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INTRODUÇÃO 

 

De fato essa análise nasce da intenção manifesta na pesquisa 

individual que mantenho já há um semestre, qual seja, pensar o potencial 

crítico da disciplina de sociologia no ensino médio regular do sistema oficial de 

ensino público ou privado. 

Com idas e vindas, a partir de 2009 a sociologia passa a integrar o 

currículo das mais de 3700 escolas estaduais de SP, e segundo a Folha 

OnLine1, a intenção do CNE (Conselho Nacional de Educação) é desenvolver o 

espírito crítico dos estudantes [por meio a introdução dessa disciplina na grade 

curricular]. 

Pressupõe-se então a Sociologia como disciplina que inspira a 

crítica, e pretende-se aplicá-la no sistema escolar oficial. Mas pode ter 

potencial crítico essa disciplina se inserida no sistema escolar tal qual se 

configura hoje? Talvez então a pergunta devesse ser primeiramente, como se 

configura, a que e a quem serve o sistema de ensino escolar? 

Como hipótese, pretendo esmiuçar - referendado em consagrados 

autores da Sociologia da Educação - as possibilidades práticas da 

aplicabilidade da sociologia como disciplina que fomente a ação crítica em vista 

de sua reflexão também crítica na complexa interação entre teoria e prática. 

Importante será também pensar que sociologia tem-se em mente. 

Numa perspectiva histórica-processual da vida social não é permitido imaginar 

que a sociologia é uma coisa dada, senão ideologicamente. Ela é um construto 

dos homens na modernidade, e seu histórico merece ser revisto com fins a se 

pensar uma sociologia que não traia os propósitos emancipadores de uma 

perspectiva crítica. 
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Valho-me, portanto, deste espaço, especificamente desta análise do 

ambiente escolar, para modestamente, fazendo uso de notáveis referências, 

realizar uma crítica primária à disciplina de sociologia ministrada em uma 

cooperativa de ensino privada da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, interior 

de São Paulo, bem como me aproveito do momento para balizar, como 

problema de pesquisa, formas de proceder com o conhecimento sociológico 

com o fim de suscitar o espírito crítico do jovem secundarista. 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS E CIÊNCIAS DA NATUREZA: UM ENCONTRO 

HISTÓRICO. 

  

O que interessa demonstrar aqui é como a emergência da ciência 

moderna, notadamente as ciências da natureza, bem como seu método de 

observação e experimentação empírica, pretenderam-se em certo momento de 

seu desenvolvimento como discurso científico legítimo e hegemônico (único) e 

fez gravitar em seu entorno as então emergentes ciências sociais, – 

antropologia, sociologia, história, ciência política - que careciam de legitimidade 

científica e, a partir daí, pensar as implicações num presente mais recente 

destas ciências sociais „à moda‟ das ciências da natureza.  

 

1) Refletir, dizer, por vezes registrar o pensado sobre o homem, 

suas relações e organizações não são em verdade um capricho ou privilégio do 

homem moderno (COMISSÃO GULBENKIAN, 1996a). Há muito se pensa a 

condição propriamente humana, ou seja, o homem como ser social. Cientistas 

sociais que somos herdamos muitas das reflexões passadas levantadas por 

gregos na antiguidade clássica, ou por monarquistas renascentistas, ou ainda 

liberais burgueses do século XVIII, mesmo que aquelas soem hoje pura 

especulação para nós e estas, nossas ciências, verdades incontestáveis. 

 Alias, é esse caráter de verdade, de único conhecimento 

verdadeiro para além de tempo e espaço que constituiu – no período ao qual 

nos reportamos, os séc. XVII e XVIII e em certa medida o séc. XIX - a essência 

da scientia moderna (MARTINS, 1994) em oposição a todo conhecimento 

anterior à modernidade. Arrematando, podemos pensar nas ciências sociais 



 

como um empreendimento do mundo moderno pensado no sentido de 

desenvolver um conhecimento sistemático acerca da realidade social e que, de 

alguma forma, pudesse ser empiricamente validado (GULBENKIAN, 1996a). 

 

A observação e experimentação empírica dariam conta de explicar 

fenômenos da natureza, o que aliado principalmente ao forte senso de 

praticidade de suas descobertas - ou melhor, invenções – fez relegar a um 

segundo plano a filosofia e as belles lettres, “mera substituta da teologia”, 

“culpada de asserções de verdade apriorísticas não passíveis de serem postas 

à prova” (COMISSÃO GULBENKIAN, 1996a, p.19). É precisamente no intuito 

de constituir uma ciência que tivesse os apelos de legitimidade que era 

conferido as ciências da natureza que filósofos e pensadores das relações 

sociais se emparelharam às concepções metodológicas daquelas ciências. 

 

 2) A sociedade de classes díspar que emergia, no ínterim em 

ebulição que foram os séc. XVIII e XIX, permitiu o surgimento de saberes 

científicos distintos sobre a mesma realidade: distintas sociologias. Aqueles 

comprometidos com a ordem, preocupados com a “anarquia” dos tempos 

modernos e notadamente influenciados pelas idéias de conservadores como 

Edmund Burke (1729-1797), Joseph de Maistre (1754-1821) e Louis de Bonald 

(1752-1840), sectários das monarquias, da hierarquia social, e por vezes do 

feudalismo monárquico, encontraram seguidores do calibre de Augusto Comte 

- esse considerado o fundador da sociologia moderna, inaugurada com sua 

conservadora “física social”, expressão nada gratuita -, evidência mesmo de 

uma ciência social à semelhança das ciências da natureza, crítica da 

sociedade pós-revolução Francesa, mas de caráter notadamente restaurador 

(MARTINS, 1994). Outros ocupados do drama vivido pela classe desfavorecida 

no capitalismo moderno - o proletariado - pensaram um conhecimento crítico 

da ordem vigente, mas aqui no sentido da superação das contradições sociais 

escoradas pela dominação de trabalhadores por capitalistas. Karl Marx e 

Friedrich Engels, notadamente, representam essa empresa crítica dos tempos 

modernos.  



 

A sua maneira, reitero então, conservadores e críticos pensaram seu 

presente com vistas a um futuro distinto da sua realidade e distinto entre eles. 

Encerra Carlos Benedito Martins: 

 

Na verdade a sociologia desde seu início, sempre foi algo mais 
do que uma mera tentativa de reflexão sobre a sociedade 
moderna. Suas explicações sempre contiveram intenções 
práticas, um forte desejo de interferir no ruma desta 
civilização. (MARTINS, 1999, p.8). 

 

 

 

A SOCIOLOGIA COMO TEORIA TRADICIONAL E COMO TEORIA CRÍTICA 

 

É essencialmente a análise do texto “Teoria tradicional e teoria 

crítica”, de 1a edição datada de 1937 que servirá a breve análise que se segue. 

O objetivo do texto é destacar duas formas de proceder cientificamente com o 

conhecimento da realidade: tradicionalmente, a forma positivista que se orienta 

verticalmente, de „cima‟ para „baixo‟, do ideal para o empírico e uma teoria 

crítica que se faz perceber no interior de relações sociais de produção e tem 

forte comprometimento com a superação das contradições materiais 

explicitadas nestas mesmas relações. 

Horkheimer define por teoria “o saber acumulado de tal forma que 

permita ser este utilizado na caracterização dos fatos tão minuciosamente 

quanto possível”, “uma sinopse de proposições de um campo especializado, 

ligadas de tal modo entre si que poderiam deduzir de algumas teorias todas as 

outras”. (HORKHEIMER, 1975). Ainda no primeiro parágrafo do texto, ao 

traduzir algumas palavras do físico francês Henry Poincarè, Horkheimer acaba 

por afirmar que conforme se configura hoje, a noção de teoria cumpre o papel 

de universalizar-se, tomando conta em seu escopo de abranger toda a 

realidade cognoscível, ou mais claramente, “o sistema universal da ciência 

aparece aí como a meta da teoria em geral” (HORKHEIMER, 1975) [meu grifo]. 

É assim na investigação das partículas subatômicas, tanto quanto na análise 

das relações sociais. Relacionar o que é dado pela percepção ou constatado 

por ela com o objeto concreto, exterior e real isso são as explicações teóricas. 



 

Ocorre que esse pensamento que determina a realidade 

hierarquicamente, do cientista ao objeto, do ideal ao real, mecanismo esse que 

vêm delineando saberes com finalidade prática – na empresa capitalista, 

exemplarmente – constitui para além da essência da teoria, sua função 

ideológica. Uma vez que se dá por dada essa relação sujeito-objeto, 

formalizando esse procedimento, como se fosse mesmo o processo da gnose 

operando, a forma por excelência de conhecer própria dos indivíduos – 

naturalmente entendida a totalidade das ciências, portanto - coisifica-se a 

noção de teoria, esta se torna uma categoria a-histórica, ideológica então. 

(p.129). O que importa, tanto mais que o conteúdo expresso pela teoria é 

exatamente sua forma, a teoria “esboçada de cima para baixo” 

(HORKHEIMER, 1975). 

“É preciso passar para uma concepção que elimine a parcialidade 

que resulta necessariamente do fato de retirar os processos parciais da 

totalidade da práxis social”, diria Horkheimer. Vejamos como fazê-lo. 

O pensamento crítico é fundamentalmente aquele que desenvolve 

um saber que tenta a reconciliação do indivíduo cindido da coletividade. O 

cientista, especialista, do alto de sua pretensa neutralidade pensa-se alheio a 

querelas sociais quando no exercício de sua função. Sua ciência não tem 

partido, seu conhecimento serve a todos que dele puderem se apodera. Como 

cidadão, porém, o indivíduo se envolve nas eleições de seu país, é homem de 

opinião, produz o que outros necessitam etc. É exatamente a teoria crítica que 

quer por luz as sombras desta ideologia que dissimula a manifesta cisão entre 

Estado e sociedade civil2, entre indivíduo e sociedade, e por em movimento, 

pela ação crítica, esta sociedade no sentido da superar estas contradições, 

com o intuito de emancipar o homem da égide do capital, colocá-lo novamente 

no controle, reverter à condição de objeto na qual se situa esse mesmo homem 

em relação ao capital, ao trabalho no capitalismo moderno e ao próprio 

homem, na sociedade burguesa. O conhecimento crítico emerge das 

contradições próprias da realidade e deve servir evidentemente para sua 

superação. Assumir que a função do conhecimento tem sido há muito mera 

manifestação ideológica do desenvolvimento da base material da sociedade 

onde por sua vez se desenvolvem as forças de produção e buscar exatamente 

um conhecimento comprometido com o homem emancipado das 



 

determinações econômicas e ideológicas oriundas dessa condição moderna é 

o propósito mesmo do espírito crítico, do saber crítico que vislumbrou 

Horkheimer. 

 

 

 

TRÊS PERSPECTIVAS, UMA SÓ CONCLUSÃO: O SISTEMA ESCOLAR E A 

REPRODUÇÃO DA ORDEM VIGENTE. 

 

1) Pierre Bourdieu e J.C. Passeron e a violência simbólica. 

 

Para esses dois autores a noção de “violência simbólica” é 

axiomática, uma proposição geral que alicerça todo sua investigação, categoria 

fundante de sua análise. Por violência simbólica compreendemos toda a 

imposição arbitrária de um arbitrário cultural, - “duplo arbitrário da imposição 

simbólica” (BOURDIEU-PASSERON, 1982, p.20), ou seja, toda imposição que 

se apresenta legítima, mas não menos arbitrária, de símbolos, de significação a 

quem quer que seja. Essa legitimidade é alicerçada nas relações de força 

material - dominação material de classe, por exemplo -, que é base desta 

dominação simbólica e que em verdade esta última dissimula, por se 

apresentar legítima.  

Pensando exatamente o sistema escolar de ensino, Bourdieu e 

Passeron esbarram no espaço por excelência da manifestação da “violência 

simbólica” sob a forma de uma “ação pedagógica”, que acrescenta à imposição 

do arbitrário cultural, um poder também arbitrário. Essa “ação pedagógica” 

institucionalizada que toma forma no sistema escolar é levada a cabo pela 

“autoridade pedagógica” que é exatamente aquele poder arbitrário que opera a 

inculcação da cultura dominante aos dominados, e o fará legitimamente só pelo 

fato de ser desconhecido como poder arbitrário (BOURDIEU-PASSERON, 

1982).  

A despeito das considerações sobre sistema escolar, trabalho 

escolar, trabalho pedagógico e autoridade escolar, também presentes na densa 

reflexão da obra e não menos importantes na análise dos autores, mas aqui 

não necessárias para se compreender a mensagem, o que Bourdieu-Passeron 



 

nos indicam é que independente dos esforços conscientes que façamos, toda 

ação educativa redundará em uma arbitrária imposição de arbitrários culturais, 

de significados próprios à outrem por meio mesmo do poder da violência 

simbólica que reside precisamente na dissimulação simbólica das relações de 

força material que são a base desta significação. Resulta dessa complexa 

interação a reprodução do atual estado de coisas por meio da reprodução da 

cultura dominante legitimamente inculcada nos dominados, fenômeno que tem 

no sistema oficial de ensino um espaço por excelência para manifestar-se. (É 

interessante ter em mente que mesmo Enguita, leitor de Bourdie, critica a 

pretensa universalidade da ação pedagógica como violência simbólica, apesar 

de insistir em sua validade patente no interior do sistema escolar (ver “A Face 

Oculta da Escola”, p.170). 

 

2) Fernadez Enguita e o currículo oculto da escola. 

 

Antes era o campo, “economia domestica” o trabalho familiar, 

coletivo, o domínio do trabalho, do processo e da intensidade deste trabalho, 

uma rica subsistência a despeito da servidão feudal. Depois era a cidade, 

“acumulação capitalista”, o trabalho expropriado, alienado dos meios de 

produção e do como-fazer das atividades laborativas, a rotina industrial intensa 

e a subsunção real do trabalho ao capital (FERNANDEZ ENGUITA, 1989).  

A transição de uma sociedade pré-capitalista para o capitalismo tal 

como foi vivido nos séculos passados e vimos vivendo até então não foi uma 

transição paulatina e harmoniosa quanto menos pretendida por todas as partes 

nela envolvida. A transição real do feudalismo para o capitalismo, nas palavras 

de Enguita, envolveu um complexo de leis e instrumentos de coerção dos 

trabalhadores camponeses, bem como uma “reforma moral” radical, que 

suprimiria todo um habitus por outro, esse afeito à vida urbana burguesa em 

detrimento exatamente daquela vida artesã, camponesa (FERNANDEZ 

ENGUITA, 1989). Uma massa de trabalhadores foi como que movida 

geograficamente e culturalmente do campo para a cidade, e houve conflitos, 

choque de costumes e insurreições por parte dos expropriados. 



 

Nesse momento histórico, precisamente, a escola de massas surge 

como que numa contribuição ao momento de transição ainda em curso no 

sentido da consolidação absoluta do novo modo de produção capitalista. Diz 

Enguita que “sempre existiu algum processo preparatório para a integração nas 

relações sociais de produção, e com freqüência, alguma outra instituição que 

não a própria em que se efetuou esse processo” (FERNANDEZ ENGUITA, 

1989), afinal a vida do homem se efetiva pelo trabalho nas relações de 

produção, o trabalho é mesmo um elemento constitutivo do homem como ser 

genérico (FERNANDEZ ENGUITA, 1989). Assim sendo, num contexto onde o 

trabalho assumia uma nova forma – trabalho heterênomo - em conformidade 

com o desenvolvimento das novas forças produtivas do capitalismo industrial 

haveria de emergir um novo processo preparatório para a empresa capitalista e 

que tomou corpo exatamente dentro da escola de massas. 

A escola, aliás, carrega sob a forma de um “currículo oculto”, para 

além dos conhecimentos ministrados, ensinamentos que são inculcados 

propriamente na prática escolar. Disciplina, obrigação, hierarquia e obediência, 

“a passividade e a mansidão”, condutas tão próprias ao trabalho na forma 

como se apresenta nas empresas do capitalismo moderno integram o cotidiano 

da vida escolar (FERNANDEZ ENGUITA, 1989). 

A escola de massas surge então neste momento de recruta 

compulsória em massa de camponeses arredios e nada afeitos à vida urbana e 

a rotina industrial severa. Dentre suas utilidades primeiras colocava-se a 

insistente enformação do homem para o trabalho livre assalariado. Neste 

sentido o sistema escolar e suas palavras de ordem e imposições, “a 

passividade e a mansidão” pretendidas para um sem número de homens e 

mulheres, jovens e crianças, fruto mesmo das práticas tradicionais de ensino, 

acredito ainda presentes no seio desse sistema, dariam conta de orientar toda 

uma nova classe de homens e mulheres para o trabalho na indústria. É numa 

aproximação entre a escola de massas e o sistema fabril que Enguita encontra 

a função própria do sistema escolar.  

Por razões um tanto diferente das de Bourdie e Passeron, a escola 

se apresenta aqui também como uma forma de se inculcar às ideologias que 

mascaram a realidade social tal qual ela é, contraditória, urgindo por reparação. 

Numa ante-sala da fábrica, é a escola um espaço necessário à reprodução das 



 

condições de trabalho massacrantes do capitalismo, seja por conta da 

formação necessária e certificada para se apresentar ao mercado de trabalho 

que nela se dá, seja mesmo pelo processo de inculcação de valores e práticas 

próprios a sociedade burguesa e a reprodução da vida social no capitalismo é 

que a escola se apresenta mais uma vez como espaço por excelência de 

reprodução do status quo. 

 

3) Ivan Illich e a radical sociedade sem escolas 

 

 A proposta anarquista de Illich está posta de pronto: abolir o 

sistema de ensino oficial, “desescolarizar” até mesmo a sociedade, o 

pensamento. Os gastos em educação aumentam abruptamente numa 

crescente ao longo das décadas e com um resultado pífio: jovens continuam 

em situação de analfabetismo funcional, outros literalmente analfabetos. 

 A escola pode sim ser um espaço de manifestação do espírito 

crítico, mas para Illich, não é ela a responsável por fomentá-lo. Ações 

significativas advêm de experiências significativas, propriamente o contato 

diverso e amplo com as manifestações culturais do homem moderno, viagens, 

livros, peças teatrais, concertos, contato com o homem mediado por uma 

curiosidade latente que é própria do sujeito, fruto ela mesma da 

experimentação significativa do cotidiano. A escola, espaço retraído em si 

mesmo, onde imperam o tolhimento, a hierarquia – em certa proximidade com 

o espaço descrito por Enguita – não poderia ser o seu contrário, o espaço 

profícuo da dúvida, da investigação, de qualquer forma livre de pensar. Antes 

mesmo de fomentar o espírito crítico a escola faz subsumi-lo a uma conduta 

passiva, orientada à obediência, acrítica por excelência. Isso não bastasse, o 

conteúdo propriamente escolar, os conteúdos científicos das distintas 

disciplinas ministradas são freqüentemente ignorados pela juventude escolar 

tal qual uma retaliação coletiva à imposição a que estão submetidos. Não há 

identificação, prazer, ou disposição que seja própria dos alunos, em sua grande 

maioria, que os faça suportar horas e horas de um despejo de informações que 

lhes soam quase sempre fora de contexto. Afinal, quem nunca ouviu “e de que 



 

me serve isso?” em uma aula de química orgânica, geometria analítica, 

gramática... 

 Em alternativa a essa reunião compulsória de sujeitos que drena 

toda à vontade de agir autonomamente, colocando-o então como objeto numa 

relação de aprendizado e que de fato nada mais é que uma empresa 

credenciada a credenciar – por meio dos certificados e diplomas – o indivíduo 

para o mercado de trabalho, Illich vai propor as “teias de aprendizado”, “a livre 

associação política e culturalmente reconhecida” (ILLICH, 1971, p. 123) de 

aprendizes cujos interesses imediatos coincidam entre eles, mas que de fato, 

em nossa atualidade, se encontra monopolizada pelas instituições de ensino 

(ILLICH, 1976). As coisas, os modelos, os adultos e os colegas contêm, numa 

relação entre si, todos os “canais” que dão acesso ao conhecimento das coisas 

próprias da vida desses mesmos homens. As coisas são aproveitadas no 

contato direto do indivíduo com elas mesmas: experimentá-las já é por si só 

uma investigação. Desse espírito próprio de investigação curiosa advém o 

melhor do contato com o modelo, sujeito que já investigou e que domina, a sua 

maneira, os usos das coisas. Do adulto, também experimentado, vem a 

orientação destituída daquela tacanha sanha por controle e autoridade. O 

adulto comprometido com as situações de aprendizado significativo deve 

orientar a si e os outros para a livre incursão dos sujeitos com as coisas, os 

modelos; e enfim, os colegas, com quem devemos partilhar interesses comuns 

e as trocas próprias da relação de aprendizado mútuo (ILLICH, 1976). 

 

 Enfim e, portanto, seja pela conformação da ação pedagógica 

como violência simbólica – dupla imposição de um arbitrário cultural – no 

contexto do sistema escolar oficial de ensino (BOURDIE-PASSERON); ou pela 

premente função de adestradora eficiente na conformação de corpos e mentes 

aptos a desempenharem papéis de subordinação num mercado de trabalho 

estranhado (FERNANDEZ ENGUITA); ou ainda por sua característica 

marcante de frustrar qualquer possibilidade de criticidade e liberdade por conta 

de sua conformação institucional, heterocéfala, descolada da vida cotidiana 

(ILLICH); não podemos pensar de outra maneira: a instituição do sistema 

escolar oficial tal como se apresenta em geral nos regimes capitalistas do 

nosso ocidente moderno se descolam já em princípio daquela premissa crítica 



 

que foi depositada na sociologia como disciplina crítica. Vejamos como a teoria 

dialoga com a realidade do ambiente escolar. 

  

 

UM SEGUNDO MOMENTO: TEORIA E A REALIDADE DA SOCIOLOGIA EM 

UMA COOPERATIVA DE ENSINO DE SANTA CRUZDO RIO PARDO - SP 

 

As reflexões que se seguem estão aí num esforço de 

desnaturalização, tão caro ao cientista social, que permite ultrapassar a 

imediaticidade do fenômeno para aproximar-nos de sua essência. 

Remeteremos-nos então à experiência que tive na prática. 

Visitei por seis dias, de 01/06 a 15/06 de 2009, uma cooperativa 

privada de ensino afiliada a uma rede de ensino, métodos e conteúdos 

programáticos de cunho construtivista. A despeito dessa modalidade de ensino 

– uma tentativa de nos limites da imposição do regime escolar propiciar relativa 

liberdade aos educandos em relação aos temas a serem aprendidos - a escola 

conta com corpo docente qualificado, dois mestres e três doutores, para além 

de doutora e outro pessoal pós-graduado no coletivo administrativo-pedagógico 

do colégio.  

 Construída num estilo rústico – no intuito de ressaltar algum 

caráter sustentável – o colégio dispõe de amplas salas ventiladas, laboratórios 

temáticos de química e informática, biblioteca e uma sala multimídia com lousa 

digital. Como assiste a crianças e jovens de uma ampla faixa-etária (dos seis 

aos 17 anos) possui um playground com piscina rasa para as crianças e 

quadra poliesportiva e campo de futebol para os mais jovens, sem contar um 

refeitório muito agradável onde são servidas cerca de 80 refeições por dia uma 

vez que os alunos estudam em regime integral.  Há, no centro do colégio, entre 

os espaços do refeitório e salas do ensino-médio e fundamental e secretarias, 

um amplo “espaço de convivência”, a “oca”, como os alunos mesmo 

apelidaram a construção em madeira coberta de taipa de pelo menos 

quinhentos metros quadrados. Ali debaixo estão colocas mesas de ping-pong e 

pebolim, disputadíssimas durante o intervalo, ou “recreio”. 



 

 Até aqui eu mesmo me deparo com uma visão fantástica, de uma 

beleza que enche os olhos: espaços limpos, frescos, repletos de tecnologia e 

utilidades as mais diversas, toda uma estrutura que difere em muito dos outros 

colégios privados e públicos da cidade. Falamos aqui de um alto investimento 

em TIC‟s - tecnologias da informação e comunicação na educação, recursos 

humanos e infra-estrutura, e, portanto, podemos imaginar de que estrato sócio-

econômico advém sua clientela.  

Como partida podemos pensar, com Illich (1971), que os 

investimentos em educação – respeitando, obviamente o contexto do autor – 

só faziam aumentar nos EUA, na década de 60 indicando uma tendência 

global. Numa crescente de proporções nunca dantes vista, num furor por 

educar as massas tanto quanto por desenvolver tecnologias de ponto em 

educação o que se obteve por fim foi a constatação constrangedora de que 

nem todos deixavam a escola alfabetizados revelando-se verdade a hipótese 

do próprio Illich: investimento não necessariamente implica qualidade, ainda 

mais no interior do burocrático sistema escolar de ensino. 

No interior das salas de aula, por sua vez, as dinâmicas se 

processavam num roteiro familiar: alunos circunscritos a seus metros 

quadrados e a intromissão (im)pertinente do professor no sentido de conter os 

ânimos mais exaltados. Há um conflito de intenções: uns querendo liberar-se, 

outro necessitado em contê-los. Esse conjunto de ações ritualizadas, 

orientadas por uma tradição construída historicamente, sustentadas por uma 

dominação burocrática – e soma-se uma dúvida de quantas determinantes 

mais se poderia acrescentar – parecem postas para que o professor possa 

exercitar sua competência de licenciar. Em verdade a eficiência positiva desse 

momento, quando desnaturalizado, revela pistas de sua negatividade, sua face 

oculta: o controle que garante a consecução das atividades que competem ao 

professor desdobra-se na conformação e disciplinarização de corpos e mentes, 

sufocadas num ambiente hostil suas pulsões e intenções de auto-realização, 

processo que produzirá indivíduos competentes, por sua vez, na esfera do 

trabalho heterônomo, como trabalhadores (FERNANDEZ ENGUITA, 1989). 

 Por outro lado, em minhas anotações ficou patente a notável 

participação dos próprios alunos nas dinâmicas “naturais” a sala de aula. 

Disciplinas vistas com certa desconfiança nos discursos dos discentes – como 



 

o são história, filosofia e sociologia, p.ex. - acabavam por fomentar discussões 

acaloradas e envolventes a princípio e, a despeito das abordagens teóricas 

frouxas e superficiais – outro ponto crítico recorrente. Não confundo, porém, 

envolvimento com pertencimento.  

Atribuo os não raros momentos de envolvimento (ritualístico) dos 

alunos com os temas de sala de aula como a operação bem sucedida da ação 

pedagógica como violência simbólica (BOURDIEU-PASSERON, 1982).  A 

inculcação sutil do duplo arbitrário cultural, ou seja, a imposição de um conjunto 

de símbolos alheios por uma determinação arbitrária revela-se evidente aqui, 

seja porque desnaturalizado, um conjunto de jovens estudando classes 

estamentais, na sociedade feudal, sem nenhum propósito explicito que não 

seja a acesso a universidade por meio do vestibular soa, no mínimo, descolado 

da urgência da própria vida da juventude; ou porque a adesão consciente ao 

ato ritualizado do cotidiano escolar, por si só, demonstra a materialização do 

projeto de inculcação de valores, símbolos e significados que é próprio a ação 

pedagógica como violência simbólica (BOURDIEU-PASSERON, 1982). 

 

Sem exagero, a atualidade da bibliografia em questão é reveladora: 

a despeito da clientela e da empresa em questão destoarem da média 

brasileira atendida nas escolas pública ou privada do estado de São Paulo, e 

porque não, no Brasil, os procedimentos, os ritos impostos, a heterocefalia, 

heteronomia estão sempre presentes. Há autonomia no limite do possível, que 

é deveras restritivo. A uma espécie de criticidade circular, que não vai além dos 

conteúdos previstos e dos espaços na qual se desenvolve, as salas de aula. 

Como disse Paulo Freire (1996b), é premente que se compreenda formação e 

treinamento como momentos e processos educacionais distintos. Formação é a 

proposta das teias de aprendizagem de Illich; treinamento é o que se critica 

veementemente em Fernandez Enguita. 

Portanto, apesar da criticidade potencial do saber sociológico – se 

respeitadas algumas premissas já discutidas - os conteúdos programáticos 

propriamente sociológicos eram e ainda são tratados com brevidade e 

arranham problemas superficiais. A formação do professor revela-nos uma 

pista interessante, pois sua graduação em história, por maior afinidade que 



 

tenha com a sociologia, não pode nos convencer da inutilidade de uma 

formação específica. Há, por ora, alguns fechamentos que podemos fazer. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 A despeito da brevidade deste artigo, que é mesmo um ensaio no 

sentido da tentativa deliberada de se chegar a um resultado sabido como 

inalcançável por ora, pretendo amarrar a pretexto de uma conclusão - 

necessariamente parcial e momentânea – o que foi descrito sobre o pensado e 

o vivido no ambiente escolar, propriamente em relação à experiência de campo 

que tive. 

 A escola como se configura hoje - como um estágio, uma 

passagem obrigatória para certificar-se e assim continuar farejando diplomas 

para depois da faculdade e suas pós-graduações atingir-se um posto 

meritocrático e bem remunerado no mercado de trabalho - não é e não poderia 

ser o seu oposto imediato, ou seja, uma instituição que fosse o espaço próprio 

de fomento da criticidade e da liberdade de conhecer. Aliás, esse mesmo 

caráter institucional é que deprecia o movimento de construção do 

conhecimento (ILLICH, 1976). Como instituição burocrática, orientada de 

maneira central – sob os desígnios, no Brasil, do Ministério da Educação – 

heterocéfala, portanto, não se pode pretender que essa mesma instituição 

esteja em conformidade e sintonia com os conhecimentos próprios das 

comunidades onde está inserida. Essa perspectiva mesma de imposição de 

conhecimentos científicos vulgarizados não corresponde com a perspectiva 

crítica (HORKHEIMER, 1975) e emancipadora de educação. Se o 

conhecimento é produzido o é pelo sujeito em conformidade com sua realidade 

e com as condições reais de vida do seu cotidiano e exatamente para interferir 

critica e ativamente nesse cotidiano, como pretendeu Horkheimer (1975). 

 

A despeito das questões sindicais, trabalhistas ou mercadológicas 

por detrás da volta da sociologia ao currículo do ensino-médio do sistema 

oficial de ensino o que está em questão é simplesmente o fato de que o meio 

escolar não propicia – segundo as perspectivas em questão - uma 



 

possibilidade real de emancipação. Para além dos conteúdos que se ensina, é 

a prática escolar que nos interessa. Paulo Freire já apontava as dificuldades do 

emancipar-se: ninguém é sujeito da autonomia de ninguém (FREIRE, 1996b). 

Nítido então pensar como professores pouco qualificados que mal conseguem 

estender-se em conteúdos específicos, tamanha sua limitação teórico-filosófica 

poderiam guiar como pretensos seres iluminados nossa jovem população pelos 

caminhos da liberdade e da autonomia. Ninguém pode autonomizar ninguém. 

O conhecimento crítico acerca da realidade se constrói democraticamente em 

conjunto na espontaneidade de rumar os cursos do conhecimento livremente, 

insistiria Illich em seu “Sociedade sem escolas”, para marcar este fim. Mas 

essa é outra história. 

 

Notas 

 
1 http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u18792.shtml 

 

2 Foi Karl Marx quem primeiro desenvolveu essa questão em “Sobre a Questão 

Judaica”, uma resposta a Bruno Bauer, contemporâneo seu, que afirmara ser a 

emancipação religiosa prerrogativa para a emancipação política. Marx vai além de 

contrariar a opinião de Bauer demonstrar os limites dessa emancipação política. Num 

Estado burguês que se apresenta como um fórum igualitário e justo – um Estado ideal 

– que “flutua” sobre uma sociedade civil injusta e desigual - porém real - é a 

emancipação humana que se deve ter por fim último, no intuito de superar essa cisão 

mesma.
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