conteúdos do vestibular, que contribui à 

ausência de sentido de toda uma forma de pensar e de agir na escola, tem uma 

ligação direta com o papel de exclusão social do vestibular, e com a transmissão 

de conteúdos instrumentais na escola: os conteúdos são apenas instrumentos 
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para aprovação no vestibular e para prosperidade nas relações de poder que têm 

o vestibular como força avaliativa maior, portanto não têm ligação com a vida dos 

indivíduos, não se aproximam das visões de mundo de suas classes, não 

valorizam suas linguagens, não os desenvolvem intelectualmente. 
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