
1

KLASYCZNE IDEE SOCJOLOGII

JAN ADAMUS

Dlaczego system oświaty

odpowiada za reprodukcję społeczną?

Chciałbym zacząć od zdefiniowanie pojęć, które składają się na pytanie zawarte w

temacie tej pracy. Pojecie system oświaty moŜna określić – zgodnie z Bourdieu – jako zespół

kontrolowanych przez państwo instytucji pracy pedagogicznej wtórnej, natomiast reprodukcję

społeczną, jako proces odtwarzania społeczeństwa, przekazywania norm, wartości oraz - last

but not least - struktury społecznej, a więc układu sił pomiędzy klasami składającymi się na

formację społeczną.

Zdaniem Bourdieu celem systemu oświaty jest wdroŜenie jednostce trwałego habitusu

oraz takie arbitralne narzucenie znaczeń, by jednostka operowała symbolami i horyzontami

właściwymi dla pozycji społecznej jej rodziców. System oświaty, nazywany systemem

nauczania, kontroluje – naprawiając bądź wzmacniając – pierwotną pracę pedagogiczną.

Stanowi zinstytucjonalizowaną część procesu wychowania, którego podstawowym celem jest

międzypokoleniowy przekaz kultury odziedziczonej z przeszłości.

Działania wychowawcze podejmowane przez system nauczania mają na celu wpojenie

arbitralnie wybranych treści kulturowych, które są tak wybrane by reprezentować interesy

grupy dominującej. Jako Ŝe dokonanie pewnej selekcji znaczeń jest konieczne, naturalny jest

taki ich dobór, który konserwuje układy sił między klasami społecznymi.

Relacje nauczyciel – uczeń mają, niezaleŜnie od róŜnicy wieku, charakter

międzypokoleniowy, a więc w swej istocie są umieszczone w kontekście czasowym.

Nauczyciel – jawnie uprawniony wykonawca działania pedagogicznego w instytucji –

przekazuje uczniowi arbitralność kulturową, która została mu przekazana w analogicznym

procesie w przeszłości.

Celem działań pedagogicznych jest wytworzenie habitusu, a więc takiego zespołu

zinterioryzowanych zasad, by jednostka kierowała się nimi nawet, gdy działanie
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pedagogiczne zostanie zakończone. Habitus składa się z zespołu schematów percepcji,

myślenia i działania, które kaŜą analizować rzeczywistość w określony sposób. Tworzą go

„dyspozycje logiczne, aksjologiczne, teoretyczne i praktyczne”. Tak więc, łatwość

posługiwania logicznym myśleniem, umiejętność sprawnego operowanie pojęciami

abstrakcyjnymi, posługiwanie się systemem wartości, w którym samorozwój i zdobywanie

wiedzy zajmują istotną pozycję, stanowią katalog schematów właściwych dla osoby z klasy

dominującej.

System nauczania nagradza – a wiec w konsekwencji predestynuje do zajęcia w

przyszłości stanowiska właściwego dla bardziej dominującej klasy społecznej – osoby, które

mają habitus dostosowany do arbitralnie wybranych treści kulturowych uznawanych w

procesie edukacji za najwaŜniejsze, a więc dzieci osób, które zdobyły w paralelnym procesie

w przeszłości zbliŜony habitus. Obok nagradzania (i karania) drugim mechanizmem

stosowanym w systemie nauczania jest segregacja uczniów formalnie według kryteriów

zdobycia wiedzy, w rzeczywistości według kryterium pochodzenia klasowego. Im późniejszy

etap edukacji, tym bardziej intensywny wybór konkretnych elementów kultury i tym

intensywniejsze nabywanie kompetencji właściwych dla klasy społecznej. Operując

arbitralnie dobranymi elementami kultury, które odpowiadają pojęciom znanym dzieciom

pochodzącym z klas wyŜszych, system nauczania segreguje i nagradza dzieci tak, by

wzmocnić efekt podziałów klasowych.

Bourdieu nie zaprzecza moŜliwości zmiany habitusu pierwotnego i wtórnego.

MoŜliwa jest – choć nieczęsta – sytuacja, w której jednostka posiadająca habitus pierwotny

właściwy dla klasy niŜszej dostępuje konwersji na nowy habitus (np. syn pracownika poczty

zostaje profesorem Collège de France). Taka całkowita zastąpienie jednego habitusu innym

jest moŜliwa przy szczególnym ukształtowaniu instytucjonalnym (np. kolegium jezuickie,

szkoła z internatem, więzienie, koszary). Zwykle jednak proces nauczania kończy się

utrzymaniem lub wzmocnieniem habitusu pierwotnego. Praca pedagogiczna jest na tyle

waŜnym procesem, Ŝe nie moŜna go pozostawić wyłącznie w gestii rodziców. Narzucanie

arbitralności kulturowej musi znajdować się pod kontrolą państwa.

Wydaje się, Ŝe praca pedagogiczna wtórna polega przede wszystkim nie na

przekazywaniu norm, a na przedstawianiu wiedzy w taki sposób, by ta była niedostępna dla

klas niŜszych. Stanowi więc kolejny etap, wtórny wobec pracy pedagogicznej pierwotnej.

Habitus wtórny jest kształtowany w miarę ujednolicony sposób, przez mniej więcej

jednakowe instytucje oświatowe dla uczniów w jednakowym wieku. Skutkuje to unifikacją

habitusów. Jeśli efektem pracy pedagogicznej pierwotnej jest znaczna liczba róŜnych
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habitusów, to działanie szkoły sytuację tę zmienia, powodując integrację intelektualną

i moralną w obrębie grupy i klasy.

Jednostka, która ma trwale zinternalizowane – właściwe dla jej pozycji społecznej –

pojęcia kulturowe, przekazuje je później jako własne w procesie pracy pedagogicznej

pierwotnej (lub wtórnej – jeśli zostaje nauczycielem). Jednostki posiadające podobne

habitusy, wykształcone w znacznej mierze w kontaktach z systemem edukacji, zajmują

sąsiadujące miejsca w strukturze klasowej. Dostęp do dóbr symbolicznych determinuje

pozycję jednostki.

Przekładając twierdzenia Bourdieu na język bardziej zbliŜony konwencji tradycyjnej

socjologii, teorię reprodukcji społeczeństwa moŜna sformułować w ten sposób: socjalizacja

ma charakter klasowy, słuŜy ugruntowaniu pozycji dominujących klas społecznych. Treści

zinternalizowane w procesie edukacji są przedstawione w taki sposób, by następowało

dziedziczenie statusów społecznych. Jednostka jest przyuczana do Ŝycia w tej samej klasie, z

której pochodzi.

Jako Ŝe praca miała pozostać w obrębie aparatu pojęciowego Bourdieu, moim

zadaniem było referowanie poglądów autora reprodukcji. Na zakończenie, po próbie

przedstawienia tej teorii, chciałbym przedstawić trzy problemy, które podczas lektury tego

tekstu dystansowały mnie od niego: 1. Czy w zorganizowanym systemie przemocy społecznej

i ciągłej reprodukcji jest miejsce na zmianę społeczną? 2. Jeśli są róŜne systemy edukacyjne,

to są teŜ róŜnego rodzaju społeczeństwa. W takim razie porównanie systemów edukacyjnych

umoŜliwi poznanie róŜnych społeczeństw. Jednak wydaje się, Ŝe róŜnice między systemami

edukacyjnymi mają większy wpływ na kwalifikacje inŜynierów i lekarzy niŜ strukturę klas

społecznych 3. Czy podstawowym celem systemu edukacji nie jest przekazanie wiedzy,

kompetencji, a nie przemoc symboliczna? Czy analiza zupełnie nieuwzględniająca jawnych

elementów systemu edukacji jest trafna? Nie chciałbym uchodzić za zagorzałego zwolennika

teorii mówiących, Ŝe społeczeństwo jest funkcjonalnie zintegrowane, jednak jestem

przekonany, Ŝe system edukacji wytwarza ludzi posiadających pewne istotnie społeczne

kompetencje, zaś reprodukcja polega przede wszystkim za zapełnieniu potrzebnych

społecznie stanowisk.


