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RESUMO:  O presente artigo forma parte de um trabalho mais amplo que visa compreender 
quais  são  os  elementos  que  obstaculizam  ou  impulsionam  a  construção  de  uma 
universidade privada no Brasil. Orientados pelo aparelho conceitual fornecido por Pierre 
Bourdieu, colocamos a atenção no lugar que ocupa o estrato acadêmico dentro de uma 
IES privada, entendida como um espaço social em conflito. Assim,  o espaço social de 
uma  IES  pode  ser  entendido  como  um  campo onde  atores  lutam  para  conservar  o 
aumentar o seu capital, nas suas diversas modalidades. Distinguem-se dentro do espaço 
social  de  uma  universidade  em  construção,  dois  estratos  sociais,  o  acadêmico  e  o 
administrativo, que lutam para manter o expandir suas posições mediante o acúmulo de 
capital tanto econômico, como social, cultural ou simbólico. Esses estratos formam parte 
de um mesmo  grupo,  a  classe  dominante,  dentro da qual,  pela sua vez,  distinguimos 
dominantes (estrato administrativo-financeiro) e dominandos (estrato acadêmico). O êxito 
do projeto da construção de uma universidade privada passa pelo resultado da luta entre 
os estratos acima mencionados, no campo denominado IES.  

PALAVRAS-CHAVE: Universidade privada, estrato social, campo, habitus.

ABSTRACT:  This article is part of a larger work that seeks to understand what are the 
elements that drive or hinder the construction of a private university in Brazil. Guided 
by the conceptual apparatus provided by Pierre Bourdieu, put attention on the place it  
occupies the academic stratum within  a private  institution,  understood as a social  
space conflict.  Thus, the social space of an IES can be understood as a field where 
actors struggle to conserve their capital in its various forms.  Distinguished within the 
social  space of  a university building,  two  social  strata,  the  academic  and 
administrative, struggling to keep expanding their positions through the accumulation 
of capital both economic, social, cultural or symbolic. These strata are part of the same 
group,  the  ruling  class,  within  which,  in  their  turn,  distinguish dominant (stratum 
administrative and financial) and dominandos (stratum academic). The success of the 
project of construction of a private university is the result of the struggle between the 
strata above, in the field labeled IES.

KEYWORDS: Private university, social stratum, camp, habitus.
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I. INTRODUÇÃO

  O presente artigo forma parte de um esforço maior que visa compreender quais 

são os elementos que obstaculizam ou impulsionam a construção de uma universidade 

privada no Brasil. Assim, a hipótese deste artigo pressupõe que a construção de uma 

universidade privada depende não somente das forças do Mercado e do Estado, mas 

também,  e  fundamentalmente,  da  existência  de  um  estrato acadêmico  capacitado  e 

motivado, em interação dentro de um  campo, conceitos derivados do pensamento de 

Pierre Bourdieu. 

Partimos do pressuposto de que o surgimento de uma universidade privada se dá 

num contexto de profundas transformações  na sociedade  contemporânea,  em fricção 

com o modo tradicional de produção do conhecimento. “Novos critérios de qualidade, 

que ultrapassam o domínio  exclusivo  do meio  acadêmico,  envolvendo qualidade  de 

vida, valores de uso, custo do acesso a novos produtos e processos, bem como inúmeras 

questões éticas, relativas ao controle do conhecimento, fazem parte, agora, de intensas e 

ampliadas redes de relações e negociações entre atores tradicionais e novos, implicando 

aumento considerável da complexidade do processo decisório” (Trigueiro: 2000, 16). 

A universidade privada no Brasil atual surge como um novo tipo de ator desse 

novo cenário, dado que, tradicionalmente, a produção de conhecimento esteve limitada 

às universidades públicas. “As IES são instadas a mudar processos, rotinas, currículos e 

a sua própria forma tradicional de inserção e relacionamento com a sociedade. Tudo 

isso acontece no momento em que se verifica a ampliação de novos cursos, vagas e 

estratégias  de  competição  entre  estas  instituições,  redirecionando  antigas  formas  de 

disputa e envolvendo não só o setor público/estatal  como também o setor privado”. 

(Trigueiro: 2000, 17)

A pesquisa, anteriormente referida, propõe-se a discutir um leque de questões 

teóricas fundamentais,  tais  como as mudanças  na sociedade contemporânea que têm 

levado à emergência  de novos atores e novas formas  de produção de conhecimento 

relacionando-as aos conceitos de campo e estrato social. Especificamente no presente 

trabalho, orientados pelo aparelho conceitual fornecido por Pierre Bourdieu, colocamos 
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a atenção no lugar que ocupa o estrato acadêmico dentro de uma IES privada, entendida 

como um espaço social em conflito.

II. ESTRATO SOCIAL

A originalidade  do pensamento  de Bourdieu  consiste  no esforço  por  superar 

oposições  tradicionais  na  sociologia,  tais  como  subjetivismo/objetivismo, 

simbólico/material, teoria/empiria e holismo/individualismo.

Bourdieu  apresenta  uma  dupla  ligação  com  o  estruturalismo.  Por  um  lado, 

recebe influência do estruturalismo quando aceita a importância dos sistemas de relação 

entre  indivíduos  e  classes  para  compreender  os  fenômenos  sociais.  Por  outro  lado, 

Bourdieu critica o estruturalismo quando ele ignora o sentido que os agentes conferem 

às  suas  ações,  sentido  que,  pela  sua  vez,  orienta  suas  práticas.  Bourdieu  também 

acrescenta a noção de estratégia ao conceito de regras do estruturalismo. Os atores, nos 

diversos campos, estão permanentemente criando estratégias.

A sociologia de Bourdieu tem uma vocação para criticar todos os mecanismos 

de dominação, sendo que o Estado é a principal instituição que tem a capacidade de 

criar ou modificar as categorias de percepção dos indivíduos. Assim, as explicações que 

os indivíduos dão de sua conduta são sempre incompletas pelo fato de que a produção 

do discurso do indivíduo não é independente de suas características sociais. Portanto, o 

uso social da sociologia consiste em desvelar, para os agentes sociais, os mecanismos de 

dominação, fornecendo argumentos para a ação política.

Entendemos que o processo de criação e desenvolvimento de uma universidade 

privada ocorre em um espaço social, em si mesmo, conflituoso. Dado que, na sociedade 

contemporânea,  não  existe  uma  hierarquia  social  juridicamente  definida,  faz-se 

necessário elaborar um marco conceitual para a compreensão da desigualdade entre os 

grupos sociais. 

Na  tradição  sociológica,  concorrem  duas  abordagens  na  explicação  das 

desigualdades sociais. Na visão marxista, a sociedade está objetivamente dividida em 

classes antagônicas a partir de um critério estritamente econômico. Já Weber analisa a 

sociedade  em termos  de  estratos  constituídos  a  partir  de  três  princípios  e  conceitos 
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abstratos  de  classificação:  poder,  prestígio  e  riqueza.  Bourdieu  tenta  sintetizar  estas 

dicotomias, propondo uma abordagem em termos de espaço social e campos sociais. 

Em relação às classes sociais, Bourdieu tenta ultrapassar o que era considerado 

como  uma  posição  teológica  entre  as  teorias  das  classes  sociais  e  as  teorias  da 

estratificação  social,  construindo  uma  teoria  mais  complexa,  que  leva  em conta  os 

estados do capital  ignorados pela  teoria  clássica e,  ao mesmo tempo,  fundamentada 

empiricamente. 

Quando Bourdieu analisa o conceito de capital centra sua atenção em formas não 

clássicas, como o capital social,  o capital cultural e o capital simbólico, deixando de 

lado o capital econômico. Na construção do conceito de capital social, Bourdieu analisa 

a  lógica  segundo a  qual  esta  espécie  particular  de capital  é  acumulada,  transmitida, 

reproduzida, e como o capital social transforma-se em capital econômico e vise-versa.

Para Bourdieu, o espaço social é hierarquizado por uma distribuição desigual do 

capital.  O capital  pode ser  de quatro tipos:  o capital  econômico é  constituído  pelos 

diferentes  fatores  de  produção  (terras,  fábricas,  trabalho)  e  pelo  conjunto  de  bens 

econômicos,  renda,  patrimônio  e  bens  materiais.  O  capital  cultural  corresponde  ao 

conjunto das qualificações intelectuais produzidas pelo sistema escolar ou transmitidas 

pela família e pode-se apresentar em três estados: Estado incorporado (facilidade de 

expressão); Estado objetivo (posse de obras de arte); Estado institucionalizado (títulos 

acadêmicos). O capital  social  se define como o conjunto das relações sociais de que 

dispõe  um indivíduo  ou  grupo.  Por  último,  o  capital  simbólico  é  constituído  pelo 

conjunto dos rituais ligados à honra e ao reconhecimento (boas maneiras, protocolo).

A posição dos agentes no espaço das classes sociais depende do  volume e da 

estrutura do seu capital. A estrutura se refere à importância respectiva das espécies de 

capital no volume total do capital. 

O capital econômico e o capital cultural oferecem os critérios de diferenciação 

mais pertinentes para construir o espaço social das sociedades desenvolvidas. Quanto ao 

volume,  distinguem-se  patrões,  profissionais  liberais  e  professores  universitários  no 

topo da hierarquia. Os operários e assalariados agrícolas estão no ponto mais baixo da 

escala social.  Quanto à estrutura, os patrões da indústria e o comércio se opõem aos 

professo

[144]



Revista Processus de Estudo de Gestão, Jurídicos e Financeiros – Ano 
IV – Número 09 – JAN-MAR – 2013 – ISSN:2178-2008 – 

Gustavo Javier Castro Silva

2013

Em síntese, Bourdieu identifica três classes que recortam o espaço social. Em 

primeiro lugar, as classes dominantes, que se subdividem em: a) fração dominante, com 

predominância do capital econômico (burguesia antiga e burguesia nova); e b) fração 

dominada, com predominância do capital cultural (engenheiros, professores e profissões 

intelectuais). 

Em  segundo  lugar,  a  pequena  burguesia,  que  se  subdivide  em:  a)  pequena 

burguesia  em declínio  (artesãos  e  comerciantes);  b)  pequena  burguesia  de execução 

(funcionários,  executivos  médios,  professores  primários,  técnicos);  e  c)  pequena 

burguesia nova, com forte capital cultural, mas sem capital social.

Em terceiro lugar, as classes populares, que se caracterizam pela quase ausência 

de capital sob qualquer forma e a virilidade como valor de unidade do grupo (operários, 

pequenos agricultores e pequenos assalariados).

Dessa maneira, a posição dos atores no espaço das classes sociais depende do 

volume e da estrutura do seu capital, diferenciando-se a partir de uma dupla dimensão. 

Na primeira, podemos distinguir os atores que acumulam grande quantidade de capital, 

tanto econômico quanto cultural. Nesse sentido, tanto os donos de uma IES quanto os 

professores universitários podem ser localizados, potencialmente, no topo da hierarquia 

social. O que interessa neste aspecto é o volume do capital. Na segunda dimensão, o que 

interessa é a estrutura do capital. Assim, sob este ângulo, os donos de IES se opõem aos 

professores universitários,  dado que os primeiros  possuem maior  capital  econômico, 

enquanto os segundos, maior capital cultural e simbólico.     

No nosso entendimento,  trata-se  de analisar  uma IES como um campo  onde 

diferentes  estratos  lutam para conservar  ou aumentar  o seu capital,  seja  econômico, 

cultural, social ou simbólico. Porém é importante destacar que o conceito de estrato está 

intimamente ligado ao conceito de capital simbólico.

Nesse sentido, Bourdieu afirma que 

Constatando que o poder pura e simplesmente econômico e, sobretudo, a força 
nua do dinheiro não constituem necessariamente um fundamento reconhecido 
do  prestígio  social,  Max  Weber  distingue  a  classe  social  como  grupo  de 
indivíduos  que,  partilhando  a  mesma  situação  de  classe,  isto  é,  a  mesma 
situação de mercado, têm as mesmas oportunidades típicas no mercado de bens 
e de trabalho, de condições de existência e experiências pessoais, e os grupos de 
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status (stande) como conjunto de homens definidos por uma certa posição na 
hierarquia da honra e do prestígio. (Bordieu: 1974, 64).

Assim, 

Os grupos de status se definem menos por um ter do que por um ser irredutível 
a seu ter, menos pela posse pura e simples de bens que por uma certa maneira 
de usar esses bens, a procura da distinção podendo sempre introduzir uma forma 
inimitável  de  raridade,  a  raridade da arte  de  bem consumir  que  pode  ainda 
conferir a realidade ao bem consumido mais comum. (Bourdieu: 1974, 65).

III. CAMPO E HABITUS

Podemos resumir em três os elementos centrais que constituem o campo. Em 

primeiro  lugar,  os  campos  são  espaços  estruturados  de  posições  (ou  postos),  cujas 

propriedades  dependem de  sua  posição  nesses  espaços  e  que  podem ser  analisados 

independentemente das características dos seus ocupantes (em parte determinada por 

elas). Assim, em segundo lugar, o campo pode ser definido como uma rede ou uma 

configuração de relações objetivas entre posições. Finalmente, as posições dentro dos 

campos são definidas objetivamente segundo a situação na estrutura de distribuição dos 

diferentes capitais. O campo econômico tem mais autonomia e sua lógica tende cada 

vez mais a permear outros campos.

Bourdieu entende a sociedade como um conjunto de campos sociais, mais ou 

menos  autônomos,  entrecruzados  por  lutas  entre  classes.  Esta  ideia  tem  como 

fundamento  a  compreensão  de  que  o  mundo  social  é  o  lugar  de  um  processo  de 

diferenciação progressiva.  A divisão social  do trabalho tende a fazer  surgir  diversos 

campos.  O  campo  pode  ser  considerado  como  um  mercado  em  que  os  atores  se 

comportam  como  jogadores,  configurando  uma  rede  de  relações  objetivas  entre 

posições. Essas posições são distribuídas a partir do capital que permite o acesso aos 

lucros específicos em jogo no campo, mas também, por suas relações objetivas com as 

outras posições.
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Os variados  campos  apresentam leis  de funcionamento  invariantes.  Enquanto 

cada  novo  campo  apresenta  propriedades  novas  do  campo  em  particular,  também 

podemos avançar no conhecimento dos mecanismos universais dos campos. Assim, em 

todo campo existe uma luta entre o novo que está entrando e que tenta forçar o direito 

de entrada e o dominante que tenta defender o monopólio e excluir a concorrência. 

O  campo  se  constitui  através  da  definição  dos  objetos  de  disputas  e  dos 

interesses  específicos  que  são  irredutíveis  aos  objetos  de  disputa  e  aos  interesses 

próprios de outros campos. Para que um campo funcione, é necessário que haja objetos 

de disputa e pessoas prontas para disputar o jogo, dotadas de habitus que impliquem o 

conhecimento e o reconhecimento das leis imanentes do jogo, dos objetos de disputa 

etc.

A estrutura  do  campo  é  um  estado da  relação  de  força  entre  os  agentes  ou 

instituições engajadas na luta ou da distribuição do capital específico que, acumulado no 

curso das lutas anteriores, orienta as estratégias ulteriores.

 No campo, aqueles que monopolizam o capital específico tendem a estratégias 

de conservação (ortodoxia). Aqueles que possuem menos capital tendem a estratégias de 

subversão  (heresia).  Como  outra  propriedade  do  campo,  podemos  destacar  a 

cumplicidade objetiva subjacente a todos os antagonismos: as pessoas engajadas num 

campo têm certo número de interesses fundamentais em comum.

As revoluções parciais que ocorrem continuamente nos campos não colocam em 

questão  os  próprios  fundamentos  do  jogo.  Assim,  no  campo  de  produção  de  bens 

culturais, religião, literatura, arte, a subversão herética reivindica o retorno às fontes, à 

origem, ao espírito, à verdade do jogo, contra a banalização e a degradação que sofreu.

Pelo conhecimento prático dos princípios do jogo que é tacitamente exigido dos 

recém-chegados, toda a história do jogo, todo o passado do jogo, está presente em cada 

ato do jogo. Assim, por exemplo, ser filósofo é dominar o que deve ser dominado na 

história da filosofia para saber agir como filósofo num campo filosófico. 

O conceito de interesse é entendido como investimento específico nos processos 

de lutas, que é ao mesmo tempo a condição e o produto da vinculação a um campo. O 

habitus é  gerador  de  estratégias  que  podem  ser  objetivamente  afins  aos  interesses 

objetivos de seus autores sem terem sido expressamente concebidas para este fim. O 
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princípio das estratégias num campo não é a procura consciente de um lucro específico, 

mas uma relação inconsciente entre um habitus e um campo.

Basta  deixar  o  habitus funcionar  para  obedecer  à  necessidade  imanente  do 

campo, e satisfazer as exigências inscritas. Os atores obtêm, assim, o lucro suplementar 

de se verem e serem vistos como perfeitamente desinteressados.

Devemos esclarecer que os campos não são espaços com fronteiras estritamente 

delimitadas ou, em outras palavras, não existe uma autonomia absoluta dos campos. 

Assim, a posição de um agente social  num campo é dependente da posição dele no 

espaço social. Segundo Bourdieu, na sociedade contemporânea, tendem a predominar os 

mecanismos  da  conservação  da  ordem  social.  Os  estudos  de  mobilidade  social 

(circulação dos indivíduos entre classes sociais) assim o comprovam.

A tendência à reprodução da ordem social se explica pelas múltiplas estratégias 

que os atores sociais mobilizam para a conservação ou para a apropriação do capital, 

sob suas diferentes espécies. Assim, uma das questões fundamentais para o estudioso da 

sociedade consiste em saber como o mundo social se reproduz. 

Entre as estratégias de reprodução social podem ser destacadas as seguintes: a) 

estratégias  de  investimento  biológico  (estratégias  de  fecundidade  e  estratégias 

profiláticas);  b)  estratégias  de  sucessão  (transmissão  do  patrimônio  material);  c) 

estratégias educativas, d) estratégias de investimento econômico (acúmulo simultâneo 

de capital econômico e capital social: ex., estratégias matrimoniais); e) estratégias de 

investimento  simbólico  (ações  para  conservar  ou  aumentar  o  capital  de 

reconhecimento).

A posição  das  diferentes  classes  sociais  no  espaço  social  é  modificada  pela 

evolução  estrutural  da  sociedade  introduzindo  uma  perspectiva  dinâmica.  Assim,  as 

estratégias de reprodução são afetadas pela trajetória coletiva do grupo.

O  conceito  de  habitus está  na  base  da  reprodução  da  ordem  social.  A 

socialização  é  caracterizada  pela  formação  do  habitus.  O  habitus pode  ser  definido 

como  um  sistema  de  disposições  duradouras  adquirido  pelo  indivíduo  durante  o 

processo de socialização.
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Podemos distinguir dois componentes do habitus. Em primeiro lugar, o  Ethos, 

entendido como os princípios e os valores em estado prático, a forma interiorizada e não 

consciente  da  moral  que  regula  a  conduta  cotidiana.  Em  segundo  lugar  a  Hexis, 

entendida como posturas, disposições do corpo interiorizadas inconscientemente pelo 

indivíduo.

O  habitus é produto da posição e da trajetória social  dos indivíduos. Sobre o 

habitus primário (educação familiar) enxertam-se, ao longo da vida, habitus secundários 

(educação escolar).  O  habitus apresenta  uma forte  inércia.  Assim,  cada indivíduo é 

apenas uma variante de um habitus de classe. O conceito de habitus permite superar a 

dicotomia objetivismo/subjetivismo.

A homogeneidade dos  habitus, no seio de um mesmo grupo, está na base das 

diferenças  de  estilos  de  vida  no seio  da  sociedade.  As três  classes,  a  dominante,  a 

pequeno-burguesa e as classes populares têm habitus específicos. O habitus também se 

estrutura em relação a um campo. O campo estrutura o  habitus, e o  habitus contribui 

para  construir  o  campo  como mundo  significante.  O  habitus é  duradouro,  mas  não 

imutável.

   Como já foi  afirmado no início,  nosso trabalho pretende  discutir  algumas 

questões  teóricas  fundamentais  inerentes  a  um campo  de  pesquisa  mais  amplo,  em 

processo de desenvolvimento. Esta pesquisa tem como hipótese que a criação de uma 

universidade  privada  pressupõe  a  existência  de  um estrato  acadêmico  competente  e 

motivado que possa ocupar lugares estratégicos nos processos decisórios da instituição. 

Nesse grupo adquire destaque um ator que Trigueiro tem denominado como gerente 

institucional, que pode ser definido como “aquela pessoa dotada de grande liderança e 

que conta com a inteira confiança dos dirigentes máximos, reitores ou proprietários das 

mantenedoras. Este indivíduo tem desempenhado trabalho de crucial importância nesse 

momento de transição,  de formas mais tradicionais  de gestão,  para orientações mais 

inovadoras e ajustadas ao ambiente externo” (Trigueiro: 2000, 98).

Temos observado que esse estrato acadêmico está em permanente conflito com 

um outro segmento  ligado ao grupo econômico  proprietário  da  instituição  que  quer 

tornar-se  universidade.  Este  segundo  grupo,  que  temos  denominado  como  estrato 

gerencial-financeiro, está constituído por indivíduos que, geralmente, mantêm relações 

de parentesco com os mantenedores, ocupam lugares-chave na administração da IES e 
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não possuem ligações nem com a pesquisa nem com a docência, sem necessariamente 

deterem  o  poder  econômico,  mas  gozam  de  prestígio  junto  aos  donos  do 

empreendimento. 

Outras variáveis  importantes  para analisar o surgimento de uma universidade 

privada são a situação do mercado, o papel regulador do Estado e o poder e influências 

políticas  à  disposição  da  concretização  do  projeto.  Por  um  lado,  quanto  mais 

competitivo  for  o  mercado,  maiores  serão  as  possibilidades  de  desenvolvimento  de 

processos de ensino de qualidade, embora não de maneira necessária. Por outro lado, a 

regulação do Estado é fundamental para orientar e controlar a construção de um ensino 

de qualidade. E, finalmente, as forças políticas atuam como facilitadores no processo de 

construção de uma Instituição de Ensino Superior privada. A observação das estreitas 

ligações entre os donos das mantenedoras e a política permitem a identificação de uma 

classe política que não vive para a política nem da política (Weber: 2003, 22), mas vive 

incestuosamente  com a  política,  mediante  sua  instrumentalização,  com o sentido  de 

obter concessões para a produção de sentidos e significados tanto no campo da distinção 

acadêmica quanto na autopromoção midiática.

Em relação ao papel regulador do Estado e à avaliação do sistema de ensino 

superior, a Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, cria o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES. O sistema tem três eixos principais:  avaliação da 

instituição,  a  avaliação  dos  cursos  e  a  avaliação  de  desempenho  dos  estudantes. 

Considerando  essas  três  esferas,  a  lei  estabelece  que  a  avaliação  institucional  deve 

contemplar  a  análise  global  e  integrada  das  dimensões,  estruturas,  relações, 

compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais das instituições 

de educação superior e de seus cursos. O objetivo é fornecer um perfil que possibilite à 

sociedade  ter  um  referencial  de  qualidade  dos  cursos  e  instituições  de  educação 

superior.  Por outro lado,  pretende-se que o Sinaes sirva de instrumento para que as 

instituições e os cursos possam ser providos de elementos para sanar as deficiências 

apresentadas, quando for o caso. 

A avaliação institucional é constituída por uma autoavaliação orientada e pela 

avaliação externa, realizada por uma comissão de especialistas. Os resultados servem de 

base para o credenciamento e recredenciamento das instituições. 
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A Avaliação das Condições de Ensino (ACE) é o instrumento de avaliação de 

cursos e deve ser realizada antes que a primeira turma conclua seus estudos e fornece o 

reconhecimento  ao  curso,  ato  legal  necessário  para  a  emissão  de  diploma  aos 

graduandos. 

O  Exame  Nacional  de  Desempenho  dos  Estudantes  (Enade)  é  aplicado  aos 

alunos no início e no final do curso. Assim, pode ser verificado o quanto os alunos 

sabem quando entram no curso e o quanto de conhecimento adquiriram ao deixá-lo. 

Tanto os cursos quanto as áreas são avaliados periodicamente, por amostragem. A cada 

curso se aplica uma prova cobrindo os conteúdos das diretrizes curriculares, buscando 

aferir  o  desempenho  dos  estudantes  em relação  a  esses  conteúdos,  bem como suas 

habilidades para ajustar-se às exigências decorrentes da evolução do conhecimento. A 

prova  também  inclui  questões  com  o  objetivo  de  aferir  as  competências  para 

compreender  temas  ligados  à  realidade  brasileira  e  mundial  e  a  outras  áreas  do 

conhecimento.

Compreende-se, assim, que o Sinaes termina sendo, devido à sua abrangência e 

estrutura, um modelo de gestão, ao qual os dirigentes de Instituições de Ensino Superior 

deverão se ater.

IV. O PROFESSOR UNIVERSITÁRIO COMO INTELECTUAL E ATOR NUM 
ESPAÇO SOCIAL EM CONFLITO

Segundo  Pierre  Bourdieu  (1983),  o  discurso  burguês  sobre  a  cultura  não  é 

desinteressado. Existe um capital cultural que também proporciona diferentes tipos de 

lucro, entre eles o lucro da distinção. O lucro da distinção é o lucro que proporciona a 

diferença, o distanciamento, a separação do comum. O lucro da diferença é acrescido 

pelo lucro suplementar do desinteresse, quer dizer, o lucro que se tem ao ser visto como 

quem não está buscando o lucro.

Como consequência do anterior, a ideia da arte para todos ou de um comunismo 

cultural  não  faz  sentido.  O acesso  à  obra  de  arte  requer  instrumentos  que  não  são 

distribuídos universalmente. Da mesma maneira, é necessário analisar com cuidado os 

movimentos de contracultura,  pois eles também podem ser atividades que produzem 

distinção. As pessoas que se querem nas margens, fora do espaço social, também estão 

situadas no espaço social.    
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Uma verdadeira contracultura deveria oferecer armas contra as formas suaves de 

dominação,  sustentadas  em racionalizações  semicientíficas.  Também seria necessário 

incluir no âmbito da cultura muitas coisas que a definição atual exclui. Bourdieu não 

quer culpar os intelectuais, mais sem contribuir para produzir instrumentos de análise 

que não isentem os intelectuais.  Nesse sentido, a sociologia dos intelectuais torna-se 

uma pré-condição de qualquer ciência do social.

As  classes  dominadas  têm  um  papel  passivo  nas  estratégias  de  distinção, 

portanto não existe, propriamente, cultura popular. Inclusive, o trabalho de politização 

sempre vem acompanhado de um esforço de aquisição cultural, como uma reabilitação, 

o  que  oculta  um  reconhecimento  incondicional,  inconsciente,  da  cultura  legítima  e 

daqueles que a detêm.

As transformações no sistema escolar e, especialmente, os efeitos da inflação e 

da  desvalorização  dos  títulos  escolares,  são  importantes  fatores  de  mudança, 

particularmente no domínio da política. 

Uma forma de se impor aos valores dominantes é a arte de resistir às palavras, 

quer dizer, só dizer o que se quer dizer, não ser levado pelas simplificações, pois toda 

linguagem  que  é  o  produto  do  compromisso  com  a  censura  exerce  um  efeito  de 

imposição, que desestimula o pensamento.

Os intelectuais têm um papel a desempenhar, pois a falta de uma análise rigorosa 

e complexa da realidade social possibilita a produção de formas totalitárias, ainda que 

não necessariamente as evite. 

Bourdieu  parte  do  princípio  da  existência  de  uma  forma  de  interesse  de 

investimento  na  origem  de  todas  as  instituições  e  práticas  sociais.  Esse  princípio 

confunde-se com o princípio da razão suficiente, quer dizer, deve existir uma causa que 

permita  explicar  ou compreender  porque tal  prática  social  é  ao invés  de não  ser,  e 

porque ela é assim e não de qualquer outra maneira. Esse interesse, que se torna um 

investimento,  está  ligado  ao  campo  (espaço  de  jogo)  e  ao  habitus (sistema  de 

disposições ajustado a este jogo). O investimento é o efeito histórico da combinação de 

duas realizações do social: nas coisas, pela instituição, e nos corpos, pela incorporação.  
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Um  dos  objetivos  de  Bourdieu  foi  fazer  uma  economia  dos  fenômenos 

simbólicos e estudar a lógica específica da produção e da circulação dos bens culturais. 

Quando isso acontece,  os próprios intelectuais  são obrigados a se perceberem como 

determinados por interesses que podem explicar suas tomadas de posição, em lugar de 

se situarem no universo do puro desinteresse. Os intelectuais estão sempre de acordo em 

deixar seu próprio jogo e suas próprias disputas fora do jogo. Os intelectuais são objeto 

de uma delegação de fato por parte da classe dominante.

Na  perspectiva  de  Bourdieu,  a  sociologia  dos  intelectuais  tem como  função 

dificultar  a  relação  triunfal  entre  dirigentes  e  intelectuais.  Lembrar  que  somos 

manipulados em nossas categorias de pensamento, sobretudo em relação ao pensar e ao 

falar sobre o mundo e, por último, destacar que a tomada de posição sobre o mundo 

social  está  influenciada  pelas  condições  em que  esta  posição  é  produzida:  a  lógica 

específica do jogo político, da cooptação, da circulação de ideias etc. E claro, dentro da 

categoria dos intelectuais existe um lugar para o estrato dos professores universitários.

A  eficácia  de  uma  ação  de  violência  simbólica  é  proporcional  ao 

desconhecimento  das  condições  e  dos  instrumentos  de  seu  exercício.  A reação  dos 

intelectuais ante o desvelamento da violência simbólica explica a reação dos mesmos: 

Bourdieu desmascara os lucros e os meios que os intelectuais usam para consegui-los. 

Mas  tem  que  ficar  claro  que  a  função  da  ciência  social  não  é  condenar,  mas 

compreender. Bourdieu não quer condenar os intelectuais como parasitas, mas explicitar 

os limites  impostos  a qualquer conhecimento  teórico  pelas  condições  sociais  de sua 

efetuação. 

Assim, enquanto detentores de capital cultural,  os intelectuais são uma fração 

(dominada)  da classe dominante  e  muitas  das  suas  tomadas  de posição se devem à 

ambiguidade  de  sua  posição  de  dominados  entre  os  dominantes.  Dado  que  os 

intelectuais, ao pertencerem ao campo intelectual, possuem interesses específicos, eles 

são passíveis de todo tipo de pressões e censura sutis. 

Uma sociologia dos intelectuais dá a possibilidade de liberdade em relação aos 

determinismos impostos. Inserir o sujeito da ciência na história e na sociedade não é se 

condenar  ao relativismo;  é  colocar  em discussão  as  condições  de  um conhecimento 

crítico dos limites do conhecimento que é a condição do verdadeiro conhecimento.
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Bourdieu (1983) insiste numa usurpação da palavra pelos intelectuais. Eles se 

atribuem o direito de legislar sobre todas as coisas, em nome de uma competência social 

que não é necessariamente uma competência técnica. O ensaísmo é um claro exemplo 

desta  usurpação,  forma  que  permite  discursar  sobre  qualquer  coisa  conhecível.  A 

situação  pedagógica  é  um  claro  modelo  de  se  tomar  a  palavra  em  situação  de 

autoridade, o que é uma demonstração de força. 

O discurso que produzimos é uma resultante da competência do locutor e do 

mercado no qual passa seu discurso; o discurso depende em parte das condições de 

recepção. Aprender uma linguagem é ao mesmo tempo aprender que essa linguagem 

será lucrativa em tal ou qual situação. No mercado escolar o preço da nossa linguagem é 

a nota. Toda situação linguística funciona como um mercado onde se trocam coisas, 

neste caso, palavras. Mas também é uma relação econômica onde o valor de quem fala 

está em jogo.

Bourdieu pergunta: na situação escolar, é o professor quem domina as leis do 

mercado linguístico? É o professor quem define a aceitabilidade? O professor não é 

livre de abdicar de seu papel de “senhor da fala”, sem entrar em grandes contradições. 

Na realidade, não é possível modificar as relações de dominação na ordem linguística 

sem modificar as relações de dominação.

Para Bourdieu, o professor é um delegado, quer ele queira ou não, quer saiba ou 

não. A produção de um espaço autônomo em relação às leis do mercado é uma utopia 

perigosa. Ainda assim, a consciência e o conhecimento das leis específicas do mercado 

linguístico  que  se  manifestam  numa  determinada  turma  podem  transformar 

completamente  a  maneira  de  ensinar.  O  mercado  linguístico  implica  injunções 

econômicas, ainda que não todo mercado seja um mercado econômico.

V. CONCLUSÕES

Em primeiro lugar, uma universidade privada, no contexto educacional superior 

no Brasil,  pode ser qualificada como um novo ator importante  no âmbito das novas 

formas de produção do conhecimento. Como afirma Trigueiro, 
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Desse modo, seja para preparar novos profissionais para este cenário, seja para 
desenvolver  importantes  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos,  em  sua 
relação com os processos econômicos – e para responder a novas demandas 
sociais  por  qualidade  bem  como  a  um  conjunto  grande  de  problemas  e 
preocupações que passam a fazer parte do cotidiano das sociedades – o papel 
das IES é consideravelmente destacado. (2000: 17).

Em segundo lugar, foi possível identificar, a partir de Bourdieu, o espaço social 

de uma IES como um campo onde atores lutam para conservar o aumentar o seu capital, 

nas suas diversas modalidades.

Em terceiro lugar, a partir do conceito teórico de estrato, foi possível distinguir 

dentro do espaço social  de uma universidade em construção,  dois estratos sociais, o 

acadêmico e o administrativo, que lutam para manter o expandir suas posições mediante 

o acúmulo de capital tanto econômico, social, cultural ou simbólico.

Finalmente, seguindo o pensamento de Bourdieu, localizamos os dois estratos 

acima referidos dentro de um mesmo grupo, a classe dominante, dentro da qual, pela 

sua  vez,  distinguimos  dominantes  (estrato  administrativo-financeiro)  e  dominandos 

(estrato  acadêmico).  A  partir  desse  ponto,  uma  série  de  perguntas  deverão  ser 

respondidas no desenvolvimento da pesquisa mais ampla.

Na nossa hipótese, o êxito do projeto da construção de uma universidade privada 

passa  pelo  resultado  da  luta  entre  os  estratos  acima  mencionados,  no  campo 

denominado IES.  

Finalmente,  estamos  conscientes  de  uma  dificuldade  metodológica:  a 

necessidade da vigilância epistemológica quando se estuda o próprio campo em que se 

está inserido.  
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