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A (DES)INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA CONTEMPORÂNEA: 

APONTAMENTOS TEÓRICOS 

Resumo 

Na sociedade atual muito tem se discutido sobre a importância da escola. O debate 
constante sobre as funções que a escola deve(ria) desempenhar está cada vez mais 
relacionado a perguntas sobre a (des)institucionalização deste espaço.  Por um lado, 
veem-se vertentes que defendem que a escola passa por um processo de 
desinstitucionalização e que ela já não funciona mais como uma instituição, 
necessitando urgentemente modificar seus padrões e suas condutas. Inseridos 
nessa vertente, estão alguns autores tais como François Dubet, Michel Maffesoli e 
Zygmunt Bauman. Em contrapartida, outra vertente sociológica da educação 
acredita que a escola nunca deixará de ser uma instituição social. Este espaço 
educacional/institucional que existi para a manutenção da reprodução social e/ou 
para formação do saber crítico da sociedade. Nesse bojo, estão inseridos 
pensadores como Pierre Bourdieu e Bernard Charlot. Desse modo, como refletir 
sobre a escola na sociedade brasileira atual? Quais são os elementos que a 
fundamenta como uma instituição? A discussão sobre se a escola deve ou não se 
(des)institucionalizar parece ser menos importante do que aquela relacionada com 
qual a função que ela exerce atualmente. 

Palavras-chave: Escola; Instituição; Contemporâneo.  

 

Introdução  

Estudos atuais tem demonstrado que, de fato, há uma crise na relação que 

envolve a escola e seus estudantes, como bem já ressaltaram Dayrell (2007), 

Bauman (2009) e Dubet (1994). Segundo Bauman (2009) a escola foi pensada na 

modernidade como uma instituição que, ao oferecer caminhos sólidos, levaria os 

estudantes a terem um futuro seguro. Hoje, em sua visão, o conhecimento durável e 

a certeza de um futuro seguro não despertam mais confiança nos jovens estudantes 

como outrora. Para ele (2005) as instituições escolares têm sofrido pressões 

“desinstitucionalizantes”, quase sempre colocando em xeque seus programas de 

estudos e seus processos de aprendizagens. 

A partir de sua experiência como professor Dubet (1997) compartilhou seu 

sentimento de impotência diante do fato de programas escolares dirigirem-se para 

alunos que não existem. Isso acentua os problemas que a escola tem enfrentado 

diante da realidade dos jovens. O sociólogo francês reforça a ideia de que, 

atualmente, estamos vivenciando um descompasso entre a escola, seus programas 



e os alunos. Devemos nos perguntar, então, porque esses problemas têm ocorrido, 

qual o seu sentido e quais são as diferentes perspectivas que pensam a escola 

contemporânea.    

Sem dúvida, a escola influenciou e foi influenciada pelo comportamento 

juvenil. Foucault (1987) demonstrou como a instituição escolar foi um espaço 

propício para a domesticação dos corpos. Mas como não pensarmos, também, nas 

manifestações corporais trazidas pelos alunos por meio de seus ambientes 

específicos? Ao passo que a escola busca(va) domesticar os corpos jovens, esses 

também encontram meios para burlar os ritos e regras da escola.  

A escola diz muitas coisas sobre a juventude, assim como a juventude 

também diz muitas coisas sobre a escola. Dayrell (2007) propõe um novo eixo de 

reflexão que vai das instituições escolares para a juventude. Para ele, a escola deve 

ser repensada para conseguir refletir e responder sobre os desafios que são 

colocados pela juventude hodierna. Desse modo, ao me propor a discutir sobre a 

(des)institucionalização escolar é preciso, como lembra Coimbra (1989), repensar 

sobres às funções que a instituição escolar tem exercido em nossa sociedade. 

O que caracterizaria a escola como uma instituição social? Segundo Berger e 

Berger (1977), a instituição social se apresenta como um padrão de controle da 

conduta do indivíduo que é imposta pela sociedade. Se quisermos pensar a escola 

como uma instituição é preciso, segundo os autores, reconhecer a linguagem 

também como tal. A importância da linguagem surge por que todas as outras 

instituições se fundam nos padrões de controle subjacentes da linguagem,  

Sejam quais forem as outras características do Estado, da economia 
e do sistema educacional, os mesmos dependem dum arcabouço 
lingüístico de classificações, conceitos e imperativos dirigidos à 
conduta individual; em outras palavras, dependem dum universo de 
significados construídos através da linguagem e que só por meio 
dela podem permanecer atuantes (BERGER E BERGER, 1977, p. 
163) 

A linguagem1, ao justificar e interpretar a realidade apresenta-se como uma 

abrangência universal e abarca todas as experiências individuais. A partir dela, de 

                                                 
1
 Para Charlot (2013), se a linguagem impera dentro da escola, é porque ela gera possibilidade de construção de 

novos objetos de pensamentos diferentes daqueles objetos da vivência cotidiana.  



acordo com Berger e Berger (1977), surgem cinco características que são 

fundamentais para uma instituição social. A primeira diz respeito à exterioridade.  

A instituição situa-se fora do indivíduo. Desse modo, ela tem uma realidade 

exterior a ele e existe quer o indivíduo goste ou não dela. O homem não seria capaz 

de eliminar uma instituição. Se pensarmos na instituição escolar, podemos afirmar 

que ela não foi criada dentro da consciência individual, ela já existe há muito tempo 

antes de o indivíduo experimentá-la. O estudante a vivencia como algo que existe 

fora dele, ou seja, como uma realidade exterior. 

A segunda característica usada pelos autores diz que as instituições são 

experimentadas como detentoras de objetividade. Quando a sociedade admite que 

uma instituição existe, ela se torna objetivamente real. Para tal, é preciso que a 

maioria dos indivíduos admitam que uma instituição é importante socialmente, caso 

contrário, pode haver a possibilidade dela ser negada e desconsiderada.  

As instituições também se fundamentam em sua coercitividade. A força 

coercitiva tem intensa relação com a exterioridade e a objetividade das instituições. 

Ela aparece, quase sempre, quando um indivíduo ou grupo tenta negar, se afastar 

ou modificar o estado das coisas existentes dentro da instituição. Por meio da 

coercitividade, se busca a aplicação de comportamentos adequados para que se 

viva em sociedade de forma tranquila. De acordo com Coimbra (1989), fomos 

educados a pensar nas instituições como abstrações, ou seja, como se as relações 

de poder existentes nela durante nossa formação desaparecessem.  

Além da coercitividade, as instituições também possuem uma autoridade 

moral. Desse modo, elas lançam mão dos seus direitos à legitimidade. Não apenas 

repreendem o indivíduo coercitivamente, como também podem fazê-lo no âmbito da 

moral. Ao se legitimar, a instituição exerce forte carga de sentimento de culpa para o 

“infrator” que não cumpre determinadas atitudes e comportamentos. No âmbito da 

escola, podemos associar essa característica com a questão das reprovações dos 

estudantes. O estudante que reprova está sendo punido (também moralmente) por 

não ter realizado determinadas tarefas no seio da instituição escolar. A 

consequência desse ato faz com o que o indivíduo saiba o que está fazendo, 

podendo incorporar o sentimento de culpa ou não.   



Por fim, Berger e Berger (1977) vão dizer que as instituições são fatos 

históricos. Elas existiam antes da nossa existência e continuarão existindo após 

nossa morte. Isso fortalece a presença das instituições para além da vontade 

individual. Crianças e jovens que vão para a escola, logo, estão reiterando as 

experiências escolares das gerações anteriores. Pelas lentes de Berger e Berger 

(1977) percebemos como as cinco características podem, também, fundamentar a 

escola como uma instituição social. Esses autores nos apontam, ainda, o quão difícil 

parece ser negar ou “eliminar” uma instituição.  

Atualmente, no campo da sociologia, existem autores que discordam sobre a 

função da escola enquanto uma instituição social. Para alguns, ela já não funciona 

mais como uma instituição e necessita urgentemente de modificar seus padrões e 

suas condutas para que possa continuar presente na sociedade. Por outro lado, 

sociólogos enxergam a escola ainda como uma instituição importante, seja para a 

reprodução social ou para auxiliar a sociedade.  

1. A escola não é mais uma instituição!  

O sociólogo francês Francois Dubet (1994) vai dizer que o pensamento da 

escola (como uma instituição) pauta-se por três funções: função de educação, 

função de seleção e função de socialização. Para ser uma instituição, segundo 

Dubet (1994), a escola comportava, de modo hierárquico, essas três funções, 

formando um bloco integrado. O sociólogo francês contemporâneo, baseando-se por 

exemplos de seu país, vai dizer que, enquanto educação, a escola possuía (possui) 

e era detentora de um determinado tipo de conhecimento que apenas ela seria 

capaz de transmitir. Conhecimento esse que perpassava os saberes técnicos, se 

importando mais com questões culturais e artísticas, fazendo do professor um tipo 

de mestre que pautava seu prestígio por ser detentor de um conhecimento 

“sagrado”.   

A seleção também se apresentava como uma função ímpar para a 

manutenção da instituição escolar. Não eram todos que tinham a oportunidade de 

conquistar um diploma. Muitos indivíduos (quase sempre o das classes menos 

favorecidas e filhos de operários) tinham seus processos de escolaridade 

interrompidos, apenas os “mais dotados” alcançavam os níveis mais altos de 

estudos por meio de bolsas. Desse modo, a escola mantinha de forma segura a 



dominação sobre quais indivíduos seriam selecionados a ocupar essa ou aquela 

função social específica. Segundo Dubet (1994, p. 174), a importância que a escola 

tinha para socializar os indivíduos fazia com que: 

As expectativas dos professores, dos alunos e das suas famílias 
eram ajustadas, a tal ponto que se formou pouco a pouco a imagem 
de uma idade de ouro escolar. Idade de ouro acerca da qual é, no 
entanto, necessário lembrar que implicava uma forte segregação 
social quanto à escola, o fecho da escola sobre si mesma e uma 
grande distância nas relações entre os professores e os alunos.  

Nesse sentido, a escola funcionava como uma instituição socializadora, 

aparelho do Estado, que perpetuava um determinado modelo de sociedade, 

caracterizada por valores, normas e regras gerais, mas também específicas para 

cada indivíduo. Para Dubet (1994), no entanto, as três funções pilares que 

sustentavam a escola (como uma instituição) foram perdendo força gradual, ao 

passo que a sociedade também se modificou. Assim, modificações ocorreram no 

que tange a educação, a socialização e a seleção. Autores como Bauman (2001), 

Dayrell (2007) e Pais (1993) também sinalizam que a escola pensada na 

modernidade tem dificuldade para se adequar a sociedade contemporânea efêmera 

e aos seus estudantes de hoje que são completamente diferentes dos estudantes 

das décadas passadas.   

No entanto, ao pensarmos como Berger e Berger (1977), vemos que a 

instituição escolar apresenta uma realidade exterior a do individuo e quer ele goste 

dela ou não, ela sempre estará lá existindo. Por meio da coercitividade e da 

objetividade, a escola atual ainda tenta imprimir modelos de normas e regras gerais 

e, por mais que elas já não estejam sendo completamente aceitas, ainda 

continuarão existindo, pois, na esteira de Berger e Berger (1977), as instituições são 

fatos históricos, ou seja, existiam antes da gente e continuarão a existir depois de 

nós. Isso significa que não importa o que façamos, não conseguiremos mudar a 

realidade escolar?  

Para Dubet (1994), a resposta seria: não! Se outrora a escola tinha maior 

influência e certeza sobre quais alunos iriam chegar a determinados graus de 

estudos, separando as escolas do mesmo modo que se apresentavam as divisões 

sociais, hoje, segundo Dubet (1994), a massificação escolar fez esse processo se 

modificar. Quando a escola se massifica, os jovens menos favorecidos tem a 



“chance” de entrar na mesma escola que antes era frequentada apenas por uma 

parcela da sociedade. No entanto, esses jovens menos favorecidos não foram 

educados culturalmente para aceitarem e defenderem as razões da escola. Assim, 

apresentam dificuldades em se adequar aos ritos deste espaço, aos seus métodos e 

a sua linguagem.  

A partir do momento que todos os alunos começam do mesmo ponto de 

partida, a instituição escolar deixa de ser detentora de um poder institucional para 

designar e influenciar as relações e modos de vida, fazendo com que os indivíduos 

(atores) dependessem muito mais de si, do que da instituição para alcançar seus 

objetivos. Como bem ressalta Dubet (1994, p. 175): “Do ponto de vista dos actores, 

o que é essencial na seleccao não se passa a montante da escola, mas durante o 

próprio decurso dos estudos”. 

Os modos de educar se modificaram e, não mais de forma homogenia, a 

escola se vê diante de uma heterogeneidade de atores (professores e alunos dos 

mais diferentes lugares), onde o diploma alcançou um peso inestimável para dizer 

quais serão os vencedores e quais serão os vencidos. Assim, a educação ganha um 

teor utilitário, no sentido de auxiliar o ator a conquistar determinado cargo ou 

conseguir alcançar seus objetivos específicos. A pergunta que pode ser feita é: O 

que se quer? Uma escola que se volte para si e reencontre seu ideal de instituição 

fechada e independente ou uma escola que se adapte e se abra a sociedade atual? 

Para Dubet (1994), a escola não está passando por uma crise, mas sim, 

vivenciando o fim de um modelo de organização concebido como ferramenta para 

institucionalizar valores. No entanto, não se pode afirmar que a escola não funciona 

mais e que chegou o seu fim, o sociólogo francês ressalta que a escola continua 

funcionando, porém, não mais como uma instituição. Para ele a escola deve 

funcionar de forma democrática, garantindo totais condições para todos os alunos.  

Bauman (2005, 2009) alimenta esta posição. O sociólogo polonês acredita 

que o conhecimento durável transmitido pela escola que levaria os estudantes a 

conquistarem posições seguras no futuro tem perdido espaço e, nesse ponto, a 

existência e a importância da escola é constantemente colocada em xeque. Quando 

se coloca em xeque a importância da instituição escolar e se começa a imprimir nela 

pressões “desinstitucionalizantes” é necessário, também, tencionar as 



características desta instituição tal qual aquelas tratadas à luz de Berger e Berger 

(1977). 

No final do século passado, Dubet (1997) decidiu lecionar durante um ano em 

uma escola francesa de educação básica para alunos(as) de 13/14 anos. Em sua 

experiência, se deparou inicialmente com duas surpresas. A primeira delas: os 

alunos não estavam dispostos naturalmente a fazerem o papel de alunos, 

apresentando situações de resistência diante dele enquanto professor. A segunda 

surpresa de Dubet foi que ele percebeu que é preciso ocupar os alunos 

constantemente. Para que se consiga dar aula, é preciso fazer com que os alunos 

se calem, para tal, é necessário ocupá-los, por exemplo, com tarefas.  

Em virtudes das surpresas recebidas por Dubet em sua experiência como 

professor, ele precisou dar o que chamou de “golpe de estado”, ou seja, começou a 

aplicar regras e a “oprimir” todos os alunos que, por ventura, destoassem do 

andamento normal da aula. Dubet (1997) reconhece que a intenção do “golpe de 

estado” é um fracasso pedagógico e moral, mas oportunizou a ele conquistar certa 

ordem para começar uma relação com os jovens, inclusive de ensino/aprendizagem. 

Para ele, temos que trabalhar na transformação dos jovens em alunos quando eles 

não têm vontade de se tornarem alunos. 

Essa dificuldade demonstrada por Dubet em conquistar os alunos é um 

trabalho diário e que, na maioria das vezes, fracassa. Mas fracassa por qual motivo? 

A escola quer ter o apoio dos seus estudantes sem antes procurar entendê-los como 

jovens. Não conseguira apoio se ela não considerar que está lidando com diferentes 

jovens em um espaço que tende, quase sempre, a uniformização.  

Influenciado por Dubet, Dayrell (2007) vai dizer que a escola está sofrendo 

uma desinstitucionalização e um consequente ruir dos seus muros, ou seja, está 

cada vez mais sofrendo influências de espaços extra-escolares frequentados pelos 

jovens. Assim, a escola se vê invadida pela vida juvenil e os jovens acabam 

redefinindo o sentido de suas aprendizagens, sobretudo, aquelas relacionadas à 

ideia de futuro. Ao diagnosticar que a escola se vê diante de uma “invasão” juvenil 

que modifica suas aprendizagens, poderíamos afirmar que a crise entre a escola e 

os jovens estudantes, então, foi resolvida? Ou seja, essa seria a melhor maneira de 

fazer a escola contemporânea funcionar?   



Sem dúvida, este diagnóstico pode nos incitar pistas para resolver possíveis 

crises entre o ensino médio e os jovens. No entanto, é preciso entender o que 

significa a “redefiniçao do sentido de suas aprendizagens” por parte dos jovens 

estudantes. Dayrell (2007) parece entender que essas redefinições estão mais 

ligadas aquelas aprendizagens voltadas para a vida cotidiana juvenil, ou seja, para o 

presente, onde os jovens conseguem visualizá-las na hora, em detrimento de uma 

espera futura para que a aprendizagem na escola faça suposto sentido. Ainda é 

cedo para afirmar se isso resolveria o problema das escolas e de suas “crises”.  

Maffesoli (2014) é outro sociólogo francês que pensa questões relativas à 

educação. Para ele, educação e a escola (construção da modernidade) se adaptam 

mal ao cenário hodierno, pois foram fundadas para um modelo de sociedade 

moderna que já não funciona mais, no entanto, ela (a escola) ainda está aí. A 

educação moderna, pensada a partir da perspectiva do trabalho e de futuro, 

necessita de enriquecimento e mudanças. Assim, é a partir de três noções principais 

que Maffesoli vai propor a sua “teoria da educação pós-moderna”: a criatividade, a 

iniciação e o conhecimento.   

A noção de criatividade, aliada à educação escolar, introduz elementos como 

o sensível, o presente, o jogo e o imaginário. Assim, Maffesoli (2014) diz que a 

pretensão educacional contemporânea não pode ser reduzida apenas ao trabalho, 

mas também, fazer com que esse momento seja contemplado por características 

lúdicas e estéticas.   

  A iniciação diz respeito a um novo modelo de integração das novas gerações 

na vida social, ou seja, um novo modo de socialização. Esse modelo que, segundo 

ele, já vigorou no período pré-moderno, seria o mais cabível para a sociedade atual. 

A educação, para Maffesoli, consiste em puxar, ou seja, alguém que detém o 

conhecimento puxa e ensina aquele que nada conhece. Falar em iniciação é falar 

em acompanhar. Se a educação foi essencialmente verticalizada (o professor ensina 

e os alunos aprendem) a iniciação é pautada pela horizontalidade (uma forma de 

partilhar o conhecimento).  

A última noção sobre a educação contemporânea, para Maffesoli, é 

constituída pela ideia de conhecimento. Noção de conhecimento que se apresenta 



na contramão da noção de saber2, já que esta última refere-se a uma concepção 

racional do mundo. Para o sociólogo francês o saber tem uma dimensão vertical e é 

imposto; o conhecimento vem de baixo, é compartilhado, sendo assim, um 

conhecimento coletivo. 

2. A escola é uma instituição!  

Com um pensamento que, no geral, destoa das análises de Dubet e Maffesoli, 

Bernard Charlot3 não vê a “extinção” da escola com suas características 

institucionais como algo favorável. Para ele, a educação transmitida pela escola 

consiste em um processo de humanização, socialização e de 

subjetivação/singularização. Esses processos, segundo o filósofo francês, só podem 

acontecer graças à educação. É através dela que se perpetua a herança cultural das 

gerações anteriores. 

A educação é o movimento pelo qual uma geração recebe as 
criações culturais das gerações antecedentes e as transmite, 
ampliadas, as gerações seguintes, continuando, desse modo, o 
processo de criação da espécie. Mas, ao receber esse legado, cada 
um de nos, ao mesmo tempo, se constrói como um ser singular. Isso 
é fundamental para entender a educação. Nascemos como 
possibilidade e vamos nos tornando seres humanos concretos por 
meio da educação [...] (CHARLOT, 2013, P. 169) 

No entanto, a partir da década de 1970, segundo Charlot (2013), a relação 

pedagógica foi modificada, sobretudo na relação entre os alunos e professores, nos 

livros didáticos e nos métodos de ensino. O que permaneceu igual, para o pensador 

francês, foi a “forma escolar”, traduzida no tempo/espaço da escola, na distribuição 

dos alunos em série/idade e nos processos de ensino-aprendizagem. De acordo 

com Charlot (2013, p. 40): 

[...] a escola passa a ser percebida como elevador social, as 
questões do fracasso escolar, da desigualdade social face a escola e 
dentro da escola, da “igualdade de oportunidades”, impõem-se, 
logicamente, como temas principais de debate sobre a escola. Não 
se fala da qualidade da escola, questiona-se a justiça da escola. 

                                                 
2
 Esta noção de saber criticada por Maffesoli é a mesma que, também, recebe críticas de Bernard Charlot, a 

saber: a noção tradicional.  

3
 Apesar de sua formação como filósofo, Bernard Charlot é reconhecido mundialmente por seus trabalhos na 

área da sociologia da educação.  



Nesse cenário, também acontece um fenômeno que, para Charlot, é o mais 

importante: uma nova configuração na relação com o saber4 e com a escola. Para 

ele (2013), a escola atual sofre intensa pressão do mercado neoliberal e dos efeitos 

da globalização. Em virtude disso, ela se vê tentada a encarar novos desafios tanto 

no plano socioeconômico como no plano cultural.  Hoje, segundo Charlot (2013) é 

sintomática a nova relação com o saber apresentada dentro da escola. Os alunos, 

cada vez mais, estão nesse espaço apenas para passar de ano, não vendo na 

escola nenhum sentido e muito menos um prazer.  

Para Charlot (2013) a constituição dos sistemas escolares contemporâneas 

foram formulados por três etapas: o Estado Educador (construção da escola primaria 

para todos), o Estado desenvolvimentista (generalização do ensino fundamental) e o 

Estado regulador (universalização do ensino médio). Vale a pena lembra que, nos 

países “emergentes” essas etapas não se apresentam de forma hierarquizada, 

sendo vivenciadas ao mesmo tempo e solicitando que o Estado se atente com elas 

em conjunto.  

A educação passa a ser vista, na sociedade hodierna, como uma mercadoria, 

tendo como pilares as leis da oferta, demanda e concorrência. A saída, portanto, 

seria a escola se atentar mais a uma “[...] dimensão da educação, em que se 

combinem uma sensibilidade universalista e o respeito à homodiversidade”. 

(CHARLOT, 2013, P. 60) A escola, ainda hoje, continua sendo um lugar onde o 

mundo é visto mais como um objeto e menos como um ambiente de experiências e 

vivências. Assim, ela se distância do mundo da vida cotidiana do jovem aluno:  

Sendo assim, temos de repensar a ligação entre o mundo familiar do 
aluno e o que se ensina na escola. Muitas vezes, tenta-se resolver o 
problema do fracasso escolar ligando tudo ao mundo cotidiano do 
aluno. Essa ligação, porém, constitui, ao mesmo tempo, um apoio e 
um obstáculo. É um apoio porque dá sentido ao que a escola ensina. 
É obstáculo quando ela oculta o sentido especifico da atividade 
escolar (CHARLOT, 2013, P. 148) 

O que importa, para Charlot, é que o ensino tenha sentido para aquele 

estudante que aprende. Para ele, para que o projeto educacional continue se 

sustentando nos dias atuais é preciso quer criemos uma nova utopia. Para tal, é 

                                                 
4
 Diversos autores discutem a relação com o saber. Dentre eles, destaco as contribuições de Tardif (2002) acerca 

dos saberes docentes, com ênfase na discussão a respeito dos saberes experienciais.  

 



preciso eliminar o discurso da escola tradicional que considera que o aluno nada 

pode aprender fora dela. No entanto, não se pode “envergar a vara” e criar um 

discurso contrário à escola, simplesmente favorecendo o mundo de fora dela. 

Segundo o filósofo francês, aprendem-se coisas importantes tanto dentro como fora 

da escola. É preciso respeitar as especificidades de cada aprendizagem.  

Seguindo um pensamento similar, Dayrell (2010) diz que a escola vem 

perdendo o seu monopólio no que tange ao processo de produção social da 

juventude. Segundo o sociólogo brasileiro, está crescendo uma configuração 

envolvendo diversas instâncias socializadoras que ainda tem a escola como 

estruturante, mas não como a única instância. 5  

Para Bourdieu (1984) a escola (nota-se que ele fala da escola francesa) é a 

instituição que influencia na segregação dos jovens, entre aqueles jovens que tem a 

condição de prosseguir nos estudos e os que não têm essa mesma oportunidade.  

Bourdieu (1984, p. 155) diz: “A escola, facto que se esquece sempre, não é 

simplesmente um lugar onde se aprendem coisas, saberes, técnicas, etc.. é também 

uma instituição que atribui títulos, quer dizer direitos, e confere ao mesmo tempo 

aspirações”. Isso também significa que a escola é uma instituição que segrega os 

jovens, quase sempre pelo discurso da meritocracia.  

Além dessa influência, a escola, para Bourdieu (1984), é o espaço feito para 

colocar os jovens separados do mundo, onde, afastados deste, são inteiramente 

preparados para ocupar funções da vida cotidiana adulta. Experiência que os jovens 

têm passado e que muitas vezes acabam criando tensões entre o mundo juvenil e o 

mundo da instituição (nesse caso, a instituição escolar). 

O que importa para Bourdieu e Passeron (2014) é a posição social ocupada 

pelo aluno. É por meio da posição social que o jovem tem antes e depois de passar 

pela escola que os autores demonstraram que a escola contribui para a reprodução 

da sociedade. O que acontece dentro da instituição escolar, para eles, está 

intrinsecamente ligado ao capital cultural e ao habitus dos jovens estudantes. Desse 

                                                 
5
 Vale lembrar que autores como Feixa (1999), Groppo (2000), Pais (1993) e Aries (1989) já desenvolveram 

interessantes estudos demonstrando como, na modernidade, a escola auxiliou na construção de um modelo de 

criança e juventude.  

 



modo, os alunos que lançarem mão de maiores capitais culturais e ações práticas 

tem a possibilidade de se tornarem afortunados no percurso escolar. 

A escola, ao se apresentar como um espaço de reprodução tenderá sempre a 

beneficiar as classes dominantes, pois, é dentro desta instituição que elas operam 

com sutiliza seus arbitrários culturais e suas violências simbólicas. Portanto, a 

transformação social para Bourdieu não poderia ocorrer por meio de atividades 

dentro da escola, mas sim, as atividades cotidianas de cada indivíduo (Bourdieu 

prefere utilizar a palavra agente). A escola, então, teria menos o papel de construir 

uma relação de ensino/aprendizagem com seus estudantes e mais o objetivo de 

avaliar os mesmos. Partindo deste princípio, os alunos que em seus seios familiares 

conseguiram construir relações de aprendizagem se darão melhor nos momentos 

que forem avaliados pela instituição escolar. Já os jovens estudantes de classes 

menos favorecidas diante da avaliação escolar teriam mais dificuldades por não 

terem herdado a herança cultural de sua família.  

Bourdieu (2008) e Charlot (2013) irão concordar que a atividade escolar não é 

simplesmente uma atividade de formação que é ofertada para todos os alunos. Sua 

atividade real, para além dessa, seria a de legitimar o poder (bens culturais, 

linguísticos e etc.) das classes dominantes. Talvez a grande diferença dos 

pensamentos de Bourdieu e Charlot esteja engendrada na questão da atividade 

escolar (como bem já ressaltou o próprio Bernard Charlot). Segundo Charlot (2013) 

Bourdieu não se preocupava tanto em refletir sobre as atividades do aluno, já que 

pensava que essas não conseguiriam romper com a reprodução ocorrida dentro da 

instituição escolar. Já Bernard Charlot, assumidamente da importância para as 

atividades escolares. Para ele devemos levar em conta os valores implícitos e 

explícitos da escola, a partir destes valores que se alcança o entendimento sobre a 

mobilização e as atividades dos estudantes. 

3. Conclusão 

Discutir a favor de uma desinstitucionalização da escola é importante, no 

entanto, sabemos que a escola ainda continua com forte presença social e, mesmo 

com seus defeitos, continua a ser importante. Onde, nas passagens de Dubet e 

Maffesoli, podemos reconhecer a escola não mais como uma instituição? Parece 

que as mudanças propostas por esses autores, quando pensadas no âmbito da 



instituição escolar, não alcançam a profundidade suficiente para fazer com que a 

escola seja outra coisa que não mais um espaço institucionalizado. As modificações 

trazidas por eles referente à iniciação, ao conhecimento ou a uma maior 

democratização das escolas está muito mais conectada a questão da atividade 

escolar, ou seja, naquilo que a compõem cotidianamente do que a suas funções 

estruturais como uma instituição, tal qual aquelas promulgadas por Berger e Berger 

(1977). 

Nesse sentido, tanto Bourdieu quanto Chalort propõem discussões 

interessantes no campo educacional. Como notado pelas pesquisas de Charlot, é 

fato que os jovens vão à escola para passar de ano, receber um diploma e/ou 

arrumar um bom emprego. No entanto, o perigo se apresenta quando os jovens vão 

à escola apenas por causa disso. Segundo Charlot (2013, p. 154) a escola como 

lugar de saber e de formação está sendo eliminada em prol da escola como 

promessa de inserção socioprofissional: “Quando a atividade escolar perde sua 

especificidade, apenas sobra um trabalho alienado, quer se trate do aluno ou do 

professor. E esse trabalho, temos de admiti-lo, é chato, muito aborrecido”. É preciso 

que, ao pensar questões relativas à instituição escolar, consideremos tanto aspectos 

relacionados à desigualdade social como também aqueles referentes ao cotidiano 

do aluno dentro da escola. Ao passo que a escola tenta reproduzir, os estudantes 

também não produzem? É a relação da (re)produção intermitente. 
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