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RESUMO: O presente estudo é fruto da análise sobre a avaliação de políticas públicas 

educacionais no Brasil e o conceito de Sistema Educacional proposto por Saviani, realizado 

para um Mestrado Acadêmico em Educação.  A distorção entre as redes pública e privada, 

evidenciada em pesquisas e, o quase determinismo entre condição socioeconômica/ensino de 

qualidade, nos levou a uma reflexão sobre a igualdade de condições para a formação dos 

estudantes no Sistema Educacional Brasileiro. Para isso, discutimos a função social de escola 

nas Constituintes e em pesquisas científicas e, se os dados apresentados pelos Institutos 

revelam o fracasso da escola pública ou o êxito de uma educação determinada segundo as 

condições socioeconômicas. Relacionamos estas discussões com o possível desmantelamento 

do que deveria ser um Sistema caracterizado pelo ordenamento, e que deveria tender a uma 

unidade nos resultados para a educação nacional, independente de rede de ensino. 

Entendemos que há Sistema Educacional quando a prática de ensino está voltada para a 

captação, reflexão e formulação de soluções para problemas que impossibilitem esta prática. 

Sendo necessário também o constante movimento dialético de ação-reflexão-ação sobre o 

processo educativo e que culmine com a intenção comum de todos envolvidos para a 

qualidade da formação humana independente de classe econômica.  

Palavras-Chaves: políticas educacionais, sistema educacional, condições socioeconômicas, 

função social. 

 

 

SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS AND EDUCATION NETWORKS: A STUDY ON 

THE SOCIAL FUNCTION OF THE SCHOOL IN THE BRAZILIAN EDUCATIONAL 

SYSTEM 

 

ABSTRACT: The present study is the result of the analysis on the evaluation of public policy 

education in Brazil and the concept of Educational System proposed by Saviani carried out 

for an Academic Master's in Education. The distortion between the private and public, 

evidenced in the research, and the almost determinism between socio-economic 

condition/quality education, has led us to a reflection on the equality of conditions for the 

training of students in the Brazilian Educational System. For this reason, we have discussed 

the social function of school Constituents and in scientific research, and, if the data submitted 

by the Institutes show the failure of the public school or the success of an education 

determined according to the socio-economics conditions. We relate these discussions with the 

possible dismantling of what should be a system characterized by land, and that should be 

directed to a unit in the results for national education, independent of education network. We 

believe that there is a Educational System when the practice of teaching is focused on the 

acquisition, reflection and formulation of solutions to problems that render this practice. It is 

also necessary the constant dialectical movement of action-reflection-action on the 
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educational process and that culminate with the common intention of all involved for the 

quality of human formation regardless of economic class.  

Keywords: educational policy, educational system, socioeconomic conditions, social 

function.
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INTRODUÇÃO 

No século XVIII, com o Iluminismo, o filósofo alemão Immanuel Kant 

(1803/1999)
2
, defendia que o papel da educação era o de formar para o esclarecimento 

independente de classe econômica, social ou cultural. Para o filósofo, isso era condição 

necessária para a felicidade, como podemos perceber por sua pergunta implicativa “Como 

poderíamos tornar os homens felizes, se não os tornamos morais e sábios?” (KANT, 1999, p. 

28). 

Ao pensamos numa educação voltada para o conhecimento crítico e o 

autoconhecimento do sujeito e nas políticas voltadas para a formação de mão-de-obra rápida 

através de cursos técnicos e de programas de governo que aceleram a conclusão de etapas de 

ensino, podemos indagar até que ponto estas ações favorecem a função social da escola 

defendida pelos kantianos? Ou será que só contribui para a formação de um exército operário 

barato vindo de classes desfavorecidas para atenderem às demandas urgentes? Até que ponto 

as política públicas sociais voltadas para a educação favorecem a população mais carente? 

Segundo Mainardes, Ferreira e Tello (2011, p. 151), os estudiosos do campo das 

políticas públicas “precisam refletir sobre as possíveis conseqüências éticas das suas 

pesquisas uma vez que elas, por exemplo, podem legitimar ou intensificar situações e 

condições de opressão e desigualdades ou, ao contrário, desvelá-las e problematizá-las”.  

Ao questionar a existência de um sistema educacional a partir de índices de 

pesquisas governamentais, temos o objetivo de analisar os índices de pesquisas de Institutos 

governamentais, bem como o uso destes dados na avaliação de políticas públicas e o conceito 

de sistema educacional proposto por Saviani para suscitar a reflexão sobre a ausência de um 

sistema educacional no Brasil. 

Para discutir estas relações mostraremos um estudo sobre a função social e 

universal de escola nas Constituições Brasileiras e para a comunidade científica e o início da 

ruptura dessa função dentro das redes de ensino. Apresentaremos dados de alguns Institutos, 

tais como o Instituto Nacional de Pesquisas Estatísticas (INEP) e o Instituto de Pesquisa 

Econômica e Aplicada (IPEA), ambos do Governo Federal, para analisarmos as distorções 

existentes entre as redes pública e privada e sua clientela.  
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Num segundo momento faremos uma análise sobre a avaliação destes índices, ou 

como são utilizados por pesquisadores e pelo governo. Para podermos levantar algumas 

considerações sobre a existência de um Sistema Educacional, traremos a discussão de Saviani 

(2008) sobre a estrutura educacional brasileira e seus questionamentos sobre a ausência de um 

Sistema de Educação no Brasil. 

A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS  

A Constituição de 1823 promoveu estudos públicos, como o Colégio das 

Educandas, uma escola fundada para instruir as moças, o estímulo à educação de gênios 

brasileiros e a criação de duas Universidades, uma em São Paulo e outra em Olinda. A 

gratuidade universal da educação primária proclamada pela Constituição de 1823 se 

caracterizou como um reconhecimento formal do que era direito ao cidadão e obrigação do 

Estado. 

A ausência de diretrizes e trâmites legais para a autorização de escolas favoreceu a 

abertura de escolas privadas. A Lei permitia que qualquer cidadão abrisse escolas privadas 

sem prévia licença. 

Conforme Chizzotti (1996/2005), 

A constituinte de 1823 com todos os arrazoados patrióticos e exultantes, em 

seis meses de trabalho produziu mais discursos veementes e oradores 

esfuziantes sobre instrução, que diretrizes fundamentais para a educação 

nacional. A educação básica ficou absolutamente relegada à iniciativa 

privada (CHIZZOTTI, 2005, p. 50). 

Mesmo com a criação do presidencialismo no Brasil e do sistema federativo, o 

cenário educacional não mudou. No Governo provisório (1930-1934) de Getúlio Vargas foi 

criado o Ministério da Educação e Saúde Pública (1931), que englobava ministérios da 

educação, saúde, esporte e meio ambiente, mas os sistemas de ensino ainda não tinham 

sofrido transformações sensíveis com a República.  

Este panorama só foi mudado com os movimentos renovadores em prol da 

Educação. Entre estes movimentos podemos destacar o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova de 1932 organizado por um grupo de educadores, com destaque para Anísio Teixeira, 

que cobravam do Governo a instituição de escolas públicas, laicas, obrigatórias e gratuitas. 
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Os movimentos da década de 30 marcaram a entrada do Brasil no mercado de 

produção mundial, no entanto para que o Brasil pudesse competir dentro da lógica capitalista, 

era necessária mão-de-obra especializada, que só escolas dirigidas neste propósito poderiam 

proporcionar. 

A Constituição de 1934 propunha um Capítulo inteiro sobre a Educação e a 

Cultura. A função social da escola, através da educação regular, visava possibilitar o 

progresso econômico do país; a moralidade segundo os costumes da época e a solidariedade, 

conforme o artigo 149:  

Capítulo II. Da Educação e da Cultura. Art 149 - A educação é direito de 

todos e deve ser ministrada, pela família e pelos Poderes Públicos, 

cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados 

no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 

econômica da Nação, e desenvolva no espírito brasileiro a consciência da 

solidariedade humana. (BRASIL, 2011, Constituição Federal de 1934, grifo 

meu). 

O enfoque no progresso econômico mascarava a função da escola para o Estado 

que era o de formar mão de obra para possibilitar essa eficiência econômica. Na Constituição 

de 1937, homologada após o golpe de Estado de Getúlio Vargas, à Educação e Cultura foi 

dado um caráter segregacional. Caracterizada pelo controle da população, reflexo da ditadura. 

A função social da escola passou da formação de mão de obra, para o seu controle, criando e 

separando cada vez mais as classes. É possível constatar a estratificação social no artigo 129, 

Capítulo. Da Educação e da Cultura. Art. 129 - A infância e à juventude, a 

que faltarem os recursos necessários à educação em instituições particulares, 

é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela fundação de 

instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de 

receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências 

vocacionais. O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes 

menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. 

Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino 

profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos 

indivíduos ou associações particulares e profissionais. É dever das indústrias 

e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua especialidade, escolas de 

aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. A 

lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado, 

sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes 
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serem concedidos pelo Poder Público. (BRASIL, 2011, Constituição Federal 

de 1937, grifo meu). 

Pode-se pensar que o ensino profissional instituído contribui com o progresso 

social e econômico do país, e que esta poderia ser a primeira possibilidade oficial de 

Educação para esta camada da população. Contudo, observam-se uma restrição e orientação 

das classes menos favorecidas, que não possuíam recursos financeiros para custearem a 

educação de seus filhos.  

Para as classes mais favorecidas economicamente, era facultado o poder de 

escolha do curso, podendo ou não seguir a profissão do pai. Cabia a eles o privilégio de 

frequentar o ensino secundário, hoje ensino médio, cujo objetivo era formar intelectualmente 

os sujeitos. Aos filhos de classe proletariada cabia frequentar escolas de aprendizes.   

Michel Foucault, em sua obra Vigiar e Punir faz-nos ver que a cultura ocidental 

funciona como sociedades disciplinares (FOUCAULT, 1975/2010) em que colégios, quartéis, 

clausuras, prisões moldam os corpos para obedecerem e produzirem. 

 As regras de convivência impostas e o condicionamento do corpo a elas se 

instauram no decorrer do século XVII e do século XVIII buscando uma disciplina para os 

corpos que favoreçam a produção. Foucault discorre que 

Uma ‘anatomia política’, que é também igualmente uma ‘mecânica do 

poder’, está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo 

dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que 

operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e eficácia que se 

determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos 

‘dóceis’ (FOUCAULT, 2010, p. 133). 

A obediência e eficácia do corpo instauradas no século XVII, segundo Foucault, 

são percebidas, também, na Constituição Federal (adotaremos a sigla CF para abreviar 

Constituição Federal) de 1937 e esta função de adestramento físico cabe às escolas  

Capítulo. Da Educação e da Cultura. Art. 132 - O Estado fundará instituições 

ou dará o seu auxílio e proteção às fundadas por associações civis, tendo 

umas; e outras por fim organizar para a juventude períodos de trabalho anual 

nos campos e oficinas, assim como promover-lhe a disciplina moral e o 

adestramento físico, de maneira a prepará-la ao cumprimento, dos seus 
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deveres para com a economia e a defesa da Nação. (BRASIL, 2011, 

Constituição Federal de 1937, grifo meu). 

Ao controlar o ensino para as classes menos favorecidas, o Estado restringe a 

possibilidade de ascensão dos indivíduos das classes mais baixas. Encontra-se na CF de 1937, 

o início de todo o processo de exclusão e discriminação de ensino. Isso põe em xeque o 

caráter democrático da educação de oportunidades iguais para todos que se prega a partir da 

CF de 1946. 

Na Constituição de 1946, inicia-se o ideal de liberdade democrática a ser 

empregado nas escolas, conforme o Artigo 166, “A educação é direito de todos e será dada no 

lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana.” (BRASIL, 2011, CF 1946. Título VI. Da Família, da Educação e da Cultura. 

Capítulo II. Da Educação e da Cultura). 

Na constituição de 1946 a função da escola era preparar os sujeitos para o 

exercício da democracia, tornando-os livres e solidários. 

Na Constituição Federal de 1967, similarmente a de 1946, está imbricado como 

papel da escola tornar os sujeitos livres e solidários. Também são observados na CF de 67, os 

princípios democráticos de igualdade de oportunidade, assim como o amparo à cultura e o 

fomento à pesquisa científica e tecnológica. 

Entretanto, o fortalecimento das instituições particulares; o oferecimento de bolsas 

de estudos; e a exigência de boas notas para os alunos com bolsas contradiz a igualdade de 

oportunidades e nos mostra que ela está atrelada à seleção dos alunos e o desprestígio da 

escola pública. 

TÍTULO IV. Da Família, da Educação e da Cultura.  Art 168. A educação é 

direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a igualdade de 

oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais 

de liberdade e de solidariedade humana. § 2º - Respeitadas as disposições 

legais, o ensino é livre à Iniciativa particular, a qual merecerá o amparo 

técnico e financeiro dos Poderes Públicos, inclusive bolsas de estudo. III. o 

ensino oficial ulterior ao primário será, igualmente, gratuito para quantos, 

demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou insuficiência de 

recursos. Sempre que possível, o Poder Público substituirá o regime de 

gratuidade pelo de concessão de bolsas de estudo, exigido o posterior 

reembolso no caso de ensino de grau superior. Parágrafo único. O Poder 
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Público incentivará a pesquisa científica e tecnológica. Art. 172. O amparo à 

cultura é dever do Estado. (BRASIL, 2011, CF DE 1946). 

Apesar de notar avanços e retrocessos na área da Educação, a depender do período 

histórico em que foi concebida a Carta Magna, percebe-se apenas na atual Constituição a 

exigibilidade de sua efetivação, 

Cap. II. Dos Direitos Sociais. Art. 6º. São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta constituição. Cap. III. Da Educação, Da Cultura e Do Desporto. 

Seção I. Da Educação. Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2008, 

Constituição Federal de 1988, p. 39; 83, grifo meu). 

Este trinômio lei-educação-cidadania só começou a vincular-se na Constituição de 

1988. Até então os princípios da educação eram calcados, como até hoje o são, na liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana. A CF de 1988 apresenta como papel da escola a 

formação dos estudantes para o exercício da cidadania através da prática democrática.  

Nas Constituições Brasileiras percebemos, também, a Educação como Direito 

Fundamental, diferentemente de outros países que desde 1984, no Acordo de Washington, 

passaram a tratar a Educação como serviço prestado pelo Estado, deixando de ser Direito 

Fundamental.  

Contudo, um ensino diferenciado com funções sociais distintas para escolas 

públicas e privadas e direcionado de acordo com as classes econômicas seria aceitável num 

país que, pela Constituição Federal e pelas Leis voltadas para a Educação, afirma ter um 

Sistema Educacional cuja bandeira é da universalidade, gratuidade e qualidade? 

A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA NA PERSPECTIVA DA COMUNIDADE 

CIENTÍFICA 

No Brasil, década de 60, Paulo Freire (1967/2011) demonstra preocupação pela 

educação dos homens e para o seu esclarecimento. Para que seja uma forma de mudança para 
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as massas, o Sistema Educativo deveria escolher entre uma educação que reproduz a 

sociedade fragmentada ou uma educação que transforma, liberta e esclarece os sujeitos; optar 

“entre uma educação para a domesticação, para a alienação, e uma educação para a 

liberdade” (FREIRE, 2011, p. 52).  

Nota-se que através da prática pedagógica é possível identificar como o professor 

compreende a função social da escola. Se os alunos serão meros reprodutores de conceitos ou 

se perceberão as influências destes em sua vida. O ensino, materializado pela prática do 

docente, pode ser exteriorizada por sua fala e suas ações.  

Gadotti (1979/1992), na década de 70, imbuído da pedagogia freireana, atribuía a 

escola o papel de facilitar a autonomia do aluno, de dar condições para que ele faça uma 

leitura do mundo através das transformações humanas,  

Essa leitura é um ato de tomada de consciência do nosso mundo, aqui e 

agora, que visa notadamente ultrapassar as condições e os elementos 

opressivos deste mundo. Sim, porque a educação não pode ser uma outra 

coisa a não ser uma obra libertadora do homem e do mundo, operada junto e 

não um ato individual de manipulação e de domínio do mundo (GADOTTI, 

1992, p. 155). 

Neste sentido o professor está a serviço do aluno, à seu favor, o papel do professor 

não é o de guiar, mas de fazer com que o aluno se emancipe. O aluno é encarado como um 

coautor do processo de ensino e de aprendizagem, capaz de fazer uma análise crítica dos 

acontecimentos no mundo. É percebido como um ser capaz de compreender, criar, modificar 

o seu meio e dirigir de forma livre seu pensamento, sua razão.  

Ainda na década de 80, Saviani (1983/2008) discute os temas educação e política, 

segundo o autor, “dizer que a educação é sempre um ato político não significaria outra coisa 

senão sublinhar que a educação possui sempre uma dimensão política, independentemente de 

se ter ou não consciência disso” (SAVIANI, 2008, p. 72). 

Conforme Saviani, educação e política não podem ser dissociados, mesmo 

prevalecendo uma distinção entre a dimensão política na educação e a dimensão da prática 

educativa. Esta distinção, de acordo com o autor, se dava pelo caráter hegemônico da 

educação, de ter o poder de esclarecer fatos que circundam os processos políticos e sociais e, 
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o caráter dominante da política que orienta a prática educativa, como é o caso de Leis para a 

Educação. 

Saviani atribui à escola o papel de formar o sujeito para viver em sociedade, o que 

implicava torná-lo consciente de suas obrigações e de seus direitos. Saviani coloca o aluno, 

assim como Gadotti, como protagonista e convida-o a participar dos processos sociais a fim 

de poderem analisar criticamente suas próprias condições sociais, econômicas e políticas.  

Entretanto, o autor utilizando algumas concepções teórico-educacionais para 

explicar a questão da marginalidade por meio da escola, coloca que, no momento em que se 

prioriza a produção de capital e não a construção do conhecimento mostra-se a função social 

da escola dentro do capitalismo: segregar e marginalizar os que não têm condições financeiras 

favoráveis. Conforme Saviani, 

O aparente fracasso é, na verdade, o êxito da escola; aquilo que se julga ser 

uma disfunção é, antes, a função própria da escola. Com efeito, sendo um 

instrumento de reprodução das relações de produção, a escola na sociedade 

capitalista necessariamente reproduz a dominação e a exploração 

(SAVIANI, 2008, p. 24). 

Arroyo (1987/2010) coloca que muitas vezes a escola distorce os conceitos de 

cidadania e liberdade, e coloca o sujeito como um cumpridor de deveres. A função social da 

escola muitas vezes mascara o predomínio da desigualdade social numa nuance de igualdade 

para todos.  

Percebemos que práticas pedagógicas cuja função de escola é manter a elitização 

da educação de qualidade não são novas, segundo Arroyo “essa ênfase em preparar a criança, 

o educando, para assumir seu dever no convívio social, sempre foi marcante na educação das 

camadas populares” (ARROYO, 2010, p. 65).  

O próprio currículo escolar reflete o projeto de sociedade que se quer, o 

conhecimento (ou como Saviani coloca, a verdade) demonstra os interesses num produto 

social que favoreça o cumprimento dos objetivos de seus autores ou do Sistema Educacional. 

Saviani explica que “numa sociedade dividida em classes, a classe dominante não 

tem interesse na manifestação da verdade já que isso colocaria em evidência a dominação que 

exerce sobre as outras classes” (SAVIANI, 2008, p. 70) 
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Ao concebemos uma escola que segrega a partir das condições financeiras de seus 

alunos, o que dizer de alunos, de classe econômica não tão diferente e que estejam em conflito 

com a Lei ou cumprindo pena? Que práticas pedagógicas poderiam reinserir estes alunos no 

convívio social?   

Segundo Sacristán (2007, p. 15), “Educar para a vida é educar para um mundo em 

que nada nos é estranho”. Para isso, os sujeitos do processo educativo, professores, alunos, 

gestores e demais profissionais da educação e da comunidade escolar, precisam se perceber 

como protagonistas do processo. Neste sentido, a escola é vista para D’Água e Andrade 

(2010) como 

Um lócus de formação por excelência, não é mais um espaço linear, 

homogêneo, pasteurizado, mas é reconhecida como espaço social de lutas, de 

contradições, de diversidade, tal como é a sociedade, sendo um campo 

fecundo à compreensão da realidade e das relações por lá estabelecidas [...]. 

A escola, como instituição se coloca como um espaço social de 

representações, de decisões e fundamentalmente da construção do 

conhecimento. (D’ÁGUA; ANDRADE, 2010, p. 53-54). 

Definindo nosso objeto de pesquisa como o estudo da função social da escola 

para professores, buscamos não só identificar esta função, mas também analisar as crenças, as 

normas históricas, culturais, ideológicas e a influência do contexto social dos sujeitos 

possíveis através da Teoria das Representações Sociais.  

Ao discutir a prática pedagógica implícita nos processos de ensino e de 

aprendizagem, Mizukami (2002) vem dizer que a instituição escolar deve aderir a uma 

concepção de formação do cidadão, em que “a aprendizagem deve se dar por meio de 

situações práticas que sejam efetivamente problemáticas [...] além de conhecimentos, sejam 

trabalhadas atitudes as quais são consideradas tão importantes quanto o conhecimento.” 

(MIZUKAMI, 2002, pág. 12).  

Percebemos em Mizukami que a própria prática pedagógica da escola define sua 

função social. Segundo a autora, ser cidadão é poder trabalhar situações na prática, ou seja, 

saber aplicar os conhecimentos aprendidos em sala de aula. Porém, entendemos que não só 

isso favorece a reinserção de alunos em conflito com a Lei ou apenados, mas também o 

acolhimento deles pela escola e a percepção de que são sujeitos dispostos a exercer a 

cidadania. 
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Para Ferreira a função social da escola até a década de 80 não visava o preparo 

para a cidadania, 

A ausência de ligação entre educação e cidadania era perfeitamente 

compreensível, uma vez que a escola pública constituía-se em privilégio de 

uma elite [...] um aluno indisciplinado, cuja conduta moral era considerada 

inadequada aos padrões das instituições escolares, era simplesmente expulso, 

seja por sua ação direta, seja pelo acúmulo de sucessivas reprovações que 

atestavam sua incompatibilidade para com a vida escolar, as normas de 

conduta e seus procedimentos. Às escolas cabia não só formar os alunos, 

como também selecioná-los. Aceitavam-se os bons alunos e recusava-se a 

acolher a maior parte da população. Era uma escola seletiva, que não exercia 

o papel que hoje lhe é reservado, quanto à construção de uma cidadania 

plena, inclusiva e democrática para todas as crianças e adolescentes. 

(FERREIRA, 2008, p. 96). 

Encontrar soluções para questões diárias numa sociedade em que as 

transformações de valores e atitudes estão cada vez mais aceleradas é um desafio para a 

escola e suas disciplinas de um modo geral. Para Almeida (2005) na sociedade pós-moderna a 

função social da escola é de socializar, instruir e educar. 

A autora, abordando as mudanças nos paradigmas de valores e atitudes na atual 

sociedade, cria a expectativa de que, visando atender a esta demanda, as escolas “promovam 

em seu espaço uma socialização na qual as novas gerações possam refletir ou desnaturalizar 

as formas de pensar, sentir, expressar-se e atuar, aprendidas nas relações travadas em seu 

cotidiano fora do espaço escolar” (ALMEIDA, 2005, p. 172).  

Maia (2000) entendendo que o conhecimento do senso comum é parte integrante 

do processo educativo ressalta a que o conhecimento científico além de integrante é 

fundamental ao currículo escolar. O acesso a este conhecimento, segundo Maia é 

imprescindível quando tratamos de uma sociedade segregada como a nossa. A escola que 

possua uma prática pedagógica visando este conhecimento “tem um papel fundamental no 

processo de transformação social que garanta a inclusão, na vida ativa e produtiva, de uma 

parte da população, que historicamente tem sido excluída dos meios de acesso e produção de 

conhecimento” (MAIA, 2000, p. 2).  

Nota-se uma relação entre a função social da escola e a constituição da cidadania 

que remonta a década de 80 com Saviani e Arroyo. Destacamos, porém, a crítica de Cortella e 
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Janine Ribeiro (2010) a esta articulação sem citar a política, porque estas funções sociais de 

escola refletem valores e ideologias o que caracteriza um tema político. 

Os autores frisam que “muitas escolas admitem conversar sobre cidadania, mas 

evitam a palavra política. Isso pode ser observado nos currículos escolares [...]” 

(CORTELLA; JANINE RIBEIRO, 2010, p. 60).  

De acordo com Cortella, compreender a função social da escola dissociada dos 

conceitos e das práticas políticas não permite que os sujeitos tornem-se cidadãos. Segundo o 

autor, “é preciso recusar a recusa do termo política no espaço educacional! [...] só assim é 

possível construir cidadania, no sentido político do termo: bem comum, igualdade social e 

dignidade coletiva.” (CORTELLA, 2002, p. 21). 

Segundo Cortella e Janine Ribeiro, política e cidadania devem ser tratadas como 

temas transversais, pois a única diferença entre as palavras não se encontra na definição e sim, 

no idioma de origem,  

A noção de política está apoiada num vocábulo grego, polis (cidade) e 

cidadania se baseia em um vocábulo latino correspondente, civitatem. 

Embora a origem etimológica seja diferente, os dois termos propõem que se 

pense na ação da vida em sociedade (ou seja, em cidade). Isso significa que 

não é possível apartar ou separar os conceitos. (CORTELLA, 2002, p. 21).  

Os autores acreditam que se tornam cidadãos os sujeitos que possuem consciência 

política para perceber que os recursos financeiros, que vem até mesmo para manter sua 

escola, resultam de uma repartição e os benefícios concedidos a eles “são os direitos pelos 

quais ele constrói uma sociedade, um Estado.” (CORTELLA; JANINE RIBEIRO, 2010, p. 

61).  

Para se ter uma melhor compreensão da instituição e funcionamento da escola 

pública, é imprescindível compreender Políticas Públicas que “buscam explicar a natureza da 

política analisada e seus processos” (SOUZA, 2010, p. 70).  

Política Pública segundo Rezende é “uma regra formulada por alguma autoridade 

governamental que expressa uma intenção de influenciar, alterar, regular o comportamento 

individual ou coletivo através do uso de sanções positivas ou negativas” (REZENDE, 2004, p. 

13).   
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A Educação é uma Política Social, pois se configura uma Política Pública que visa 

responder aos anseios da sociedade.  

A política também pode ser vista por outros prismas, nem sempre benéficos ao 

processo educativo. A política tem a ver com a relação de poder e a escola ao prover um 

projeto de sociedade e de sujeito, faz transparecer o poder de quem define este projeto e atua 

com uma ação política. 

O que nós entendemos é que sejam quais forem os vieses, a escola, corporificada 

pela sua comunidade escolar, não pode estar neutra. A educação, sendo um fenômeno 

essencialmente humano, envolve vários sujeitos e várias concepções e representações ao ser 

concretizada na prática educativa.  

De acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2003/2011), 

Deste modo, ela [a escola] pode caracterizar-se articulando aspectos 

contraditórios, como opressão e democracia, intolerância e paciência, 

autoritarismo e respeito, conservadorismo e transformação, sem nunca ser, 

porém, neutra. Se permite a opção, não admite a neutralidade, pois aquela 

tem caráter político (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2011, p. 169). 

Quando se desvincula a escola e o processo educacional da política esvazia-se a 

escola de um projeto da sociedade capaz de analisar criticamente os fatos, pois os alunos são 

os sujeitos que formarão essa sociedade. 

O discurso de uma escola cuja função é construir a cidadania plena, inclusiva e 

democrática converge com a prática da Lei que é uma condição necessária à construção desta 

cidadania.  Constitucionalmente, a educação é um direito de todos, consoante com os 

dispositivos legais e para pesquisadores da área, ela deve favorecer uma percepção clara da 

realidade e contribuir para a formação social dos sujeitos. E estes sujeitos que procuram a 

escola, o que esperam dela? 

A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS 

Cruz (1997) realizou em meados dos anos 80 uma pesquisa sobre as 

Representações Sociais de Escola junto a um grupo de crianças pobres durante o primeiro ano 

de escolarização. A pesquisa foi realizada no Estado do Ceará. Além de entrevistas com as 

crianças, a autora usou desenhos e histórias propostas para as crianças.  
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 A análise indicou de um lado a incapacidade da escola em fomentar nestas 

crianças uma imagem de crescimento como sujeitos, ao contrário nutria atitudes negativas 

com relação a elas, e de outro lado, a esperança dos pais em dias melhores através da 

escolarização dos filhos. De acordo com Cruz (1997), estes dois vieses deixam como legado o 

fracasso escolar e a diminuição da autoestima das crianças.  

Para crianças e adolescentes, também de classe menos favorecida, observou-se 

pela pesquisa de Pimentel (1998) que as imagens da escola remetem aos espaços extraclasses 

de convivência. Buscando as imagens da escola por crianças e adolescentes de Escolas 

Públicas, Pimentel observou que a representação que se fazia da escola punha em xeque a 

estrutura da escola e remete a comunidade escolar a uma superação destas simbologias, bem 

como a discussão sobre os princípios de cidadania nestas Escolas. 

As representações sociais de adolescentes de escolas públicas acerca da Escola e 

do Trabalho foram focadas nos estudos de Oliveira, Sá, Fischer, Martins e Teixeira (2001). 

Com o objetivo de analisar as relações estabelecidas entre o trabalho do adolescente e o 

processo de escolarização, em duas cidades de São Paulo. 

Seus resultados indicaram que a relação trabalho-escola está estruturada numa 

relação de contradição entre o desejo de saber e se manter na escola e a necessidade de 

trabalhar. Como conclusão observou-se que, apesar do trabalho representar um risco para a 

escolarização, os jovens ora legitimam o ato de trabalhar como forma de ter um futuro 

diferente de seus pais, ora se indignam com diante da exploração da mão de obra infantil.  

Segundo os autores, o aluno-trabalhador acaba sendo excluído do processo escolar 

por três motivos: pela pobreza expressa na dificuldade de encontrarem uma escola e 

principalmente que esta escola seja de qualidade; por terem que trabalhar cedo e arcarem com 

todas as consequências de conciliar trabalho e estudo, como o cansaço, a retenção a evasão; e 

pela imagem construída por pais e professores de que adolescentes de classes pobres não 

estão aptos para ao estudo, independente de estarem ou não trabalhando. 

Este resultado é comumente compartilhado por Franco e Novaes (2001). Na 

pesquisa sobre as representações sociais que estudantes do ensino médio desenvolvem acerca 

da escola e do trabalho, objetivou detectar as representações sociais que jovens estudantes 

desenvolvem acerca da escola e do trabalho, em um contexto de uma reforma curricular do 

ensino médio.  
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Os resultados encontrados demonstraram que os alunos do ensino médio possuem 

“uma crença na escola como instituição capaz de transferir saber e de possibilitar um melhor 

futuro para crianças e adolescentes”.  

Apesar de o trabalho representar um risco para a escolarização, eles se veem por 

vezes obrigados a exercê-lo por conta de suas condições socioeconômicas, o que não os 

privam de percebê-lo “como uma forma de reprodução de desigualdades na medida em que se 

impõe pela necessidade econômica das famílias” (FRANCO; NOVAES, 2001, p. 257). Os 

alunos-trabalhadores se veem como meros multiplicadores do sistema capitalista. 

Esta reprodução da desigualdade citada pelos sujeitos da pesquisa de Franco e 

Novaes possibilita-nos refletir sobre as implicações das condições socioeconômicas na 

educação formal dos estudantes e, questionarmos até que ponto uma visão universal da 

formação educacional sem distinção de classes – como disposta na legislação – é refletida em 

índices avaliativos das redes de ensino? 

DADOS DE INSTITUTOS DE PESQUISAS DO GOVERNO FEDERAL SOBRE O 

ENSINO PÚBLICO E PRIVADO  

As escolas públicas brasileiras registraram em 2009, de acordo com o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 3,8 pontos médios para as três etapas de 

ensino, enquanto que para as escolas privadas esta média foi de 6 pontos que é o padrão 

plausível estipulado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) para as escolas. 

 

Quadro 4 - Resultados observados do IDEB
3
 

Série 

Rede 

5º ano do EF 9º ano do EF 3º ano do EM 

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009 

Pública 3,6 4,0 4,4 3,2 3,5 3,7 3,1 3,2 3,4 

Privada 5,9 6,0 6,4 5,8 5,8 5,9 5,6 5,6 5,6 

 

O IDEB e as metas a ele associadas são os aspectos do Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE) que têm estado em pauta na agenda governamental do Ministério da 

Educação (MEC). Este índice é tomado pelo governo como forma de avaliar a política pública 

                                                           
3
  Disponível em: <http://www.ideb.inep.gov.br/resultado>. Acesso em: 25 dez. 2011. 

http://www.ideb.inep.gov.br/resultado/
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para a área de educação. Apresentando estes dados à população, o governo procura justificar 

os gastos públicos para um dos maiores direitos sociais. 

Observa-se, ao mesmo tempo, que as políticas públicas adotadas para a educação 

geram expectativas com relação à qualidade educacional, conforme afirmam Franco e 

Bonamino “o resultado das escolas e redes de ensino envolve incentivos simbólicos 

relacionados ao IDEB elevado e, futuramente, a variações positivas do mesmo índice” 

(FRANCO; BONAMINO, 2007, p. 1003). 

Em outras palavras, índices de avaliações em larga escala podem se transformar 

em medidas compensatórias para escolas e professores que obtiverem melhores médias, sem 

uma análise profícua das condições sobre as quais se assentam as escolas com IDEB abaixo 

do esperado.  

Os dados apresentados pelo INEP (Instituto Nacional de Pesquisas Estatísticas), 

instituto ligado ao Ministério de Educação, nos mostram índices extremamente díspares, com 

uma diferença de mais de dois pontos entre a escola privada e a escola pública no mesmo ano 

de referência e em todas as etapas de ensino. Se na Constituinte de 1937 a função da escola 

era selecionar os alunos bons, atualmente, não se vê diferença fora do discurso político.  

As particularidades de cada instituição de ensino, os contextos sociais em que elas 

estão inseridas, não são levados em consideração no momento da padronização de escolas 

pelo Governo Federal. Estes índices extremos entre as escolas da rede privada e escolas da 

rede pública, caracterizam para nós uma continuidade do privilégio de classes 

socioeconômicas favoráveis.  

As prioridades das escolas públicas são conhecidas pela sociedade e pelo governo 

através da mídia, já que existe um padrão de escola que se destaca. A receita poderia ser 

simples, o que elas possuem as outras devem possuir para terem os mesmos resultados. 

Porém, o governo parece que não priorizou a área educativa. Gratificações para escolas que 

estão bem, para professores inseridos em instituições com alto IDEB, favorecem a competição 

e a seleção. Os que precisam de atenção devem se contentar com recursos do PDE que estão 

estipulados pelo Governo Federal em que serão gastos.  

 O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada) vinculado ao Ministério do 

Planejamento é um órgão que disponibiliza para o governo e sociedade pesquisas e estudos 

sobre as áreas de políticas públicas e sociais. No balanço sobre a área da educação de 1995 a 

2005, foram apresentados dados sobre o analfabetismo, acesso e permanência nas escolas 
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segundo a renda, região e raça, dentre outros dados. A taxa de analfabetismo entre 

adolescentes caiu e entre a de adultos não sofreu modificações, principalmente na região 

nordeste, que é uma das regiões com o menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do 

Brasil segundo o IPEA.  

O ensino fundamental traz ainda como desafio a superação da evasão e a 

repetência escolar para diminuir o tempo para a conclusão de etapas do ensino. No ensino 

médio a taxa de matrículas de 2005 caiu em relação a outros anos, porém a freqüência a 

escola tem relação com a renda familiar. Quanto maior a renda, maior a permanência de 

população neste nível de ensino.  

O desempenho dos alunos das escolas públicas decresceu no período de 1995 a 

2005 segundo o SAEB. Dados do IPEA mostram que apenas 57% das crianças que tiveram 

acesso ao ensino fundamental o concluem, no ensino médio essa taxa cai para 37%, logo esta 

é e percentagem da população que pode ter acesso ao ensino superior. 

As baixas freqüências às etapas de ensino por pessoas negras, de baixa renda e de 

regiões pobres do Brasil, mostradas pelos quadros do IPEA, evidenciam a precariedade do 

acesso e permanência à escola causada pela ausência de políticas públicas voltadas aos 

direitos sociais básicos: emprego, saúde, segurança, além das escolas de qualidade, para as 

famílias e acompanhamento para os filhos que estão matriculados. 

À escola é dada a função de construir em cada homem a consciência cidadã, 

promovendo uma emancipação intelectual que os permitam analisar criticamente os 

acontecimentos sem serem influenciados cegamente por outras pessoas. Contudo, a 

vulnerabilidade social a que são submetidos muitos alunos que se enquadram nesta zona de 

exclusão, faz com que além de abandonarem os estudos, se entreguem para a prática de 

subempregos e, por vezes, para trabalhos ilícitos.  

 

A AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS  

De acordo com Diógenes, política pública é a “deliberação tomada pelo Estado, 

entendendo-o como a condensação material de uma relação de forças entre classes ou frações 

de classes” (DIÓGENES, 2011, p. 59). 
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O fato de uma questão/problema chegar à pauta da agenda do governo, não 

implica dizer que se torna política pública. Para Capella (2010), uma questão pública se torna 

uma política pública, quando 

Transformam-se em problemas ao chamar a atenção dos participantes de um 

processo decisório, despertando a necessidade de ação por meio de três 

mecanismos básicos: indicadores, eventos, crises e símbolos e feedback das 

ações governamentais. [...] Problemas não são meramente as questões ou os 

eventos externos: há também um elemento interpretativo que envolve 

percepção (CAPELLA, 2010, p. 90). 

E seguem-se a formulação da política, implantação, implementação e a avaliação.  

De acordo com Cruz e Monteiro (2010, p. 179), com a consolidação de um Estado 

mínimo na década de 80, “se passou a adotar a lógica da privatização e da competitividade do 

mercado como base para a análise da educação brasileira”. Esta lógica exime o Estado da 

responsabilidade isolada em implementar as políticas públicas. A ele cabe, especificamente, o 

papel de controlador destas políticas. 

Em países desenvolvidos, os índices crescentes das avaliações em larga escala, 

são sinônimos de desenvolvimento econômico e mostram que o governo está administrando 

com competência os recursos financeiros. Nas décadas de 80 e 90 os países centrais e 

periféricos colocaram a avaliação das políticas públicas a serviço da reforma do setor público 

sob a razão aparente de busca por uma descentralização.  

Para Diógenes,  

Não se erra quando se afirma o caráter classista das políticas públicas. A 

quem interessa, por exemplo, a atual política econômica do governo? A 

questão de saber para que e para quem são elaboradas implantadas e 

executadas políticas públicas não é uma questão de cunho técnico-

institucional, mas político (DIÓGENES, 2011, p. 77). 

As utilizações das avaliações das políticas públicas segundo Weiss (1998 apud 

Faria e Filgueiras 2010) é de decidir, conceituar, persuadir e influenciar outras instituições e 

eventos. Já para Floden e Weiner (1978 apud Faria e Filgueiras 2010) o uso da avaliação é de 

resolução de conflitos, redução da complacência, acalmar o público e perpetuar a imagem do 

governo como eficiente. 

Conforme Aguiar (2010, p. 55), o objetivo da avaliação das políticas públicas é 

“conhecer os fatores positivos, apresentar os equívocos e insuficiências, com a finalidade de 

buscar, aperfeiçoar ou reformular”. Continua a autora afirmando que “a avaliação de políticas 
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públicas serve como instrumento para a melhoria das ações do Estado e para controle e 

intervenção da sociedade civil na formulação e implementação de políticas públicas” 

(AGUIAR, 2010, p. 56). 

A justificativa para a avaliação da educação na América Latina tem argumentos 

locais com respaldo pelos organismos multilaterais. Os argumentos giram em torno do 

impacto econômico da educação, os princípios de universalidade, obrigatoriedade e 

gratuidade, continuam regendo esta área. 

Faria e Filgueiras (2010), ao analisar a conformação dos sistemas de avaliação da 

educação básica no Brasil (Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB) e no Chile 

(Sistema de Medición de La Calidad de La Educación, SIMCE) ambos implantados em 1988, 

trouxe a tona algumas distinções entre a avaliação de políticas públicas nos dois países. 

O Simce foi estruturado a partir de avaliações em larga escala de 1968, que 

tinham como objetivo monitorar os efeitos do processo de descentralização e privatização do 

setor pelo governo. É financiado pelo próprio governo. As escolas com melhores pontuações e 

seus professores recebem um incentivo financeiro. Cerca de sete programas do Ministério da 

Educação do Chile, utilizam os dados do Simce para, dentre outras finalidades, auxiliarem 

escolas que tem maior índice e premiar as que têm menor índice. 

O Saeb, gerenciado pelo Inep, teve a primeira estruturação do sistema de 

avaliações em larga escala em 1990. A partir de 1995 o Saeb foi financiado pelo Banco 

Mundial, o que explica as mudanças de alguns parâmetros, como as matrizes de referência. 

Em 2003, o Saeb faria monitoramento das relações entre desempenho e bolsa família e 

rendimento e cor dos alunos, além de incluir questões como violência. Porém, não se vê em 

comparação com o Simce, um impacto para a formulação de políticas públicas para a 

educação pelos resultados do Saeb até 2003. 

Em partes, um sistema de avaliação da educação básica nacional é legítimo 

porque todos merecem saber para onde vão os impostos pagos e quais são seus resultados. 

Porém, os índices do IDEB bem como do Simce estão sendo usados para segregar escolas e 

professores. Escolas com baixo IDEB têm estigmatizado professores como incompetentes, 

sem levarem em consideração os distintos contextos sociais negativos que pesam no processo 

de ensino e de aprendizagem. 

O SISTEMA EDUCACIONAL NA VISÃO DE SAVIANI 
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Saviani inicia questionando se há um sistema educacional no Brasil, pois para ele 

“se a educação brasileira se baseia em teorias, métodos e técnicas importados ou 

improvisados, isto significa que o Brasil não tem um sistema educacional” (SAVIANI, 2008, 

p. 3).  

O autor acredita que a conseqüência dessa resposta será “uma mudança de atitude 

dos educadores: deixarão de pressupor um sistema, passando a encarar a sua construção como 

uma tarefa urgente que precisa ser realizada” (SAVIANI, 2008, p. 6). 

Saviani buscou os questionamentos surgidos durante a tramitação da Lei pelos 

parlamentares sobre o conceito de sistema. Porém, a pouca evocação do termo sistema no 

decorrer da tramitação do Projeto da LDB na arena política da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal fez com que o autor buscasse o conteúdo acerca desta noção. 

Ao tratar da noção de sistema educacional, Saviani estrutura os fundamentos 

metodológicos e as diversas maneiras de abordar a noção de sistema educacional à partir dos 

fundamentos da atividade sistematizadora. 

Para compreender o fundamento da atividade sistematizadora o autor fez uma 

análise do homem em seu aspecto biológico, psicológico e social, numa abordagem 

fenomenológica o autor procurava “descobrir o homem tal como ele é dado na experiência 

cotidiana, na sua realidade existencial [...] tentando desvelar os aspectos mais característicos 

da estrutura do sujeito humano” (SAVIANI, 2008, p. 34). 

Diante da descrição fenomenológica da estrutura do homem, Saviani o coloca 

numa perspectiva física, em que “todo conhecimento se explica a partir das sensações físicas. 

As imagens, idéias gerais e juízos de que falam, sempre se reduzem às sensações entrelaçadas 

entre si” (SAVIANI, 2008, p. 37). 

Numa perspectiva biológica, Saviani coloca que “o bom funcionamento dos 

órgãos não dependem apenas do equilíbrio entre desgaste e absorção de energias; depende 

também dos hábitos de higiene física e alimentar” (SAVIANI, 2008, p. 38). 

Já na perspectiva psicológica, o autor aborda a aprendizagem como “a 

incorporação ao eu anterior de elementos assimilados do ambiente. E a aprendizagem é 

também função das ações anteriores, das emoções, dos sentimentos, temperamento” 

(SAVIANI, 2008, p. 40). 

Dentro da consciência humana, Saviani faz uma crítica ao Movimento 

Escolanovista que conforme Furter seu fracasso se constitui até hoje “um dos obstáculos mais 
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sérios para convencer o corpo docente a tomar parte num esforço de renovação, de 

planificação, de reorganização dos sistemas de ensino” (FURTER, 1966, p. 56 apud 

SAVIANI, 2008, p. 13). 

O autor traz a filosofia como mediação entre a ação assistemática e sistematizada 

e abre discussão sobre sistema e estrutura da educação brasileira, onde a noção de sistema está 

ancorada na definição de sistema educacional, no sentido da filosofia da educação, em como 

se pode sistematizar a educação e nas precisões terminológicas dos termos.  

Segundo Saviani a filosofia é o ato de reflexão e “refletir é o ato de retomar, 

reconsiderar os dados disponíveis, revistar, vasculhar numa busca constante de significado” e 

esta prática de reflexão tem por objetivo, “fazer com que a ação deixe de ser problemática” 

(SAVIANI, 2008, p. 71-73). É o que diferencia uma ação sistemática de uma ação 

assistemática. 

Depois de todo aparato argumentativo acerca da elaboração da LDB e da estrutura 

do homem, o autor começa a definir sistema à partir do termo sistematizar. De acordo com o 

autor, “sistematizar é, pois, dar intencionalmente, unidade à multiplicidade. E o resultado 

obtido, eis o que se chama de sistema” (SAVIANI, 2008, p. 77). As características de sistema 

são a intencionalidade, unidade, variedade, coerência interna e coerência externa. 

A noção de estrutura se distingue de sistema pela não intencionalidade, Saviani 

coloca que sistema e estrutura se assemelham por serem conjuntos de elementos, “o que 

marca de maneira decisiva a distinção entre os dois termos, é o fato da noção de estrutura não 

preencher o requisito da intencionalidade” (SAVIANI, 2008, p. 81). E, de forma bem 

resumida conclui que “o que foi feito do homem são as estruturas; o que ele faz (daquilo que 

fizeram dele) é o sistema” (SAVIANI, 2008, p. 83). Ainda sobre a educação sistematizada, 

afirma-se que, 

O homem é capaz de educar de modo sistematizado quando toma 

consciência da situação (estrutura) educacional; capta os seus problemas; 

reflete sobre eles; formula-os em termos de objetivos realizáveis; organiza 

meios para alcançar os objetivos; instaura um processo concreto que os 

realiza e mantém ininterrupto o movimento dialético ação-reflexão-ação 

(SAVIANI, 2008, p. 84). 

Sobre o sistema educacional, Saviani coloca que, 

Assim como o sistema é um produto da atividade sistematizadora, o sistema 

educacional é resultado da educação sistematizada. Isso implica então, que 



 

A Condição Humana: olhares da espiritualidade, educação, saúde e tecnologia. 

ISBN: 978-85-65430-11-1 – Instituto de Formação Humana 
23 

 

 

não pode haver sistema educacional sem educação sistematizada, embora 

seja possível esta sem aquele (SAVIANI, 2008, p. 84). 

O autor ao explorar os termos sistema educacional e estrutura educacional no 

texto da Lei – para ele na própria Lei poderia existir a corporificação da noção de sistema 

educacional – critica a banalização do termo sistema, bem como o termo educação, ensino e 

escola e conclui que  

O uso que se fez do termo sistema na Lei pode ser caracterizado como 

assistemático, apesar do paradoxo que essa afirmação encerra. Assim, do 

mesmo modo que na literatura a respeito da Lei, na própria Lei o conceito de 

sistema aparece não só como indefinido, mas como equívoco e, por vezes, 

contraditório (SAVIANI, 2008, p. 100-101). 

Segundo Aguiar (2010, p. 53), “no final da década de 80, pleiteiam-se o 

planejamento e a gestão descentralizados por meio da instituição de sistemas educacionais 

locais que planejassem e administrassem suas necessidades sem a excessiva dependência das 

burocracias centrais”. Todavia, esta existência de subsistemas, de vários sistemas e até de 

supra-sistemas na LDB põe em xeque a unidade do termo sistema exposto por Saviani. 

Segundo as referências de Campbell (1969) surgidas tanto na Europa Ocidental 

quanto nos Estados Unidos, há uma corrente que relaciona a ausência de sistema educacional 

com a estrutura da sociedade de classes, que ao gerar um conflito de interesses particulares, 

impossibilita uma práxis intencional comum e, consequentemente, a não instituição de um 

sistema educacional, como demonstrado por Saviani. 

A conclusão de Saviani é de que  

A teoria não faz o sistema; ela é apenas uma condição necessária para que 

ele se faça. Quem faz o sistema são os homens quando assumem a teoria na 

sua práxis. E quem faz o sistema educacional são os educadores quando 

assumem a teoria na sua práxis educativa. Eis a tarefa que ultrapassa o 

âmbito de um estudioso, constituindo-se preocupação comum dos 

educadores de hoje (SAVIANI, 2008, p. 119-120). 

Logo, quando a escola, materializada pela prática de seus componentes, encontra 

condições favoráveis e políticas voltadas para a execução de um direito social, a população 

percebe o retorno de seus investimentos diários e a melhoria da qualidade de vida de uma 

nação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A admissão de um sistema dual de ensino, onde a escola de qualidade, de acordo 

com os próprios índices do governo, é a privada, e as escolas de péssima qualidade são as 

escolas públicas, financiadas pelo próprio governo com recursos dos cidadãos, que deveriam 

usufruir de um serviço público de qualidade já que pagam por isso, põe em contradição o que 

foi explicitado por sistema educacional. 

O corte de gastos com a educação ou o remanejamento de verbas mostra acima de 

tudo o projeto de sociedade que o governo quer. Acabar com as desigualdades sociais não faz 

parte de seu objetivo, ao menos aparentemente.  

A função social de escola que é trazido nas leis e medidas constitucionais relativas 

à educação não condiz com a prática do governo federal. Formar cidadãos, diminuir as 

desigualdades sociais, promover a igualdade econômica anda na contramão de uma política 

contraditória de equidade desigual, de igualar mantendo a desigualdade.  

Os conceitos de políticas públicas, bem como a origem de uma agenda do governo 

para a sua criação nos fazem compreender a quem serve e para quem se direciona a 

implementação de algumas políticas. O capital para ser favorecido numa sociedade neoliberal 

como a nossa, prejudica uma parte da população que precisa de recursos básicos para 

sobreviver. 

A ausência de políticas públicas voltadas para a população carente é um dos 

fatores que influencia negativamente o processo de ensino e de aprendizagem, além das 

representações sociais sobre a função social da escola que grupos oligárquicos fazem, 

influenciam a mídia e conseqüentemente a população, que culpabiliza a escola pelos 

problemas enfrentados por ela. 

As avaliações em larga escala como vimos vêm demonstrando o pouco 

crescimento do Brasil em relação a outros países e das escolas públicas em relação às 

particulares, isso contribui para a baixa autoestima de alunos. 

Em condições socioeconômicas desfavoráveis e com dificuldades que vão desde a 

falta de comida em casa até a falta de carteiras escolares, estes jovens se veem sem condições 

reais de competir com outros estudantes, perpetuando a segregação social e apontando a 

escola como um meio falido para o enfrentamento das desigualdades sociais. 

Talvez, o que pensa Saviani sobre incutir nos educadores uma consciência de falta 

de sistema e de construção de uma estrutura, possa trazer ganhos para a educação, é uma 

hipótese que não pôde ser comprovada.  
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Para conhecer a educação brasileira, devemos, antes de classificá-la, observar a 

prática cotidiana de milhares de educadores que exercem suas funções em meio a uma série 

de adversidades, incluindo a falta de recursos financeiros que não chegam por diversos 

motivos, um deles pelo desvio das verbas pelos próprios governantes; e que esta prática, 

alheia ao que deveria ser um sistema nacional, funciona de maneira bem diferente a depender 

do contexto social, econômico e político em que se concretiza.  

O interesse de uma parcela elitizada da população, que agem como advocaces na 

elaboração de políticas públicas, em manter a estratificação social e uma função social de 

escola para cada classe socioeconômica, deixam aquém um conjunto de instituições escolares 

do que se define como sistema educacional no Brasil. 

Se este sistema educacional, segundo Saviani, deve ser visto para além da 

estrutura administrativa sob a égide de ser um conjunto de elementos ou instituições, 

coordenado entre si, e que funciona como uma estrutura organizada, podemos concluir que 

não existe sistema educacional no Brasil sob o enfoque adotado por Saviani e sob os dados 

divergentes entre escolas públicas e privadas veiculados por órgãos governamentais. 
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