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As transformações sociais e seus  reflexos na 
educação





É possível dizer que a educação, em sentido amplo, existiu desde 
 sempre. A família e o grupo de iguais responsabilizavam-se por transmitir 
às gerações mais novas os conhecimentos necessários para a sobrevivên-
cia, seus ritos e práticas sociais. As crianças e os jovens aprendiam a caçar, 
pescar, cozinhar, rezar, cantar, falar etc. e, ao tornarem-se adultos, também 
transmitiam seus conhecimentos, reproduzindo o ciclo. A  perpetuação dos 
saberes necessários à vida, garantida por essa via, gerava as condições neces-
sárias para a continuidade de cada sociedade.

Dotados de herança cultural, os diversos grupos enfrentavam e 
 resolviam os problemas que se apresentavam no tempo e no espaço, re-
construindo o que dispunham inicialmente e ampliando o patrimônio da 
humanidade. À dinâmica empreendida, denominou-se progresso. De modo 
geral, lenta ou rapidamente, todos os grupos sociais apresentam percursos 
de educação e progresso. Sem qualquer intenção de aprofundar conceitos 
mais particulares ou seus efeitos, educação e progresso implicam numa con-
cepção de acúmulo dos conhecimentos produzidos que conduzem cada cul-
tura a estágios diferentes dos anteriores com relação ao bem-estar social.

A mudança dos modos de produção de alguns grupos estimulou 
 tanto a diversificação das funções sociais dos membros de cada comunida-
de como seu aumento populacional. Com o incremento da complexidade 
das sociedades, o acúmulo e as novas demandas de conhecimentos, sur-
giram, desde os primórdios da história, diferentes formas de transmissão 
dos conhecimentos, ocasionando a especialização e a seleção do que de-
veria ser ensinado, bem como quem seria privilegiado pelos processos de 
educação, e por que não dizer, pela “condução e usufruto” dos benefícios 
do progresso.

Todavia, a concepção de educação quando referida ao trabalho esco-
lar necessita de esclarecimento. Segundo Paro (2008), o senso comum tem 
concebido a educação como um encontro de indivíduos em que o primeiro, 
o professor, transmite conhecimentos ao segundo, o aluno. Em substituição 
a essa ideia corrente, o autor sugere a adoção de uma visão científica e rigo-
rosa de educação. Em um primeiro momento e de forma ampla, a educação 
pode ser vista como apropriação, reconstrução e produção de cultura. 

Aqui convém uma explicação. Muito embora na contemporaneidade 
convivam diversas interpretações para o termo cultura, a concepção adotada 
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nestas páginas buscou inspiração na teorização pós-crítica.1 Nessa constru-
ção teórica, segundo Moreira e Candau (2007), cultura refere-se à  dimensão 
simbólica presente nos significados compartilhados por determinado grupo. 
Concebe-se, assim, a cultura como prática social, não como coisa ou estado 
de ser. Nesse enfoque, coisas e eventos do mundo natural existem, mas não 
apresentam sentidos intrínsecos: os significados são atribuídos com base na 
linguagem. “Quando um grupo compartilha uma cultura, compartilha um 
conjunto de significados, construídos, ensinados e aprendidos nas práticas 
de utilização da linguagem” (p. 27). 

Considerado esse entendimento acerca da cultura, será correto  afirmar 
que todas as pessoas são sujeitos históricos inseridos em  determinados 
 grupos sociais, que pelo seu intermédio, interagem de diversas maneiras, 
produzindo significados com base nas condições e nos percursos de vida, ex-
periências de classe, etnia, gênero, local de moradia, ocupações  profissionais, 
religião e demais marcadores que configuram uma comunidade específica. 

Ao valer-se dessa noção de cultura, pode-se afirmar que a escola é o cená-
rio em que diversas culturas entram em conflito tendo em vista a veiculação de 
seus distintos significados. Qualquer estudante ou docente irá se defrontar com 
produções simbólicas que ora lhes são familiares, ora lhes são estranhas. Atuar 
sobre elas ou com base nelas, fará com que os significados inicialmente disponí-
veis sejam reconstruídos, alcançando a produção de novas significações. 

Todavia, essa noção de escola não existiu desde sempre. A análise históri-
ca empreendida por Esteve (2004), com a qual se desenvolveu o debate ao longo 
desta seção, revela que a escola, como instituição dedicada especificamente a 
ensinar, parece ter surgido no Egito do Antigo Império, por volta de 2.500 a.C., 
quando, amparadas pelos templos, criaram-se Casas de Instrução e, na corte do 
faraó, estabeleceram-se escolas de escribas. Em ambas as instituições transmi-
tiam-se os segredos da escrita, considerada um instrumento divino. O processo 
educacional era reservado à elite sacerdotal e à administração do Estado, pois 
a essa parcela da população atribuía-se o exercício das atividades intelectuais e 
delegava-se as demais, de aspecto meramente prático, ao restante da população. 
Entre os ocupantes das atividades mais nobres, encontravam-se os escribas. In-
divíduos escolarizados e  responsáveis pela condução dos negócios governamen-
tais, função de importância destacada naqueles tempos. 

1  O conjunto das teorias pós-críticas será apresentado e discutido em seção subsequente.
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Ao longo do tempo e em distintas sociedades, explica o autor, surgi-
ram escolas organizadas pelas comunidades, pelas cidades, pelos monasté-
rios medievais, pelas igrejas ou pelos templos, todas elas com alguns aspec-
tos em comum dos quais dois se destacam: primeiro, é visível a transmissão 
dos saberes acumulados pelos grupos para a sua consequente conservação 
e, em segundo plano, a constituição e manutenção dessas instituições de-
pendiam da iniciativa particular de pessoas e entidades que se ocupavam 
unicamente das próprias unidades, sem qualquer ambição de construir um 
sistema escolar coordenado que desse cobertura ao conjunto da população. 

No que tange ao trabalho escolar, com o decorrer da história, diver-
sos acontecimentos contribuíram para que as tarefas repetitivas e extenuan-
tes que caracterizaram os primórdios da pedagogia fossem modificadas. En-
tre os fatores mais marcantes, é possível mencionar a invenção da imprensa, 
que modificou profundamente os sistemas de aprendizagem, e a difusão 
das novas descobertas em todos os campos do conhecimento, que alterou 
significativamente aquilo que era ensinado nas escolas. 

Diante das mudanças ocasionadas pelo Renascimento, a transição da 
Idade Média para a Idade Moderna fomentou as concepções de pedagogos e 
filósofos ilustres, transformando definitivamente o que acontecia no interior 
das escolas. Consolidaram-se os movimentos de renovação com o advento 
do Humanismo Renascentista, a Reforma Protestante e a Contrarreforma, 
pelo favorecimento do raciocínio para a instituição de conclusões no lugar 
dos métodos dedutivos medievais. A escola, nesse momento, sucumbiu às 
influências religiosas – jesuíta e luterana – e aos ideais de pensadores, como 
Erasmo de Roterdã, Juan Luís Vives, Thomas More e Michel de Montaigne. 
No entanto, essas iniciativas ficaram restritas ao âmbito privado, limitadas 
a poucas instituições particulares, ao patrocínio mutável do “padrinho” do 
momento, ou à ação individual de um grande educador e seus discípulos.

O movimento da Reforma Protestante foi pioneiro ao tentar implemen-
tar a escola primária para todos. Nascido em Eisleben, na Saxônia ( Alemanha), 
Martinho Lutero (1483-1546), um dos idealizadores da Reforma, defendia a 
educação universal e pública como dever do Estado. Não foi à toa que os 
reinos germânicos foram os primeiros a promover projetos de educação pú-
blica e obrigatoriedade escolar para todas as crianças de 6 a 12 anos. Com a 
presença de religiosos no ensino, esses projetos pioneiros visavam propagar a 



26

Ed
uc

aç
ão

 F
ís

ic
a,

 C
ur

ríc
ul

o 
e 

C
ul

tu
ra

•

fé religiosa e opor-se ao ensino jesuíta, tradicionalmente centrado no ensino 
superior, logo, elitista. Ainda nos reinos germânicos, mais especificamente na 
Prússia do século XVIII, institui-se o primeiro sistema totalmente público de 
ensino, mediante a retirada do clero da administração das escolas e a instalação 
de um ministério da educação que, com tal finalidade, dispunha de escritórios 
e inspetores que administravam e fiscalizavam todas as escolas primárias. O 
trabalho de Esteve (2004) sinaliza esse momento como o período do resgate 
da educação escolar da aleatoriedade das iniciativas privadas e o comprometi-
mento e responsabilização do Estado na criação e manutenção de um sistema 
coordenado de escolas, para que todas as crianças tivessem o acesso garantido. 
A responsabilização do Estado pela educação escolar, visando o alcance de 
toda a população infantil, ocupa a história da educação dos séculos XIX e XX, 
e ainda pode ser considerada incompleta em inúmeros países.

Vale ressaltar que o modelo e a instauração de sistemas públicos de ensi-
no, conforme o autor, são frutos das mudanças econômicas e sociais em voga 
na Europa da época. Resumidamente, as revoluções burguesas  ocorridas a 
partir do fim da Idade Média promoveram mudanças econômicas – da riqueza 
pela posse hereditária das terras à acumulação de capital por meio da atividade 
produtiva; no controle social – do direito divino dos reis ao contrato do pacto 
social; nas formas de governo – do fim do poder da nobreza à criação dos 
Estados-Nação; da ênfase na fé aos princípios da racionalidade. Ao mesmo 
tempo que crescia o poder da burguesia, as teorias do  liberalismo  econômico 
e político ganharam força. Pautado no ideal de democracia, o pensamento 
liberal afirmava o poder político por meio do voto e não mais nas condições 
de origem. Contraditoriamente, a teoria liberal reforçava ideias elitistas, aten-
dendo aos interesses da burguesia, pois somente poderiam participar da vida 
pública e exercer a cidadania aqueles que acumularam capital. Essa perspectiva 
elitista viria a marcar e definir as metas e reflexões acerca da educação.

De modo geral, essas transformações tiveram seu ápice com as 
 Revoluções Francesa e Industrial. Recorrendo a Hobsbawn (1982), verifica-
se que “a grande revolução de 1789-1848” não foi a vitória da produção 
industrial sob a produção agrária, mas a da indústria capitalista. Não fora 
também o triunfo dos ideais de liberdade e de igualdade, e, sim, o  triunfo 
da burguesia liberal, não da economia moderna, mas a consagração das 
 economias e Estados de uma pequena parte do globo. Essas mudanças 
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 culminaram com a formação de uma nova classe dominante, a burguesia, e 
de uma nova classe dominada, o proletariado. Surgia, assim, um novo traba-
lhador – o assalariado, que, desprovido de sua própria produção, venderia o 
único bem que lhe restava: a energia de seus músculos. 

Deslocados do campo para as cidades, esses trabalhadores formaram 
um grande contingente necessitado e disponível que se sujeitava aos meca-
nismos do capitalismo, que, visando a um maior acúmulo de capital, tendiam 
à exploração proletária para o aumento dos lucros. Em virtude dos vários 
movimentos sociais de revolta com relação às condições de vida da classe 
proletária, a partir de 1848 (a era do capital),2 tiveram início diversas refor-
mas sociais que tencionavam defender os interesses da burguesia, em razão 
da necessidade de dirigir e controlar as massas e traduzir suas reivindicações 
em termos adequados à ordem social existente.

Na segunda metade do século XIX, o capitalismo liberal estende-se 
para um capitalismo monopolista. O resultado foi a divisão do mundo em 
vencedores e fracassados, tanto nos limites internos como nos  internacionais, 
consolidando a distinção entre ricos e pobres. Além disso, esse período mar-
cou a contradição do apogeu da burguesia com a segregação cada vez maior 
do trabalhador braçal. No entanto, na política, manteve-se a crença de uma 
sociedade igualitária. É nesse bojo que frutificam as discussões  acadêmicas no 
campo das Ciências Humanas com o propósito de  explicar essas diferenças. 

Aos processos desencadeados pelas revoluções, soma-se o advento 
dos sistemas nacionais de ensino, cujos propósitos estão fundamentados 
em três princípios: a crença no poder da razão e da ciência; a afirmação do 
projeto liberal no qual a igualdade de oportunidades suplantaria as desigual-
dades geradas pela herança familiar, e, por fim, a consolidação dos Estados-
Nação. Mais do que os dois primeiros, a implantação das redes públicas 
primou pela consolidação do terceiro, isto é, o nacionalismo em detrimento 
da igualdade e do conhecimento. 

Para garantir a soberania nacional era necessária a transformação do 
súdito feudal em cidadão. É aí que a escola recebe um papel de destaque. 
O ensino universal e obrigatório promovido por um sistema nacional seria 
a garantia para a construção da unidade em uma sociedade marcada pela 

2  Para melhor compreensão destas transformações sociais, sugere-se a leitura de Hobsbawn (1979 e 
1982).
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divisão de classes. A instalação das escolas públicas sedimentaria a ideia de 
uma sociedade igualitária e justa. Contudo, nesse período, tanto a constitui-
ção quanto a propagação dos sistemas públicos de ensino encontravam-se 
mais na órbita das intenções da classe dominante do que na realidade. Nesse 
contexto, a nacionalização tampouco se concretizava. Como convencer as 
massas trabalhadoras ao sacrifício laboral e mantê-las submetidas às condi-
ções degradantes de vida e trabalho?

A rápida mecanização e a sofisticação do processo fabril, a pressão 
pela iminente perda de emprego e o risco do retorno às condições de miséria 
e fome geradas pelo ritmo crescente do processo de urbanização estimula-
ram a normatização dos comportamentos. Cada trabalhador via-se impelido 
a dar tudo de si, mantendo alta a sua produtividade. 

Se, no princípio da industrialização, a importância da escola não to-
mou grandes proporções, pois a adequação das pessoas ao novo modo de 
produção era simples, a partir da segunda metade do século XIX, nos países 
que apresentavam uma economia estável e mediante as pressões pelo au-
mento da eficiência em prol do maior acúmulo de capital e progresso, a 
escola adquire funções diferentes para os diversos segmentos de uma socie-
dade estratificada. Para os empresários, seria o meio de formar aqueles que 
pudessem racionalizar e acelerar a produção. Para as classes médias e emer-
gentes, era a oportunidade de ascensão social pela ocupação de postos de 
trabalho mais qualificados. Para a classe trabalhadora, o sonho de superação 
das adversidades impostas pelas condições precárias de vida. 

Nesse ambiente, gradativamente, a escola investiu-se do papel 
de  redentora da humanidade, pois, na ótica das classes dominantes, a 
 escolarização afastaria a ignorância que vitimizava os membros das camadas 
populares, que, somente por meio da escola, poderiam ter acesso ao que as 
classes mais abastadas produziam. A criação dos sistemas nacionais de ensi-
no contribuiu para a formação da concepção de “alta cultura e baixa cultu-
ra”. Vale  ressaltar que, para consolidar seu projeto social, coube à burguesia 
o fomento de preconceitos de grupo (nação, racial, étnico, gênero e social). 
Essas práticas discursivas contribuíam para afirmar a Ciência Moderna em 
detrimento de outras ciências e consolidar o estilo de vida burguês como o 
melhor modo de ser. Heller (apud Patto, 1996) afirma que os preconceitos 
têm a função de manter a ordem e estabilizar a coesão da integração social, 
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sobretudo em uma sociedade de classes. A socióloga adverte que em ne-
nhum outro momento da história se produziu tanto preconceito quanto na 
sociedade burguesa, visto que é nela que a coesão social se mostra extrema-
mente instável. Observa-se, portanto, que os princípios que alicerçaram os 
sistemas nacionais de ensino contribuíram de forma incisiva para tornar o 
mundo um lugar seguro para o modelo capitalista. Diante disso, é possível 
contestar qualquer ideia de neutralidade no processo de escolarização.

No Brasil, a escolarização ficou limitada a restritos segmentos da socie-
dade dirigente até o início do século XX. A escola, voltada apenas para as eli-
tes, visava preparar os homens para a ocupação de cargos governamentais ou 
posições de mando na incipiente indústria, para o clero, para o poder  judiciário 
etc. e, isso era possível, sobretudo, pela passagem pelos bancos universitários 
– ambiente restrito até mesmo para alguns representantes da elite  econômica. 
Assim como na Europa, no Brasil, o avanço do capitalismo e a consolidação 
das políticas liberais fomentaram uma maior demanda na produção e, por 
conseguinte, na mão de obra qualificada. Ao longo dessa trajetória, surgiram 
novos postos de serviço que requisitavam conhecimentos especializados. Para 
atender às mudanças, o ensino técnico foi incrementado com a fundação de 
escolas profissionais, inicialmente no interior das indústrias, mas que, com o 
tempo, passaram a configurar unidades independentes pertencentes às redes 
públicas ou privadas de ensino. O ensino técnico possibilitava uma melhora de 
vida para os filhos da classe trabalhadora. Quando mais tarde passou também 
a proporcionar a certificação necessária para o ingresso na universidade, suas 
vagas tornaram-se disputadas entre os filhos dos representantes das camadas 
mais privilegiadas economicamente. Basta verificar que atualmente o ensino 
técnico atende, em sua maioria, setores da classe média, cujos objetivos vol-
tam-se para uma carreira universitária.

A análise do processo de expansão da escola empreendida por Esteve 
(2004) permitiu-lhe verificar que, conforme proliferava o número de institui-
ções, ampliavam-se as oposições. Em diversas localidades, elevaram-se vozes 
temerosas dos efeitos da instrução dos operários e camponeses, que podem 
ser traduzidas no medo pela perda do controle social ou no aumento da com-
petição pelas oportunidades sociais de destaque. No entanto, apesar de tudo, o 
Estado envolveu-se na tarefa convencido dos benefícios de  estender a educação, 
ao menos o Ensino Fundamental, a todos os cidadãos e cidadãs. Para explicar 
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esse fenômeno, no início da década de 1960, surgiu a Teoria do Capital Huma-
no (TCH) para referir-se ao ativo econômico como impulsionador de avanços 
técnicos e científicos daqueles países que dispõem de uma massa crítica de pes-
soas com altos níveis de formação. Influenciados pela ideia de qualificar a força 
de trabalho mediante formação escolar, seus propositores3 acreditavam que as 
escolas poderiam ser  concebidas como empresas especializadas em produzir 
instrução, ou seja, disseminar comportamentos e conhecimentos objetivos. Daí 
se destaca a alocação da formação pessoal e humana em segundo plano, sen-
do, portanto, mais um exemplo das concepções que traduzem os benefícios 
da educação em termos  econômicos. Na mesma linha, encontram-se aqueles 
argumentos que exigem maiores níveis de educação para manter níveis mínimos 
de coesão social. Esse embate fica claro quando se percebe que a sinergia entre 
conhecimento e enriquecimento não atinge todos, pois, cada vez mais, o acesso 
aos recursos tecnológicos desenvolvidos fica restrito a uma pequena parcela da 
população, os setores privilegiados. Consequentemente, a violência e as con-
dições insalubres de vida para aqueles que estão à margem dos benefícios do 
projeto da modernidade só podem crescer.

A aceitação da responsabilidade do Estado sobre a educação não foi 
suficiente para contornar a estruturação de certo dualismo: enquanto a ação 
oficial limitou-se ao Ensino Fundamental, preferivelmente, à alfabetização, ao 
domínio das operações matemáticas elementares e à obediência moral para 
as camadas populares no âmbito de uma escola pública deficitária, as classes 
mais elevadas viram-se contempladas por escolas elitistas, cujos diplomas per-
mitiram exercer determinadas carreiras civis ou ter acesso aos altos cargos da 
administração reservados aos diplomados (Esteve, 2004). Para os sociólogos 
da educação Claude Baudelot e Roger Establet (1990), apesar de suas propos-
tas unificadoras, pautadas por um currículo comum, a escola era dividida em 
duas grandes redes, as quais corresponderiam à divisão da sociedade capitalista 
– escola para os burgueses e escola para o proletariado. 

Nos países de maior poder econômico, o processo de incorporação de 
todas as crianças ao Ensino Fundamental não se completou, efetivamente, até 
a segunda metade do século XX. Apesar disso, houve um importante desen-
volvimento no Ensino Médio e nas escolas profissionalizantes, cujo acesso foi 

3  A TCH foi desenvolvida pela Escola de Chicago, sobretudo pelo economista estadunidense 
Theodore Schultz na obra intitulada O valor econômico da educação.
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estendido às novas profissões dos setores médios emergentes. Ainda nesse 
período, a educação escolar era entendida como um privilégio e todas as eta-
pas dos sistemas educacionais aceitavam com naturalidade o exercício de um 
papel seletivo, pois, se as vagas eram tão escassas, deveriam ser reservadas aos 
melhores, não mais em razão da nobreza do sangue, mas aos mais inteligentes, 
aos mais dotados, aos mais esforçados, supostamente sem relação com suas 
origens sociais. A escola daquele período era marcada por uma certeza social: 
fornecer as bases de inserção dos cidadãos na divisão social do trabalho.

Após a Segunda Guerra Mundial, o movimento de escolarização tran-
sita de uma concepção elitista para uma escola de massas e passa da certeza 
à promessa de uma vida melhor. O otimismo assentava-se na ideia de desen-
volvimento e mobilidade social. Desse modo, na ótica de Esteve (2004), a 
maioria dos adultos dos dias atuais foi educada em um sistema educacional 
seletivo baseado na pedagogia da exclusão e assentado em uma estrutura 
piramidal que excluía os alunos e alunas conforme avançavam nos diversos 
níveis. A ideia de que o Estado não deveria gastar seus escassos recursos 
financeiros mantendo nas poucas vagas escolares mal-educados ou despro-
vidos de capacidade para o estudo fazia parte, sem causar estranheza, dos 
princípios transmitidos à maioria dos alunos que atualmente são adultos.

Ensino Superior

Ensino Médio

Ensino Fundamental

Sem Escolarização

Com esse espírito, explica o autor, as escolas eram valorizadas  socialmente 
pelo percentual final de aprovação nas provas oficiais, o que servia para avali-
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zar a eficácia da instituição. Esse era um dado que permitia fazer comparações 
supostamente “objetivas” entre as escolas de cada cidade. Entretanto, prevendo 
que determinados alunos pudessem comprometer suas estatísticas de aprovados 
nos exames oficiais, as escolas estabeleciam um mecanismo contínuo de seleção 
que funcionava em seu próprio interesse: se fosse permitido a todos prosseguir 
nos estudos, os mais fracos comprometeriam o percentual final de aprovados. 
Portanto, para se manter como um colégio de elite ou de qualidade, era preciso 
que os alunos passassem, anualmente, por um crivo, tendo direito a continuar 
sua trajetória escolar apenas aqueles que ofereciam uma razoável esperança de 
aprovação. Por essa razão, a cada ano, ao acabar o curso, os pais dos estudantes 
com maiores dificuldades eram convidados, cortesmente, a retirar os seus filhos 
da escola. O mesmo sucedia com aqueles que manifestavam no interior da ins-
tituição qualquer comportamento de rejeição pelas suas normas de conduta e 
disciplina. Mediante esse “método”, os poucos que atingiam os últimos anos da 
escolarização eram dotados de uma enorme capacidade de adaptação ao sistema 
ou, o que queremos ressaltar, eram os legítimos portadores dos conhecimentos 
e modos de proceder valorizados pela educação escolar. Em um sistema como 
esse, nunca é demais relembrar que os estudantes originários das camadas mais 
humildes da população, dos setores economicamente desprivilegiados ou os re-
presentantes de outros grupos sociais não tinham a menor chance. O malogro 
da promessa da escola de massas como fator de superação das injustiças sociais 
frustrou expectativas e, na verdade, evidenciou seu papel reprodutor das de-
sigualdades. A escola prometida, paradoxalmente, ampliou as desigualdades e 
mergulhou no espectro da incerteza.

As pessoas que se recordam desse sistema educacional com certa nos-
talgia precisariam refletir melhor para verbalizar qualquer defesa dessa política 
baseada na exclusão permanente dos alunos menos adaptados. Obviamen-
te, se voltássemos a conceituar a educação como um privilégio, em vez de 
considerá-la um direito, e deixássemos que os professores estabelecessem me-
canismos seletivos, o clima das salas de aula melhoraria  extraordinariamente. 
O problema, ressalta Esteve (2004), é que sob uma perspectiva social, e ainda 
mais nos termos economicistas, um país que pretenda voltar à pedagogia da 
exclusão vai piorar sua coesão social e frear notavelmente sua capacidade de 
progresso, distanciando-se de quaisquer objetivos desenvolvimentistas. Mas, 
evidentemente, sob as perspectivas dos docentes e de alguns pais dos “bons 
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alunos”, voltar a implantar mecanismos seletivos melhorará a qualidade de 
suas vidas na sala de aula, embora, provavelmente, não melhore a qualidade da 
educação, pois, no momento atual, um novo problema educacional surgiria: o 
que fazer com esse percentual de alunos excluídos? 

Naturalmente, prossegue o autor, durante um longo período do século 
XX, esse problema não existia, pois, mesmo muito jovens, os excluídos eram ab-
sorvidos pelo mercado de trabalho cujas estruturas produtivas não atribuíam um 
grande valor ao nível de formação e absorviam uma importante massa de mão de 
obra não qualificada. Sem uma formação adequada e de forma rudimentar, esse 
exército industrial de reserva4 aprendia um ofício in loco e passava a vida toda sem qual-
quer acesso aos bens que hoje consideramos indispensáveis. Já os diplomados do 
Ensino Médio nos anos 1950, 1960 e 1970 eram tão poucos que terminavam por 
encontrar ocupações profissionais cujos benefícios mostravam-se bem mais atra-
tivos ou, conforme os recursos e desempenho escolar, rumavam às raríssimas 
vagas do sistema universitário e às ocupações profissionais de grande prestígio. 
Grosso modo, essa política educacional prejudicou apenas as crianças filhas de 
pessoas oriundas das camadas mais pobres da população. Essas crianças aprende-
ram desde cedo a falhar e perpetuar um ciclo de pobreza e de posição social.

4  Em seu tempo, Marx denominava exército industrial de reserva o grande contingente de pessoas 
oriundas do campo que ficava à espera de qualquer oportunidade de emprego, independentemente 
de qualificação, condições de trabalho e remuneração. Transpusemos essa denominação para aque-
les que, por falta de oportunidade na vida escolar, ocupavam os postos de trabalho em acordo com 
o seu tempo de presença nos bancos escolares. 

Técnicos
escriturários

Operários

Auxiliares, serventes

Profissionais
liberais
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O percurso traçado até aqui demonstra que por muito tempo a  escola 
apresentou características que apenas ultimamente têm sido questionadas: 
a educação escolar como uma experiência reservada a uma minoria de 
eleitos; outorga de privilégios garantidos pelo alcance de posições sociais 
 escolarizadas; assunção de determinadas funções na sociedade e retribuições 
 econômicas de acordo com o nível de escolarização alcançado.

É lícito que as ideias correntes no pensamento pedagógico brasileiro 
a respeito das dificuldades presentes no processo de escolarização têm uma 
história, sobretudo quando estão em pauta as dificuldades de aprendizagem, 
a qualidade de ensino e as metas da escolarização. Isso indica que, para com-
preendermos ou questionarmos o momento atual, necessitamos entender 
o modo hegemônico de se pensar a educação e como ele foi instaurado na 
sociedade brasileira contemporânea.

Valendo-se disso, pode-se classificar como “radicalmente injusta 
qualquer comparação entre os êxitos escolares de um sistema que trabalha 
com alunos da elite, com os resultados obtidos por um sistema escolar que 
admite todas as crianças” (Esteve, 2004, p. 34). Nas palavras do autor, essa 
é a linha de argumentação dos nostálgicos, muitas vezes camuflados por dis-
cursos neoliberais que defendem uma escola que seja eficaz para alimentar o 
mercado de trabalho cada vez mais exigente e sedento de cérebros e cansado 
dos braços. Os arautos do neoliberalismo saem em defesa de um sistema 
educacional seletivo semelhante àquele que precedeu as tentativas de exten-
são universal da escolaridade, pois acreditam que os estudantes obtinham 
melhores resultados e inexistiam  problemas de conduta. No entanto, não 
param para pensar, ou muitas vezes desconhecem os dados referentes à fre-
quência e evasão escolar. Aqui, vale lembrar os estudos de Patto (1996) que 
indicam que, na década de 1950, de cada 1.000 crianças que ingressavam na 
primeira série, apenas 53 atingiam os oito anos de escolarização. Na década 
de 1970, de cada 1.000 ingressantes na primeira série, 180 concluíam a oitava 
série. Outros indicadores sociais posteriores apontam que há 15 anos ape-
nas 75% das crianças com 7 anos estavam matriculadas no primeiro ano do 
Ensino Fundamental (1º Grau à época) e destas, somente 12% alcançavam 
o terceiro ano do Ensino Médio (antigo 2º Grau).5 Os dados atuais mostram 

5  Dados oficiais disponíveis em www.inep.gov.br.
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uma situação mais animadora, pois contamos com 97% da população de 7 
a 14 anos matriculada na escola, apesar de ser ínfimo o montante de matrí-
culas nos últimos anos do Ensino Superior, sobretudo quando se miram os 
setores mais humildes da sociedade.

A linha de argumentação desenvolvida por Esteve (2004) quando 
analisa a realidade europeia cabe também ao contexto brasileiro. Da mes-
ma forma que lá, aqui, o esforço empreendido atualmente pela sociedade 
para matricular todas as crianças na escola e garantir a sua permanência na 
instituição até o final da Educação Básica, concebendo a educação escolar 
como um direito sem exclusões, é interpretado como um fracasso, e não 
como um êxito.

A situação atual sem qualquer precedente, afirma o autor, supõe o 
fim de um sistema educacional baseado na exclusão e configura uma nova 
concepção de educação escolar ainda não avaliada em justa medida, porque 
todos fomos educados no sistema anterior e, na falta de outras referências, 
tende-se, inevitavelmente, a comparar os problemas atuais com situações 
anteriores, sem entender que a generalização do ensino para 100% da po-
pulação supõe uma mudança de objetivos, formas de trabalho e da própria 
essência do sistema educacional.

Essa mudança radical nos sistemas educacionais, imposta pelas trans-
formações sociais, explica por que motivo, apesar de contarmos com uma 
organização melhor, professores com formações mais longas, dotações fi-
nanceiras e materiais impensáveis até pouco tempo atrás, predomina um 
sentimento de crise e uma desorientação generalizada entre os docentes, 
alunos e familiares, mediante a constatação de desvalorização do sistema 
educacional (Esteve, 2004). Para desfazer esse paradoxo, o professor espa-
nhol considera ser necessário escapar da tendência a julgar o novo sistema 
de ensino com a mentalidade e os critérios do antigo ensino seletivo, ou seja, 
superar a inclinação ainda presente em aplicar à situação atual os parâmetros 
do quadro anterior, no qual a pedagogia da exclusão expulsava anualmente 
os alunos que não se enquadravam. 

Na perspectiva do autor, quando se critica o fracasso escolar de uma por-
centagem dos estudantes, não se atenta que sua escolarização é um êxito, por-
que, ainda que seu nível seja baixo, antes sequer  permaneciam na escola. Muitas 
vezes, não se percebe que esses  estudantes constituem a primeira geração que se 
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escolariza em suas famílias, porque seus pais ou avós, quando tiveram acesso à 
escola, fizeram-no apenas pelo  tempo suficiente para dela acumular lembranças 
negativas, aprender sobre sua própria incapacidade ou, diante disso, estabelecer 
uma cumplicidade ingênua com o sistema, acreditando que o modelo em que 
fracassaram seja o melhor para seus filhos. Dizem que o nível educacional está 
baixo quando, na realidade, sobe, tanto o nível geral da população quanto o nível 
individual dos alunos como demonstram os dados oficiais.

É verdade, afirma Esteve (2004), que no sistema de ensino existem 
alunos com aprendizados bem aquém do desejado, mesmo assim, é um êxito 
que estejam na escola, porque antes estavam de fora e, de qualquer maneira, 
o sistema de ensino tem proporcionado um percentual maior de alunos com 
níveis melhores do que aqueles dos melhores alunos do passado.

O elemento fundamental da mudança, a transformação mais subs-
tancial que permite falar de melhoria, no entendimento do autor, baseia-se 
no fato de que, “pela primeira vez na história, a pedagogia da exclusão está 
sendo enfrentada e lentamente superada, pois, milhares de crianças que an-
teriormente eram eliminadas hoje frequentam as instituições educacionais e 
convivem com alunos de excelente nível” (p. 37). 

Com base nos argumentos apresentados, é possível sugerir dois enca-
minhamentos tendo em vista a construção de uma experiência escolar trans-
formadora. O primeiro consiste em aceitar os ganhos da democratização do 
acesso à escola, mesmo que isso signifique a permanência de todos os alunos 
que de forma insistente e cotidiana se negam a aceitar passivamente a escola-
rização e tudo o que ela significa. O segundo passo é a construção de novos 
paradigmas para a educação, rompendo, sobretudo, com a perspectiva da es-
cola dual. Reitera-se que a incerteza que invade a escola é fruto da tentativa de 
manter seus propósitos anteriores em tempos em que os empregos, para os 
quais a escola de massa se voltava, sofrem uma crise estrutural sem preceden-
tes na história. O resultado da escola prometida é a incerteza da precariedade 
dos trabalhos e a desvalorização dos diplomas fornecidos. 

A escola democrática da contemporaneidade delineia-se como 
um campo em que os objetivos, currículos, conteúdos6 e métodos an-
6  Conforme explica Popkewitz (1987), o conteúdo do ensino é uma construção social, sem signi-
ficado estático ou universal. Para Gimeno Sacristán (2000), os conteúdos compreendem todas as 
aprendizagens que os alunos devem alcançar para progredir nas direções que marcam os fins da 
educação numa etapa de escolarização.
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teriormente em vigor necessitam de revisão e superação para que a de-
sejada convergência com o direito de todos à educação seja finalmen-
te alcançada. Obviamente, este quadro oferece novos desafios a serem 
enfrentados diariamente por todos os envolvidos na tarefa educativa. 
A reforma tão propagada não se fará sem compromisso coletivo e bus-
ca incessante por novas formas de conceber a prática pedagógica. Do 
mesmo modo, a sociedade precisa contestar certos mitos e suposições 
acerca da educação, principalmente aqueles que indicam que os fracas-
sados na escola são os responsáveis pelas mazelas sociais ou pelo atraso 
no desenvolvimento da nação. Enquanto a escola estiver mitificada sob 
a luz da noção de igualdade e como grande agente equalizador das des-
vantagens sociais, apagando as condições nas quais opera, conforme 
denuncia McLaren (1997), será difícil encontrar maneiras para que os 
estudantes aprendam a utilizar diversos instrumentos para o controle de 
seu destino, ao invés de estarem presos ao status social, reproduzindo 
ou, muitas vezes, produzindo as desigualdades e sua decorrente violên-
cia simbólica e real. 

Apesar de tudo, a escola é sinônimo de esperança. É justamente isso 
o que tem estimulado inúmeros educadores a prosseguir na análise e in-
terpretação da realidade, experimentando alternativas e socializando suas 
descobertas.

Função social da Escola

O raciocínio estabelecido nas páginas anteriores revela certa sinto-
nia entre a ampliação dos sistemas escolares e a complexa função que a 
 escola assumiu na sociedade capitalista, seja por preparar os alunos para sua 
 incorporação ao mundo do trabalho, seja por qualificação mediante a apren-
dizagem de certas habilidades, ou por inculcação ideológica. Nesse ponto, 
concordam diversas correntes teóricas. 

Nas análises empreendidas por Pérez Gómez (2000), sobre as quais 
esta seção se debruçou, eventuais discrepâncias surgem quando se tenta 
 definir o que significa a preparação para o mundo do trabalho, como se 
realiza esse processo, quais as consequências na promoção da igualdade de 
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oportunidades e na mobilidade social, ou para reproduzir e reafirmar as di-
ferenças sociais de origem dos indivíduos e grupos. Afinal, 

não é fácil definir o que significa, em termos de 

 conhecimentos, disposições, habilidades e atitudes, a prepa-

ração dos estudantes para sua incorporação não conflitante 

no universo profissional, especialmente nas atuais socie-

dades pós-industriais, onde emergem diferentes postos de 

 trabalho autônomos ou assalariados e o desenvolvimento 

econômico requer mudanças aceleradas nas características 

do mercado de trabalho. (p. 15)

Nessa sociedade pós-industrial e globalizada, a nova economia difere 
drasticamente da antiga organização nacional. As economias nacionais eram 
baseadas na produção padronizada em massa. Sua gestão era realizada por 
poucas pessoas que controlavam o processo “por cima” da produção e um 
grande número de operários acatava as ordens. Esse modelo piramidal se 
manteve enquanto a economia conseguia controlar seus custos de produção 
e adequar-se, com certa rapidez, às novas demandas, que, diga-se de passa-
gem, eram poucas e estáveis. No entanto, o avanço nas telecomunicações, 
nas tecnologias de transporte e produção e o aumento do setor de serviços 
suscitaram a fragmentação da produção pelo globo. O quadro atual apresen-
ta uma economia mais fluida e flexível, cujo modelo produtivo assemelha-se 
a uma teia de aranha, na qual existem múltiplas linhas de poder e mecanis-
mos de tomadas de decisão. 

Essas transformações na economia mundial incidem na educação. Se, 
anteriormente, o sistema de ensino público priorizava a formação de uma 
força-trabalho disciplinada e confiável, a nova ordem capitalista exige traba-
lhadores com capacidade de aprender rapidamente, trabalhar em equipe de 
maneira criativa e confiável, tornando o setor produtivo algo mais dinâmico 
e adaptado às rápidas transformações e às possíveis novas demandas.

Em meio a esse “novo” quadro social, Pérez Gómez (2000) salienta 
que uma segunda e ainda mais importante função do processo de escolariza-
ção é a formação de cidadãos para sua intervenção na vida pública. A escola 
deve preparar os indivíduos para a devida incorporação na esfera social mais 
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ampla, de modo que se possa manter a dinâmica e o equilíbrio nas institui-
ções, bem como as normas de convivência que compõem o tecido social.

A função socializadora da escola torna-a mais complexa e totalizante, 
pois a escolarização incorpora demandas recentes que outrora foram desem-
penhadas pela família, igreja e as diversas associações que dividiam a res-
ponsabilidade educativa. Atualmente, ao menos nos centros urbanos, seus 
frequentadores passam por uma jornada de maior permanência nos espaços 
escolares, o que faz aumentar o compromisso da escola com a formação dos 
educandos. Sem dúvida, isso incide no desenvolvimento de outros saberes e 
aptidões. Tal concepção totalizante faz da escolarização um processo de ca-
pacitação para a inserção pessoal dos sujeitos da educação na sociedade. No 
entanto, a nova economia gerou novas relações de interdependência e inte-
gração, aproximando grupos sociais anteriormente afastados tanto da convi-
vência, quanto do acesso aos bens sociais. O resultado tem sido a aceleração 
de antagonismos e desigualdades, muitas vezes declinando para a violência e 
o fundamentalismo, fruto da polarização de grupos, classes, etnias, culturas, 
empregos e minorias sem poder. 

Nessa configuração, a escola deve preconizar a importância da 
 preparação dos alunos para que possam compreender a vida real e se 
 posicionarem diante dela de maneira crítica e autônoma. Para Torres  Santomé 
(1998), a construção de uma sociedade democrática e solidária  somente é possível 
mediante uma escolarização que contribua para a formação de cidadãos similares.

Preparar para a vida pública nas sociedades politicamente democráti-
cas, mas governadas pelas leis do mercado, na visão de Pérez Gómez (2000), 
implica necessariamente a assunção, pela escola, das contradições que mar-
cam as sociedades contemporâneas desenvolvidas. O mundo da economia, 
governado pela lei da oferta e procura e pela estrutura hierárquica das re-
lações de trabalho, bem como pelas evidentes diferenças individuais e gru-
pais, impõe exigências contraditórias à função social da escola. O mundo 
da economia parece requerer, tanto na formação de ideias como no desen-
volvimento de disposições e condutas, exigências diferentes daquelas pro-
venientes da esfera política em uma sociedade formalmente democrática na 
qual todos os indivíduos, por direito, são iguais perante a lei e as instituições.

É com base nessas considerações que o autor sinaliza uma contradi-
ção. Se, na esfera política, todas as pessoas têm, em princípio, os mesmos 
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direitos e certos deveres, o que as insere na coletividade, na esfera econô-
mica, a primazia não diz respeito aos direitos e deveres das pessoas, mas da 
propriedade, alocando-as na individualidade. A escola defronta-se com um 
paradoxo quando observada do ponto de vista da sua função social. Se, por 
um lado, deve provocar o desenvolvimento dos conhecimentos que permi-
tam a incorporação eficaz dos alunos ao mundo das relações, no âmbito da 
liberdade de consumo e escolha, da participação política, e da responsabi-
lidade social e familiar, por outro, solicita-se uma incorporação submissa e 
disciplinada da maioria, no mundo do trabalho assalariado, ou, no caso das 
elites que ocuparão posições sociais privilegiadas, a garantia da manutenção 
da sua condição de acúmulo dos dividendos extraídos da força de trabalho 
dos menos favorecidos.

Nesse sentido, a escola camufla a relação entre conhecimento e 
ideologia. Validada pela sociedade capitalista por meio do seu projeto de 
igualdade e percurso histórico, a escola, ao ensinar certos conhecimentos e 
negar outros, age de forma a torná-los inquestionáveis e importantes para a 
vida em sociedade. Pelas suas práticas, métodos, seleção de conteúdos, for-
mas de avaliação etc., ou seja, pelo seu currículo, transmite e consolida, al-
gumas vezes de forma explícita e outras implicitamente, uma ideologia cujos 
valores consistem em individualismo, competitividade, falta de solidarieda-
de, igualdade formal de oportunidades e desigualdade de resultados em ra-
zão de capacidades e esforços individuais. Assume-se a ideia de que a escola 
é igual para todos e de que, portanto, cada um chega onde suas capacidades 
e seu trabalho pessoal lhe permitem. Impõe-se a ideologia aparentemente 
contraditória do individualismo e do conformismo social, ou seja, a análise 
da escola do século XXI revela a permanência dos mesmos princípios que a 
nortearam durante os séculos XVIII, XIX e XX.

Há muito que a escola alimenta o processo de exclusão social. Mes-
mo para aqueles que concluíram o percurso curricular, os ganhos têm sido 
quase nulos. Se antes o diploma conferia o status de “bom cidadão”, agora 
a “inflação” de cursos e certificados é responsabilizada pela desvalorização 
da formação ofertada. A escola vem perdendo seu pretenso papel de equa-
lizadora social e, ao invés disso, perpetua a subordinação à racionalidade 
econômica que, desde a ascensão da burguesia ao poder, está no cerne dos 
graves problemas sociais.
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Em função disso, Pérez Gómez (2000) deflagra:

aceitam-se as características de uma sociedade desigual e 

discriminatória, pois aparecem como resultado natural e 

 inevitável das diferenças individuais atribuídas a capacidades 

e esforços. A ênfase no individualismo, na promoção da au-

tonomia individual, no respeito à liberdade de cada um para 

conseguir, mediante a concorrência com os demais, o máxi-

mo de suas possibilidades, justifica as desigualdades de resul-

tados, de aquisições e, portanto, reforça a divisão do trabalho 

e a configuração hierárquica das relações sociais. (p. 16)

Ainda, segundo o autor, o caráter aberto da estrutura social para a 
mobilidade individual oculta a determinação social do desenvolvimento do 
sujeito como consequência das profundas diferenças de origem que se in-
trojetam nas formas de conhecer, sentir, esperar e atuar dos indivíduos. Esse 
processo vai minando progressivamente as possibilidades dos mais desfavo-
recidos social e economicamente, em particular em um meio que estimula 
a competitividade em detrimento da solidariedade, desde os primeiros mo-
mentos da aprendizagem escolar. Para agravar, a raridade das oportunidades 
de trabalho associada à desvalorização dos diplomas torna o processo de 
escolarização ainda mais imprescindível e muito menos rentável ao sujeito. 
O sucesso pessoal, em um mundo cada vez mais especializado, só pode ser 
obtido à custa da exclusão de muitos.

Interessante notar que a escola, constantemente, reprime e costuma 
negar, por meio de suas práticas pedagógicas, qualquer ideia de sofrimen-
to humano, porém não possibilita o surgimento de iniciativas contrárias. 
Nela, reproduzem-se discursos sobre a igualdade e a inclusão, sem expli-
citar ou compreender o que isso significa. Nessa ótica, prossegue Pérez 
Gómez (2000) com sua crítica, como a instituição educativa não propor-
ciona momentos para investigar sua própria ação e as relações sociais que 
constrói e ajuda a manter e não se articula como constituinte das formas 
de exploração humana, corrobora na formação de cidadãos que aceitam 
como natural a arbitrariedade cultural que impõe uma formação social con-
tingente e histórica. Ao legitimar a ordem existente, a escola converte-se 
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em válvula de escape das contradições e desajustes sociais, tal qual pontua-
ram  Bourdieu e  Passeron (1975), funcionando como um lugar que produz 
noções  particulares de mundo, visões universais de homem, cultura e so-
ciedade. Contudo, esse processo de reprodução da arbitrariedade cultural 
implícita na ideologia dominante nem é linear, nem automático, nem isento 
de contradições e  resistências.

O doutrinamento ideológico e a inculcação de representações parti-
culares e ideias dominantes, sobretudo nas sociedades democráticas, ocor-
rem de forma sutil, sinuosa e subterrânea. Isso ocorre, conforme Pérez Gó-
mez (2000), para fazer frente às contradições crescentes entre seus objetivos 
político-sociais e os estritamente econômicos.

Segundo o autor, se por um lado, a atenção exclusiva por parte de 
determinados setores à transmissão de conteúdos e ao intercâmbio de ideias 
supôs um corte na concepção e no trabalho pedagógico induzido pela pri-
mazia da filosofia idealista e da psicologia cognitiva como bases prioritárias 
da teoria e prática pedagógicas, aludindo a uma pretensa neutralidade da 
ação educativa, por outro lado, 

a influência crescente da sociologia da educação e da psico-

logia social no terreno pedagógico provocou a ampliação 

do foco de análise e a compreensão que as aprendizagens 

que ocorrem na escola acontecem também como conse-

quência das práticas e relações sociais que se estabelecem 

e se desenvolvem naquele cenário institucional. (Pérez 

Gómez, 2000, p. 17)

Neste sentido, a educação é concebida como uma prática política.
O estudioso espanhol destaca que, na escola, os alunos aprendem e 

assimilam teorias, disposições e condutas não apenas como consequência da 
transmissão e intercâmbio de ideias e conhecimentos explícitos no currículo 
escrito, mas também e principalmente como consequência das interações 
sociais de todo tipo que ocorrem na escola, na aula ou para além dela. No 
entanto, o conteúdo oficial do currículo imposto externamente, com fre-
quência, representa apenas os conhecimentos e os valores de determinado 
grupo social que pretende validá-lo a todo custo. No mesmo sentido, o êxito 
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na complexa vida acadêmica requer a aprendizagem de mecanismos, estraté-
gias, normas e valores de interação social. A escola vai induzindo, assim, uma 
forma de ser, pensar e agir, tanto mais válida e sutil quanto mais intensas 
forem as semelhanças entre a vida social do seu interior e as relações sociais 
no mundo do trabalho ou da vida pública que se quer consolidar. Se quiser-
mos compreender os efeitos do processo de escolarização sobre os alunos, 
ou seja, a sua formação, será necessário analisar muito além dos conteúdos 
explícitos no currículo. A análise de todas as inter-relações alocadas na cultu-
ra escolar permitirá observar de que modo o conhecimento veiculado e seus 
meios de transmissão mobilizam ou silenciam, fortalecem ou enfraquecem 
os sujeitos da educação.

Em obra mais recente, Perez Gómez (2001) concebe a vida escolar 
como um cenário de entrelaçamento de culturas, em que um intenso fluxo 
promove a influência de umas sobre as outras. A cultura escolar é composta 
pela cultura crítica, alocada nas disciplinas científicas, artísticas e filosóficas; 
a cultura acadêmica que se reflete na organização dos conteúdos; a cultura 
social, constituída pelos valores hegemônicos do contexto mais amplo; a cul-
tura institucional, presente nas normas e rituais de cada instituição e a cultura 
experiencial, expressa pela aquisição individual do aluno por meio de suas 
experiências com seu meio de convivência, tanto na vida paralela à escola 
quanto em seu interior.

Como se pode notar, a formação obtida é fruto das influências, 
 contradições e resistências desencadeadas pelo cruzamento entre as 
 tarefas acadêmicas propostas nas aulas e em outros espaços escolares 
e as  relações  sociais da escola e das aulas. Convém não esquecer que 
 ambos os  componentes relativos ao cotidiano escolar encontram-se inter-
 relacionados, de modo que a maneira de conceber determinada atividade 
requer uma  estrutura de relações sociais compatíveis e convergentes. In-
versamente, uma forma de  organizar as relações sociais e a participação 
dos indivíduos e dos grupos exige e favorece determinadas concepções 
alusivas às atividades  acadêmicas.

É por isso que a educação escolar tem sido vista como terreno no 
qual se exerce uma força poderosa sobre o que os alunos pensam a respeito 
deles mesmos, dos outros e da sociedade. A formação dos indivíduos pela 
escolarização abarca, obrigatoriamente, os fatores correspondentes ao grau 
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de participação e domínio dos próprios estudantes sobre o processo de tra-
balho e os modos de convivência moldados pelas atividades de ensino, o 
que permite conhecer o grau de alienação ou autonomia dos alunos quanto 
a seus próprios processos de produção e intercâmbio no âmbito escolar. 
Somente assim, poderá ser vislumbrada uma real contribuição da escola para 
a sociedade.

a Escola como local dE conFlitos

Com base na argumentação desenvolvida por Pérez Gómez (2000), a 
concepção de educação escolar como reprodução da arbitrariedade cultural 
dominante, preparação para o mundo do trabalho e para a participação na 
vida pública não pode ser compreendida como um processo linear e mecâni-
co, muito menos reduzida à elaboração de propostas curriculares que visem 
formatar os indivíduos para assumir determinados papéis na sociedade. Pelo 
contrário, trata-se de um processo complexo e sutil marcado por profundas 
contradições e inevitáveis resistências individuais e grupais.

Com esse enfoque, a escola e mais especificamente cada aula passam 
a ser vistas como cenários vivos de interações em que se intercambiam ex-
plícita ou tacitamente ideias, valores e interesses diferentes e seguidamente 
enfrentados. O que ali acontece é o resultado de um processo de negocia-
ção informal que se situa em algum lugar intermediário e intricado entre o 
contexto em que as políticas públicas foram formuladas, as formatações das 
propostas curriculares pensadas, em geral, por pessoas distantes da realida-
de local de cada escola, o que o corpo docente, na particularidade de cada 
professor, entende por educação e como desenvolve sua tarefa pedagógica, 
a maneira como a instituição escolar responde às pressões sociais das mais 
diversas ordens e o que os alunos estão dispostos a fazer. Nesses espaços, 
acontece, de forma clara ou dissimulada, uma série de negociações relaxadas 
ou tensas, abertamente desenvolvidas ou permeadas por resistências não 
confessadas (Pérez Gómez, 2000). Até mesmo nas aulas em que reina uma 
aparente disciplina e ordem impostas unilateralmente pela figura docente, 
persiste um potente e cego movimento de resistências que minam todos 
os processos de aprendizagem pretendidos, provocando, a médio e longo 
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prazo, no pensamento e na conduta dos alunos, os efeitos contrários aos 
pretendidos. Portanto, pode-se afirmar que na escola existem espaços de 
relativa autonomia constantemente utilizados para desequilibrar a evidente 
tendência à reprodução conservadora do status quo. 

Outro fator que merece consideração é a característica plural do mun-
do do trabalho. Ao mesmo tempo que se amplia a globalização, crescem as 
fusões de empresas, novas tecnologias são desenvolvidas e, por conseguinte, 
iniciativas radicais para gerenciar os custos e a produção são efetivadas. Des-
sa forma, os empregos tornam-se mais cambiantes, resultando na ampliação 
das exigências para a admissão profissional. Fatos que, sem dúvida, impactam 
de forma mais intensa na escolarização pública, restringindo o acesso des-
ses estudantes aos trabalhos melhor remunerados. A elaboração de currículos 
baseados na preparação para a natureza mutável do mundo do trabalho na 
sociedade pós-industrial, suas características especializadas e heterogêneas em-
purrarão a escola para uma postura visivelmente contraditória. Uma escola ho-
mogênea em sua estrutura, em seus propósitos e em sua forma de funcionar 
dificilmente provocará o desenvolvimento de ideias, atitudes e comportamen-
tos tão diferenciados para satisfazer as exigências de ocupações assalariadas e 
burocráticas por um lado e, por outro lado, autônomas, diversas e repletas de 
riscos. Surge, então, com muita força, o rompimento da inércia que configura 
as relações sociais no interior da instituição, pressionando-a para a adoção de 
uma nova formatação das relações humanas que melhor contribuirão para as 
posições emergentes no mundo da economia.

Pérez Gómez (2000) aponta ainda a contradição evidenciada en-
tre as exigências das diferentes esferas da sociedade quando se comprova 
que a postura democrática é frisada apenas como discurso e no campo das 
aparências ou, em outras palavras, quando os mecanismos formais de par-
ticipação são empregados como garantia suficiente para manter, por um 
tempo, o equilíbrio de uma comunidade social instável assolada pela desi-
gualdade e pela injustiça. Apesar do tom enfático e repetitivo dos discursos 
 democráticos, em uma sociedade globalizada é permanente a ameaça aos 
aspectos que priorizam a vida pública organizada diante das tentativas de 
controle social elaboradas pelos ideais de privatização e mercantilização dos 
bens públicos, entre estes e com excessivo destaque nos últimos anos, situa-
se a educação.
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Aceitar a contradição entre a aparência e a realidade, denuncia o au-
tor, faz parte do próprio processo de escolarização, no qual,

sob a ideologia da igualdade de oportunidades numa escola 

comum para todos, se desenvolvem lenta, mas decisivamen-

te, a classificação, a hierarquização, a exclusão das minorias 

e os encaminhamentos diferenciados entre formar para o 

trabalho e para a participação social. (p. 21) 

Diante das perenes tentativas empresariais de encampar a educação, 
seja na defesa de sua privatização, na propagação de discursos que denun-
ciam uma possível incompetência dos professores ou na transformação dos 
estudantes em consumidores, emerge a contradição entre a transformação 
da escola em centro de treinamento de mão de obra descartável e o esforço 
para torná-la um espaço de luta coletiva pelos direitos públicos e pela parti-
cipação coletiva nas tomadas de decisão acerca do social.

Para Pérez Gómez (2000), a função compensatória da escola com 
relação às diferenças sociais de origem dilui-se no terreno das declarações de 
princípios, pois, por causa de sua orientação homogeneizadora, ao invés de 
suprimir as diferenças, as confirma e legitima, transformando-as de coletivas 
em individuais.

Diferenças no domínio da linguagem, nas características 

culturais, expectativas sociais e nas atitudes e apoios fami-

liares entre grupos e classes sociais, transformam-se, na 

escola uniforme, em barreiras e obstáculos intransponíveis 

para aqueles grupos distanciados socialmente das exigências 

cognitivas, instrumentais e de atitudes que caracterizam a 

cultura e o cotidiano escolar. As diferenças de origem con-

sagram-se como empecilhos ao cumprimento da educação 

escolar que transforma a origem social em responsabilidade 

individual. (p. 21)

Assim, a escola oculta de forma contundente o modo pelo qual reifica 
as hierarquias mais tradicionais de classe, gênero e etnia.
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Quando as análises permanecem superficiais, aceitam-se, sem 
 quaisquer questionamentos, as aparências de um currículo que  homogeneíza 
a experiência dos alunos e torna palatável a ideologia da igualdade de 
 oportunidades, confundindo as causas com os efeitos e aceitando a classifi-
cação social como consequência das diferenças individuais em capacidades 
e esforços.

As experiências de diferenciação, discriminação e classificação – 
 consequências dos diferentes graus de dificuldade que marcam cada grupo 
social quando enfrenta uma cultura escolar que advoga o manto da  igualdade 
de oportunidades, mas recorre a uma ideologia competitiva e meritocráti-
ca – terminam por educar as novas gerações para a passividade diante da 
 desigualdade de oportunidades. Por essa via, todos aceitarão e assumirão 
a legitimidade das diferenças sociais e econômicas, o mero formalismo do 
discurso democrático, a utilidade do individualismo para manutenção dessa 
condição, a concorrência injusta e a falta de solidariedade.

Apesar das contradições presentes no universo escolar, caracterizadas 
pelo conflito delimitado entre a reprodução e a resistência, algumas corren-
tes renovadoras impulsionam a mudança, o progresso e a transformação. 
Como condição de sobrevivência e enriquecimento cultural, a função educa-
tiva da escola, ao apoiar-se na cultura pública, superará a função reprodutora 
e provocará o desenvolvimento do conhecimento de cada um dos estudan-
tes. A utilização do conhecimento público, da experiência e da reflexão da 
comunidade social ao longo da história poderá introduzir um instrumento 
que quebra o processo puramente reprodutor. A vinculação própria da es-
cola com a cultura experiencial exige de todos os sujeitos da educação a 
identificação e o desvelo do caráter reprodutor das influências que a própria 
instituição exerce sobre todos os indivíduos, bem como os conteúdos trans-
mitidos e as experiências e relações organizadas pela cultura escolar. Entre 
os estudiosos do tema, Apple (1999), por exemplo, rejeita qualquer modelo 
de educação que não se fundamente nas vidas e histórias pessoais de profes-
sores, alunos e membros da comunidade escolar reais. Apoiados nas ideias 
de Bhabha e Hall, autores como McLaren, Giroux, entre outros, entendem 
que a cultura é o espaço contingencial e indeterminado no qual as identida-
des são formadas e o protagonismo é desenvolvido. Desse modo, a escola 
somente terá sentido revolucionário quando oferecer oportunidades para 
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que os seus sujeitos se tornem capazes de nomear suas próprias experiências 
e se afirmarem como agentes com vontade própria, a fim de transformar o 
sentido de suas experiências por meio de uma análise crítica dos discursos 
sobre os quais tais experiências são construídas, negadas ou validadas.

Assim, as influências que a comunidade exerce sobre a escola e sobre 
o processo educativo das novas gerações devem sofrer a mediação crítica da 
utilização do conhecimento formal e não formal, em virtude de suas exigên-
cias e necessidades econômicas, políticas e sociais. Os educadores podem 
utilizar esse novo conhecimento produzido criticamente para compreender 
as origens dessas influências, seus mecanismos, intenções e consequências, 
e oferecer para debate público e aberto os efeitos da cultura dominante ex-
pressa pelo currículo.

Concordando com essa possibilidade, Pérez Gómez (2000) desta-
ca que a função educativa da escola, imersa na tensão entre reprodução e 
mudança, oferece como contribuição a utilização do conhecimento social e 
historicamente construído e condicionado como ferramenta de análise para 
compreender as forças que levam não somente à aceitação passiva do status 
quo, como também para manter certa cumplicidade com ele e com os me-
canismos utilizados na escola e na sociedade para sua perpetuação. Desse 
modo, explicitando as influências que cada aluno recebe da sociedade pela 
imposição da cultura dominante, a escola pode oferecer espaços de relativa 
autonomia para construção do indivíduo como ser coletivo. 

A escola poderá alcançar esse objetivo, caso se comprometa a descons-
truir os discursos que legitimam a atual configuração social, por meio de uma 
crítica radical às estratégias de dominação presentes na sociedade (e na escola), 
considerando e reconhecendo as desigualdades de origem,  mediante a aten-
ção e o respeito pela diversidade. Para tanto, convém provocar e facilitar a 
reconstrução dos conhecimentos dos alunos, fruto das experiências culturais 
anteriores e paralelas à escola, preparando-os para pensar criticamente e agir 
democraticamente em uma sociedade não democrática. Há de se destacar que 
o sentido aqui proposto de desconstrução não é o da destruição. Com base 
no filósofo e linguista Jacques Derrida, desconstruir é desmontar os processos 
que estabeleceram as práticas sociais, reconhecendo as formas de regulação 
pelas quais as verdades foram estabelecidas, tornaram-se hegemônicas, valida-
ram certos modos de ser, pensar e agir e negaram outros.
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Com esse objetivo, deve-se substituir a lógica da uniformidade e da 
estreita relação entre a escola e as necessidades e objetivos econômicos que 
têm caracterizado os currículos ao longo dos anos com diferentes matizes, 
impulsionando uma configuração que atenda à diversidade. A intervenção 
didática pode revestir-se de um modelo flexível e plural que permita atender 
as diferenças de origem, de modo que o acesso à cultura pública se acomode 
às exigências de interesses, ritmos, motivações e capacidades iniciais dos que 
se encontram mais distantes dos códigos e características expressados pela 
instituição escolar.

A lógica da uniformidade curricular, conforme observa Pérez Gómez 
(2000), encontra-se presente nos ritmos, métodos e experiências didáticas, 
favorece os grupos que, precisamente, menos necessitam da escola para o 
desenvolvimento de habilidades instrumentais que a sociedade atual requer: 
aqueles grupos que, em seu ambiente familiar e social, movem-se em uma 
cultura próxima àquela com a qual trabalha a escola ou, por cumplicidade, 
buscam adequar-se rapidamente às suas exigências, e que, por isso mesmo, 
nas atividades propostas durante as aulas consolidam e reafirmam os meca-
nismos, capacidades, atitudes e comportamentos valorizados e aprendidos 
em seu ambiente.

Inversamente, para aqueles grupos sociais cuja cultura é bem diferen-
te daquela prestigiada nos currículos escolares, a homogeneidade só pode 
desencadear a discriminação de fato. Para esses estudantes, ensina o autor, o 
trato de igualdade nas aulas supõe a ratificação de um atraso imediato e de 
um fracasso anunciado a médio prazo, já que possuem códigos de comuni-
cação e intercâmbio bem diferentes dos requeridos pela escola. Manifestam 
diferenças bem claras na linguagem e na lógica do discurso racional, assim 
como no domínio dos conteúdos que a cultura dominante solicita, não dis-
pondo de apoio familiar nem quanto às expectativas sociais e profissionais 
oferecidas pela escola, nem quanto ao clima de interesses pelo mundo da 
cultura dominante. Tal modus operandi torna a escola um sistema totalizante 
e opressivo.

Qualquer movimento no sentido de contemplar esses grupos 
 requererá a lógica da multiplicidade pedagógica dentro do marco da escola 
contemporânea, compreensiva e comum para todos. As diferenças de parti-
da devem ser enfrentadas como um desafio pedagógico dentro das respon-
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sabilidades habituais do profissional docente. A escola obrigatória que for-
ma o cidadão não pode se dar ao luxo do insucesso. Procurando contornar 
qualquer  indício de fracasso, a organização das atividades escolares e a for-
mação profissional dos docentes devem garantir o tratamento educativo das 
diferenças, trabalhando com cada aluno e aluna em sua situação real, e não 
no nível homogêneo da suposta maioria do grupo que compõe cada turma. 

Considera-se como o grande desafio da escola contemporânea, ate-
nuar, em parte, os efeitos da desigualdade, pois, assim como na família, a 
escola não contempla plenamente a formação do ser humano. Dado que 
a luta pela igualdade ocorre em outras frentes sociais, é função da escola 
também preparar os indivíduos, como grupo, para lutar e se defender nas 
melhores condições possíveis no cenário social. Em razão disso, o conceito 
de igualdade deve abranger tanto quem tem sua origem nas classes sociais 
marginalizadas quanto aqueles que apresentam dificuldades de qualquer 
espécie. Para todos eles, somente a lógica de uma pedagogia diversifica-
da no marco de uma escola concretamente democrática tem a chance de 
provocar e favorecer o desenvolvimento até o máximo de suas sempre 
indefinidas possibilidades.

Com isso, não se quer afirmar que deva existir uma escola para os 
desfavorecidos e uma para os esforçados e capazes. Pelo contrário, o re-
conhecimento da diversidade cultural não pode ser concebido como um 
obstáculo. A eficácia da luta por igualdade de oportunidades pressupõe a 
compensação das desvantagens a serem recuperadas. Isso somente será 
possível se não forem erguidos muros que isolem os membros da comu-
nidade estudantil, quer da vida fora da escola, quer no seu interior, por 
meio de categorias de rendimento, comportamento, práticas sociais etc., 
de forma visível ou velada. A escolarização deve, a todo custo, manter 
afastados os procedimentos hierarquizadores e meritocráticos, para dar 
lugar às ações de aproveitamento das possibilidades de cada estudante, o 
que implica a diversificação curricular no que se refere a práticas sociais, 
conteúdos, métodos e instrumentos de avaliação. Ou seja, entender justiça 
como igualdade passa, necessariamente, pela compreensão de que a socie-
dade é, antes de tudo, multicultural.

Cabe fomentar, então, a pluralidade de formas de viver, pensar e 
 sentir, estimular a multiplicidade e cultivar a originalidade das diferenças 
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 individuais como a expressão mais genuína da riqueza da sociedade. Assim, 
influenciado pelas ideias deweyanas, Pérez Gómez (2000) concebe esse am-
biente democrático mais como um estilo de vida e uma ideia moral do que 
como uma mera forma de governo, em que os indivíduos, respeitando 
seus diferentes pontos de vista e projetos vitais, esforçam-se por meio do 
debate e da ação política, da participação e cooperação ativa, para criar 
um clima de entendimento e solidariedade, em que os conflitos inevitá-
veis se ofereçam abertamente ao debate público. Todavia, ressalta o autor, 
“na situação atual, a divisão do trabalho e sua consequente hierarquização 
numa sociedade de mercado provocam uma diferente valorização social 
dos efeitos da diversidade” (p. 24). 

Muitas vezes, o reconhecimento da diversidade é traduzido em frag-
mentação política. Por isso, é delicado encontrar qualquer equilíbrio entre 
um currículo comum que exija o mesmo de todos e estratégias didáticas 
voltadas para a diversidade no cotidiano escolar. Deve-se atentar para que 
os sentimentos de justiça e igualdade não anulem os de reconhecimento. 
Se o que se pretende é evitar, na medida do possível, os efeitos causados 
por esse choque, é urgente provocar e facilitar a reconstrução dos conhe-
cimentos, atitudes e formas de conduta que os alunos e alunas assimilam 
direta e acriticamente nas práticas sociais de sua vida anterior e paralela à 
escola que, geralmente, contribuem para obstruir o sentido de justiça que 
se deseja enfatizar.

Na sociedade contemporânea, os meios de comunicação de massa, 
especialmente a televisão, inserem a maioria das pessoas em um universo 
fragmentário de informações aparentemente sem conexão que se confron-
tam com suas experiências e interações sociais. Esse emaranhado cultural 
vai criando, de modo sutil, incipientes, mas arraigadas concepções ideoló-
gicas, empregadas para explicar e interpretar a realidade cotidiana e para 
tomar decisões quanto ao seu modo de intervir e reagir. Os alunos, como 
sói acontecer, chegam à escola com um abundante capital cultural e com 
poderosos e diferenciados modos de compreensão acerca dos múltiplos 
âmbitos da realidade.

É de se esperar que os meios de comunicação, por estarem nas mãos 
de poucos grupos, cumpram uma função mais próxima da reprodução da 
cultura dominante do que provoquem uma reelaboração crítica e reflexiva 
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dessa cultura. Já a cultura familiar, às vezes mais próxima da cultura popular, 
oscila entre a resistência à força avassaladora dos códigos reprodutivistas e 
a constituição de conhecimentos e formas próprias de ver e sentir o mundo, 
haja vista, a manutenção de crenças populares ou religiosas em meio à veicu-
lação constante de outros valores pela mídia. 

Em meio a esse confronto, não é possível esperar que as organizações 
políticas, sindicais, religiosas ou o âmbito da empresa, mercado e propa-
ganda, estejam interessados em oferecer aos cidadãos condições para um 
debate aberto que permita opções relativamente autônomas a respeito da 
vida econômica, política ou social. Seus interesses orientam-se mais para a 
inculcação, persuasão e sedução do indivíduo do que para a reflexão e com-
paração crítica do universo de saberes disponível.

Cabe à escolarização o cumprimento dessa função. Para desenvolver 
esse complexo e conflitante objetivo, Pérez Gómez (2000) busca apoio de 
Bernstein (1998) quando propõe que a escola da diversidade comece por 
diagnosticar os saberes e interesses com que os diferentes grupos de alunos 
interpretam a realidade e decidem a sua prática e, simultaneamente, ofereça 
o conhecimento público como ferramenta inestimável de análise para facili-
tar que cada um questione, compare, desconstrua e reconstrua suas formas 
de interpretar a realidade, seus interesses e comportamentos induzidos pelo 
marco de seus intercâmbios e relações sociais.

A escola deve, ainda segundo o autor, transformar-se em uma 
 comunidade de vida, e a educação deve ser concebida como uma contínua 
reconstrução da experiência, tomando como referência o diálogo, a com-
paração e o respeito real pelas diferenças individuais, sobre cuja aceitação 
pode se assentar um entendimento mútuo, o acordo e os projetos solidá-
rios, pois o interesse comum somente é descoberto e criado na batalha 
 política democrática e permanece, ao mesmo tempo, tão contestado quan-
to  compartilhado. 

Isso não significa que os conhecimentos reconstruídos pelos estu-
dantes se encontrem livres de condicionamento e contaminação. São, na 
visão de Pérez Gómez, o resultado, também condicionado, dos novos inter-
câmbios simbólicos e das novas relações sociais. A relevância desses proce-
dimentos se encontra no fato de que os alunos tenham a oportunidade de 
conhecer os fatores e as influências que condicionam seu desenvolvimento, 
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de comparar diferentes propostas e modos de pensar e fazer, de descentrar 
e ampliar sua esfera de experiências e conhecimento, para que, enriquecidos 
pela comparação e análise, possam chegar a reflexões e posições provisórias. 
Enfim, a escola, ao provocar a reconstrução dos saberes originais, facilita o 
processo de aprendizagem permanente, ajuda o indivíduo a compreender 
que todo conhecimento é fruto do contexto e, portanto, requer a compara-
ção com representações alheias, assim como a transformação de si mesmo 
e do próprio contexto.

Entretanto, conforme o autor, essa reconstrução não se dá como fru-
to direto do intercâmbio ou transmissão de novas ideias. Ela ocorre median-
te a vivência de relações sociais na escola, de experiências de aprendizagem, 
trocas e atuação que justifiquem e solicitem novos modos de pensar e fazer. 
Requerem-se, portanto, outras formas de organizar o cenário educacional, 
transformando a escola de maneira que se possam vivenciar práticas so-
ciais e experiências acadêmicas que induzam à solidariedade, à colaboração, 
à experimentação compartilhada, assim como a um tipo de relações com o 
conhecimento e a cultura que estimulem a busca, a comparação, a crítica, a 
iniciativa e a criação. Apenas vivendo em uma escola democrática, o indiví-
duo pode sentir-se em uma sociedade baseada na soberania popular, cons-
truindo e respeitando o delicado equilíbrio entre a esfera dos interesses e 
necessidades individuais e as exigências da coletividade. Essa transformação 
radical da prática pedagógica e do currículo deverá adotar como princípio 
básico a facilitação e o estímulo à participação ativa e crítica dos alunos nas 
diferentes tarefas desenvolvidas no espaço escolar, bem como o contato e a 
análise de outras formas de ser e saber presentes na sociedade.  

Parafraseando Paulo Freire, a educação não deve estar ligada à espe-
rança de algum momento do futuro, mas, sim, a um processo de construção 
assentado em uma práxis revolucionária presente e concreta.


