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O presente texto parte dos resultados das análises realizadas em uma 

dissertação de mestrado em Educação, finalizada em 2008, que buscou apreender como 
as categorias “escola”, “ensino”, “conhecimento escolar” e “formação escolar” são 
concebidas e tratadas nos artigos apresentados, sob a forma de comunicações, nas 
reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
(ANPEd), especificamente nos Grupos de Trabalho “Psicologia da Educação” (GT 20) e 
“Educação Fundamental” (GT 13), no período entre 2000 e 2005.  

Considerando os limites postos para este artigo, optou-se por enfocar 
principalmente aspectos relacionados à categoria “escola” e “formação escolar”, na 
produção do GT 13, mencionada acima.  Contudo, alguns aspectos referentes às demais 
categorias estudadas como o “ensino” e o “conhecimento escolar” também serão 
abordados, pois estão direta ou indiretamente conectados.  

Definiu-se o tema da pesquisa realizada a partir das constatações feitas em 
estudos governamentais que têm evidenciado uma precária qualidade da formação 
escolar nas escolas públicas brasileiras, num momento histórico em que a educação se 
torna, de forma cada vez mais evidente, uma mercadoria.  

A instituição escola, ao longo de sua história, passou por diversas 
transformações e, na modernidade, assumiu a função de ensinar a ler, escrever e contar 
e também de possibilitar aos estudantes a apropriação do “conhecimento científico”, 
uma forma de conhecimento que possibilita superar o conhecimento direto e imediato 
da realidade e a superação do pensamento empírico, por um novo tipo de pensamento, o 
“pensamento teórico” ou “conceitual” (DAVÍDOV, 1988).  

Entretanto, neste final do século XX e início do século XXI, a ciência moderna 
e o conhecimento por ela produzido passaram a ser alvo de intensas críticas, as quais 
suscitaram algumas indagações: o “conhecimento científico” deve continuar sendo o 
principal substrato do conhecimento escolar? O conhecimento escolar vai além do 
conhecimento empírico e da lógica formal? A escola tem possibilitado aos estudantes o 
desenvolvimento do “pensamento teórico” ou “conceitual”?  

Concomitantemente a esta “crise da ciência”, outra crise é aventada: a “crise 
da escola”. Crise que, segundo Canário (2005), é constituída por paradoxos, dentre os 
quais a crescente “corrida à escola” versus a também crescente insatisfação escolar. 
Insatisfação que, segundo o autor, é decorrente da crise das crenças modernas na razão, 
no conhecimento/ciência e no progresso e da desilusão diante da falência das promessas 
da escola no que se refere ao desenvolvimento, mobilidade social e igualdade.  

Em tal contexto surgem ainda outros questionamentos em relação à escola e à 
formação escolar, o que nos levou a pensar o papel social da escola no contexto 
histórico-cultural das sociedades capitalistas: que sujeitos esta instituição tem 
possibilitado que se constituam no processo de escolarização? Há outras instituições 
promovendo o acesso ao conhecimento? Se sim, qual é especificidade a formação 
escolar?  
 

 



 

 

Sobre os procedimentos da pesquisa 
 
 

Partindo dessa problemática, como citado inicialmente, definiu-se como 
campo empírico o universo dos artigos decorrentes de pesquisas realizadas em 
Educação e apresentados, na modalidade “comunicações, nas reuniões anuais da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), 
especificamente nos Grupos de Trabalho “Psicologia da Educação” (GT 20) e 
“Educação Fundamental” (GT 13), no período entre 2000 e 2005.  

Foram escolhidos estes estudos pelo fato de os artigos apresentados na ANPEd 
serem criteriosamente selecionados por consultores de reconhecido saber e de esta 
associação ter legitimidade reconhecida pelos pesquisadores da área. A ANPEd é 
responsável pela difusão científica de parcela expressiva do que se tem produzido no 
âmbito da pós-graduação e da pesquisa em Educação no país. E os Grupos de Trabalho 
“Psicologia da Educação” (GT 20) e “Educação Fundamental” (GT 13), pelo fato de 
terem a educação escolar e sua relação com a formação humana como objeto de 
interesse e pesquisa.  

Também se avaliou que a análise dos referidos artigos poderia indicar se 
categorias “escola”, “ensino”, “conhecimento” e “formação humana” estão presentes 
nessas produções e de que forma estão sendo abordadas. O que poderia mostrar-se 
relevante, uma vez que os pesquisadores da área de Educação têm contribuído, direta ou 
indiretamente, tanto para a formação dos profissionais diretamente responsáveis pelos 
processos educativos formais no Brasil quanto para fundamentar e indicar diretrizes 
para a elaboração de políticas públicas de educação.   

A partir de tais definições, partiu-se para a realização de um levantamento 
quantitativo dos artigos apresentados nos GTs “Psicologia da Educação” e “Educação 
Fundamental” no período de 2000 a 2005, os quais se encontravam disponíveis, no 
segundo semestre de 2006, na página virtual da ANPEd.  

Pela análise dos artigos selecionados processou-se a classificação dos mesmos 
em eixos temáticos. Processo realizado não sem dificuldades, pois de acordo com 
Schlindwein e colaboradoras (2006, p. 153) “toda tentativa de categorização, apresenta 
riscos e envolve opções de várias ordens” e constitui-se em uma das estratégias 
possíveis “de exposição do conjunto da riqueza e da diversidade presentes”, neste caso, 
nos artigos analisados.  

No que se refere especificamente ao GT 13, após a leitura dos 88 artigos 
apresentados, no período selecionado para análise, estes foram agrupados em 8 eixos 
temáticos.  

O primeiro processo de classificação dos artigos por temática foi feito com 
base nos seus títulos. Contudo, a leitura dos artigos indicou que nem sempre os títulos 
explicitavam a temática principal abordada, o que gerou a necessidade de se elaborar 
uma planilha na qual se apresenta, além do título, um pequeno resumo da temática 
principal abordada em cada artigo. A partir destes resumos, os artigos passaram por um 
processo de reclassificação. Do último processo de classificação dos artigos resultou a 
seguinte tabela:  

 
 
 
 
 

Tabela 1: GT 13 



 

 

Eixo  Temática Nº. % 

1  Universalização/organização do ensino e fracasso escolar  22 24 
2  Ensino/Alfabetização/Aprendizagem (práticas pedagógicas) 16 18 
3  Subjetividade/Identidade (processos de disciplinarização)  12 14 
4 Escola, conhecimento escolar e ideologia  07 8 
5 Políticas educacionais 06 7 
6 Escola, democracia e participação 06 7 
7 Formação de professores  06 7 
8 Outros 13 15 
   Total 88 100 

 
Pode-se resumidamente apontar que, a análise quantitativa dos artigos 

apresentados no GT 13 evidencia: uma preocupação crescente, no período analisado, em 
relação ao “fracasso escolar”; que a organização do ensino por ciclos foi a temática 
específica mais estudada neste GT, havendo uma intensificação no interesse por este 
objeto de estudo no período analisado; a matriz sociológica de conhecimento se destaca 
na grande maioria dos estudos; poucos estudos (somente 07 dos 88 artigos) versam 
sobre o conhecimento escolar e o papel da escola. As maiores polêmicas teórico-
epistemológicas giram em torno de dois eixos: 1. A função disciplinar da escola e as 
possibilidades de organização do ensino escolar na perspectiva da democratização, 
participação e emancipação, 2. Escola, conhecimento escolar e ideologia. Destaque-se 
que no campo deste último, poucos estudos foram encontrados. Fato intrigante diante da 
atual situação de “crise da ciência moderna” e “crise da escola”. 

Num segundo momento, buscando apreender como são abordadas e 
concebidas as categorias “escola”, “ensino”, “conhecimento” e “formação escolar” nos 
artigos apresentados, fez-se uma análise qualitativa, que abrangeu 34 artigos 
apresentados no GT 13, parte da qual é apresentada neste artigo. Destaque-se que nesse 
segundo momento não se pretendeu abordar os artigos como um todo, o que constituiria 
uma análise exaustiva da produção dos GTs, o que extrapolaria os limites e as 
possibilidades de um trabalho acadêmico em nível de mestrado.  

 
 
Aspectos da realidade da educação pública no Brasil e a formação escolar 
 
 

A formação definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 
9394/96, para a educação brasileira prevê: a “formação para a cidadania”, a “preparação 
para o trabalho” e o “pleno desenvolvimento do educando”. Entretanto, os dados 
levantados nas avaliações do Ministério da Educação, como destacado por Carvalho 
(2005), em um dos artigos analisados, apontam que a grande maioria dos estudantes que 
freqüentam a 4a e a 8a séries da escola pública de ensino fundamental no Brasil do início 
do novo milênio não apresenta desempenho considerado adequado pelo Ministério, nem 
no exame de Língua Portuguesa nem no teste de Matemática. Resultados que de acordo 
com os artigos de Jacomini (2004), Dias (2005) e Araújo e Pérez (2004), Souza, Silva e 
Silva (2004), entre outros, dizem respeito tanto ao ensino organizado por séries como o 
por ciclos de formação. 

Dias (2005), por exemplo, questiona o educar para a cidadania sem considerar 
também a formação do “aluno” em termos de desenvolvimento intelectual, no sentido 
apontado por Bergamaschi (2000, p. 1) em outro dos artigos analisados: “[...] está 
bastante difundida a idéia de que a escola deve atuar para a produção das identidades 



 

 

sócio-culturais dos alunos e alunas na perspectiva da cidadania. Mas para constituírem-
se cidadãos/ãs é necessário o domínio de categorias e conceitos que permitam 
compreender e intervir no mundo”.   

Contudo, os resultados das análises realizadas, a partir dos artigos 
apresentados no GT 13, apontam que não são possibilitados ao professor os 
conhecimentos e instrumentos necessários sobre os processos necessários à formação de 
um sujeito crítico e reflexivo. O que explica, em parte, o fato constatado por Sforni 
(2003) de que as ações docentes acarretam a realização de inúmeras tarefas sem valor 
formativo. Os dados do universo dos artigos analisados parecem indicar que a escola 
não está conseguindo formar para a cidadania. O que é compreensível, já que se exige 
que a escola forme pessoas éticas, solidárias, que saibam respeitar o outro e as 
diferenças e conviver socialmente, em meio a uma sociedade violenta, corrupta, injusta 
e discriminatória. A formação para a cidadania constitui-se, assim, num engodo de 
efeitos limitados1, embora seja inegável a importância dos direitos sociais e humanos, 
um legado histórico incontestável.  

Para Fernandes (2005), apesar dos avanços reconhecidos da educação 
brasileira, temos uma escola que continua não cumprindo com sua função social no que 
tange à formação intelectual de seus “alunos”. Como afirma Ravagnani (2003), em um 
dos artigos analisados, a substituição da pedagogia da repetência, da exclusão, pela 
pedagogia da promoção, da “inclusão” não está sendo adequadamente acompanhada do 
conjunto de medidas pedagógicas necessárias à formação proposta. 

Processo de fragilização da formação intelectual dos estudantes, que parece 
estar em acordo com as necessidades do processo produtivo e de expansão do capital. 
Pois, se há um processo de “intelectualização do processo produtivo” decorrente das 
mudanças geradas pelo processo de recomposição do capitalismo mundial, mudanças 
estas que geraram a necessidade de se qualificar o trabalhador; este processo diz 
respeito somente a uma pequena parcela dos trabalhadores. O “fracasso escolar” de 
parte dos estudantes que acessam a escola de ensino fundamental é condição necessária 
à reprodução da sociabilidade capitalista, fundada na desigualdade social, econômica e 
cultural. Pois é também por meio do “fracasso escolar” que se reproduz a segmentação e 
a diversificação dos trabalhadores.  

As freqüentes denúncias da existência deste fenômeno parece ter gerado, nas 
últimas décadas do século XX e início do século XXI, um consenso entre governos, 
organismos internacionais e educadores de que o maior problema da educação pública 
no Brasil é o “fracasso escolar”, entendido como evasão, repetência ou defasagem 
idade/série. Entendimento a partir do qual se aponta a necessidade de mudanças no que 
se refere tanto à organização do ensino quanto às práticas pedagógicas.  

Entretanto, as análises permitiram constatar que as mudanças implementadas e 
a universalização do acesso à escola não garantiram a possibilidade de acesso ao 
conhecimento até então reservado à classe dominante; ao contrário, uma nova forma de 
“fracasso escolar” emergiu. O processo de estratificação continua, agora, porém, de 
forma invisível: por meio da aprovação e da “diplomação do não saber”, uma prática 
denunciada por Oliveira (2003), em um dos artigos analisados. Já não há exclusão 
escolar, todos são incluídos e diplomados, entretanto, as crianças têm sofrido grandes 
perdas em seu processo de alfabetização e formação intelectual. Constatam-se 
profundas desigualdades, inclusive entre as crianças formadas em uma mesma escola. 
Desigualdades em termos de formação que não são, para os pais e comunidade, 
imediatamente perceptíveis, não podendo ser constatadas diretamente, dificultando-se 

                                                 
1 Sobre esse tema, veja Tonet (2005). 



 

 

assim que as pessoas percebam que estão sendo aviltadas em sua formação. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n. 9394/96, contribui para 

tal situação ao não dispor elementos que considerem as relações entre as especificidades 
locais e o estabelecimento de critérios de organização do ensino que atendam às 
necessidades formativas na dimensão do gênero humano. Abre, assim, um enorme 
campo de possibilidades para a existência de modos difusos de organização do ensino e 
critérios diferentes de avaliação para a educação básica, sem criar condições nem para a 
apropriação de conhecimentos pelos estudantes tampouco para o trabalho coletivo dos 
professores. Desta forma, ainda que o “currículo mínimo” proposto para a “educação 
básica comum” seja aparentemente igual para todos, isso se dá apenas formalmente, o 
que em alguns casos geram práticas pautadas pelo espontaneísmo e pelo autoritarismo.  

Tais resultados ainda apontam que a “educação laica, gratuita e para todos”, 
defendida pela Revolução Francesa de 1789, permanece um ideal não atingido, pois 
quando o direito à educação é estendido a todos, a educação oferecida não é igualitária. 
O “fracasso escolar” não só é um fenômeno historicamente recente, como é um 
multifacetado fenômeno característico da sociedade burguesa: surge, 
concomitantemente, à instauração da “escolaridade obrigatória”, e, ainda que as 
aparências digam o contrário, a erradicação do “fracasso escolar” não ultrapassa o nível 
das aparências. 

Disto se pode inferir que as novas políticas educacionais não estão oferecendo 
elementos e/ou criando condições para a efetivação das aprendizagens mais básicas, 
indispensáveis tanto ao “exercício da cidadania” quanto à continuidade e ao 
aprofundamento dos estudos: “ler”, “escrever” e “contar”. Ou seja, por trás das 
aparências, a continuidade do fracasso se mostra como a real manifestação de que as 
políticas de reorganização do ensino e de promoção têm se mostrado insuficientes em 
termos de aprendizagem e formação.  

Dados que confirmam a tese de Dias (2005) e de Nozaki e Pichitelli (2005), da 
existência de uma situação velada de fracasso nas escolas públicas brasileiras. Se antes 
de 1990 a exclusão educacional se dava pelo não acesso e permanência na escola, agora 
a exclusão se efetiva pela não aprendizagem, pela não apropriação efetiva dos 
conteúdos escolares. Processo que pode estar vinculado a dificuldades e problemas de 
ensino, já que categorias como finalidade formativa, método, ensino e didática parecem 
ter sido excluídas do discurso escolar, como aponta Sommer (2005, p. 11), em um dos 
artigos analisados. 

Consequentemente, a luta por educação da melhor qualidade para todos 
permanece atual, por se entender que a escola pode vir a contribuir para a formação de 
sujeitos que, ao se apropriarem de conhecimentos, instrumentos intelectuais e valores, 
tornam-se potencialmente críticos. Além disso, a escola poderá oferecer possibilidades 
de acesso ao legado cultural da humanidade a cada indivíduo, que, ao se apropriar desse 
acervo produzido historicamente, poderá desenvolver suas dimensões humanas e 
perceber-se como ser genérico. 
 
 
A “escola” nos artigos apresentados  
 
 

A categoria “escola” é compreendida no universo de artigos apresentados a 
partir de diferentes perspectivas e de diferentes formas: para alguns, a escola é uma 
“instituição disciplinar” em crise diante da transformação das “sociedades disciplinares” 
em “sociedades de controle”, e, apesar de estar em crise, ainda mantém sua função de 



 

 

domesticar mentes e corpos, assim como de produzir diferenças, distinções e 
desigualdades; para outros, a escola se apresenta distanciada do presente e sem 
“funcionalidade” para o futuro; para outros, ainda, a escola constitui-se num meio 
relevante no processo de formar pessoas dotadas de autonomia e discernimento crítico – 
a escola se constituiria em um lócus privilegiado de desenvolvimento e socialização, em 
um espaço de construção de valores, da afetividade, da racionalidade e da identidade 
dos sujeitos. 

Percebe-se a escola, por um lado, como reprodutora das relações de poder e 
dominação; por outro, a escola é percebida como instrumento e parte na luta social pela 
emancipação. Porém, na grande maioria dos artigos estes dois entendimentos são 
produzidos por sujeitos/pesquisadores diferentes, conseqüentemente, não resultam em 
uma síntese que apreenda a complexidade do papel da escola nas sociedades 
capitalistas. Ao que parece, parte dos professores e/ou pesquisadores, dentre os quais, 
apesar de apresentar uma posição crítica, encontra dificuldades em compreender a 
escola em sua historicidade – a escola não é uma instituição burguesa, ainda que cumpra 
um papel específico nesta sociedade – e em sua dialeticidade – a escola, ao mesmo 
tempo em que reproduz a sociabilidade burguesa, reproduz as contradições desta forma 
de organização social; contribui com elementos necessários, ainda que não suficientes, à 
negação e à superação desta mesma sociedade.  

As análises presentes na maioria dos artigos estudados relacionam diretamente 
escola e sociedade burguesa e apresentam a classe atualmente dominante como desde 
sempre conservadora. Equívocos analíticos que podem estar dificultando que 
profissionais da educação possam pensar e propor ações consistentes para superar os 
problemas da formação escolar, buscando criar condições para que a escola possa vir a 
contribuir para a emancipação. 

Estudos históricos2 demonstram que a escola não é uma instituição específica 
da sociedade burguesa, ainda que cumpra, nesta sociedade, um papel fundamental; que 
a educação, historicamente, tem se caracterizado por ser uma educação de cunho 
classista, dividindo-se em uma educação para os dominantes, para o “dizer” intelectual e 
uma educação para os dominados, para o “fazer” produtivo. A divisão da educação 
entre os que pensam e governam e os que produzem é anterior ao capitalismo, ainda que 
neste sistema social tenha se aprofundado e adquirido complexidade. 
 

 

Escola e “modos” de pensar a escola  

 
 
De forma geral, os pesquisadores e estudiosos da educação têm criticado a 

instituição escolar por seu caráter reprodutor, por, na sociedade burguesa, legitimar e 
reforçar as desigualdades sociais, assim como por exercer o papel de controle 
ideológico. Tais críticas se estendem ao “conhecimento científico”, o qual é entendido 
como um instrumento de dominação a serviço do capital, usado para o desenvolvimento 
deste e não para atender demandas sociais3. Neste contexto, de acordo com esta 
perspectiva, a criança é educada para uma participação submetida aos ditames do capital 
e não para a emancipação. 

As referidas críticas à escola, também constadas nos artigos analisados, já 
foram sintetizadas por Canário (2005). Para este autor, a instituição escola é marcada 

                                                 
2 MANACORDA (1997); PONCE (1989). 
3 Há também críticas sobre a legitimidade do que se convencionou chamar de “conhecimento científico”. 
Apesar de instigantes, não será possível abordar tais críticas nesse artigo.   



 

 

por paradoxos característicos da expansão da escolarização na segunda metade do 
século XX: o fato de a escolarização ser caracterizada como progresso ao mesmo tempo 
em que se vivencia uma “crise” de desenvolvimento instalada desde os anos 70; a 
existência de críticas sistemáticas à educação escolar ao mesmo tempo em que este 
modelo se torna hegemônico; e a crescente escolarização das sociedades, a “corrida à 
escola”, ao mesmo tempo em que há uma crescente insatisfação em relação a esta. 

O autor afirma a falência das “promessas da escola”: desenvolvimento social, 
ascensão/mobilidade social e igualdade; e aponta que o agravamento dos problemas de 
natureza social, ao mesmo tempo em que há uma massificação da escolarização, indica 
a falência e o equívoco das promessas iluministas do triunfo da razão. Situação que, de 
acordo com o autor, levou os pesquisadores e estudiosos da educação a fazerem severas 
críticas à educação escolar.  

A análise realizada por Canário (2005) é pertinente, pois ainda que tenha como 
referência a realidade portuguesa, as semelhanças com a realidade escolar brasileira 
permitem que se recorra a esse autor para se analisar esta última. Em contraposição, 
também é possível questionar algumas de suas afirmações.  

A escola brasileira, embora as aparências indiquem o contrário, está passando 
por um momento histórico em que prevalecem os ideais do liberalismo e em que se 
efetiva o processo de globalização da economia e de desmonte das estruturas estatais. 
Contexto em que a tendência4 é não se investir de fato nas escolas e nos profissionais da 
educação. Tal tendência aparece como um “descaso em relação à educação”, mas se 
analisado mais detidamente, indica ser um período histórico de realização de um 
conjunto de ações deliberadas e integradas a projetos político-sociais com diversas 
conseqüências.  

Logo, se há uma “crise da escola”, esta resulta tanto da implantação de 
projetos políticos específicos de vários governos e de diferentes âmbitos administrativos 
e institucionais vinculados à educação quanto das contradições geradas pelo 
capitalismo, que se espraiam e afetam todas as dimensões sociais, as instituições, a 
ciência, o pensamento filosófico, a subjetividade etc. Tal “crise da escola” é uma das 
manifestações de uma crise mais ampla e profunda caracterizada, dentre outros 
aspectos, pelo surgimento de crises cíclicas de superprodução de capital e suas 
perversas conseqüências, e está relacionada à forte presença da ideologia dominante, 
que busca insistentemente mistificar a realidade social diante do “colapso” social em 
desenvolvimento, expresso pelo aumento do desemprego e da pobreza, guerras, 
acirramento de comportamentos sociais fundamentalistas de modo geral, sucessivas 
ações de agressão a diferentes grupos humanos e ao meio ambiente etc.  

Conseqüentemente, afirmar simplesmente a “crise da escola” sem relacioná-la 
às contradições do sistema capitalista é, tenha-se consciência ou não do fato, contribuir 
para a manutenção do sistema social vigente. O discurso da “crise da escola”, da forma 
como está colocado, é duplamente funcional ao capital, além de não denunciar as 
contradições do sistema social e econômico que está na base de tal crise, ainda fragiliza 

                                                 
4 Tendência entendida no sentido enfatizado por Lukács (1979, p. 64): “[...] tendencialidade enquanto 
forma fenomênica necessária de uma lei na totalidade concreta do ser social, é conseqüência inevitável do 
fato de que nos encontramos aqui diante de complexos reais que interagem de modo complexo, 
frequentemente passando por amplas mediações, com outros complexos reais; a lei tem caráter tendencial 
porque sua própria essência, é resultado desse movimento dinâmico-contraditório entre complexos”. 
Logo, entende-se que, se no “governo Lula” houvesse realmente um movimento de valorização da 
educação e dos profissionais da educação, este seria um movimento contra-hegemônico em relação à 
tendência geral decorrente do acirramento das contradições do capital. Contudo, constituir-se-ia num 
movimento especifico e datado no tempo histórico que não superaria as leis complexas e contraditórias do 
capital, não invalidando a tendência constatada.  



 

 

a escola na sua luta por um ensino de melhor qualidade ou na elaboração de um projeto 
educativo na perspectiva dos trabalhadores.  

Destaque-se que, no entanto, o sucateamento das escolas públicas brasileiras e 
o aparente descaso por parte dos governos em relação à educação pública é um 
movimento contraditório, pois ao mesmo tempo em que pode ser observado o baixo 
investimento do Estado em educação, a baixa qualidade da formação de professores e os 
baixos salários desta categoria profissional etc., governos e organismos internacionais 
afirmam publicamente, haver interesse e preocupação com a educação pública. 
Expressam tal interesse, por exemplo, na realização, em 1990, de uma Conferência 
Mundial de Educação para Todos, convocada pela Unesco, Unicef, PNUD e Banco 
Mundial, assim como na pressão internacional para que o Brasil reduza seus índices de 
analfabetismo e melhore seus índices de escolarização.  

Assim, para se compreender a realidade educacional brasileira é necessário, no 
atual contexto de globalização do capital, que se compreenda, concomitantemente, o 
movimento do capital e sua doutrina: o (neo)liberalismo.  
 

[...] O liberalismo surgiu como expressão historicamente necessária do 
modo de produção capitalista, não só na sua fase de estruturação e 
consolidação – na qual o liberalismo foi imposto como visão de mundo, 
através da qual a burguesia dirigiu o processo de luta contra a antiga 
ordem e de construção da nova – como também nas fases seguintes, de 
crescente expansionismo, nas quais a burguesia precisou da 
disponibilidade subjetiva para que o capitalismo fosse aceito como 
natural e necessário, identificado a progresso, desenvolvimento, 
democracia, liberdade, etc. (WARDE, 1984, P. 26). 

  
A autora ao analisar o movimento histórico do liberalismo o caracteriza em 

três fases distintas (liberalismo clássico, liberalismo de transição e liberalismo 
multifacetado) e afirma que neste movimento a burguesia muda de posição: “Enquanto 
a burguesia dos séculos XVII e XVIII era revolucionária, a burguesia do século XIX 
estava politicamente satisfeita e saciada com o status quo. Ela não mais desejava 
transformá-lo [...] Na medida em que a burguesia passou de classe revolucionária para 
classe no poder, os conceitos liberais integrais foram gradualmente formalizados” 
(WARDE, 1984, p. 46). 

Naquele século, segundo a autora, ao mesmo tempo em que a burguesia se 
confrontava com as velhas forças, precisava enfrentar uma nova força política que 
surgia: o proletariado. Visando a manutenção de sua hegemonia, a burguesia adotou o 
“modelo de democracia desenvolvimentista”, o qual se assentava na idéia de que a 
pauperização progressiva da classe trabalhadora a fazia perigosa e que, como 
conseqüência, era preciso pensar um mecanismo de participação e de melhoria das 
condições de vida que “suavizasse” sua periculosidade, em decorrência do que se 
investiu na educação dos indivíduos como meio de correção das distorções sociais e 
melhoria da sociedade.  

As análises realizadas permitiram perceber que a realidade social analisada por 
Warde (1984) é semelhante – semelhança não entendida como igualdade – à vivenciada 
no Brasil neste início de século: “pauperização crescente das condições de vida e 
trabalho da classe trabalhadora e o aumento de sua “periculosidade5”. Desigualdades 
econômica, social e educacional que podem ser amplamente constatadas nos artigos 

                                                 
5 A classe trabalhadora, segundo Warde (1984), é vista como perigosa pela classe dominante sua 
adversária, a qual teme perder o poder político e econômico.  



 

 

apresentados no GT 13.  
Ao que parece, a burguesia reage a esta situação, utilizando sua velha fórmula: 

propõe investir no modelo de democracia e na educação dos indivíduos como meio de 
correção das distorções sociais e melhoria da sociedade. Ocorre em relação à educação 
um processo semelhante ao que Warde (1984) constatou em relação à extensão dos 
direitos políticos, ou seja, a extensão dos direitos à educação, que tem duplo 
significado: é resultante da pressão política dos setores avançados da sociedade, mas 
aparece como concessão da burguesia, aqui representada pelo Estado, à qual interessa 
educar politicamente as forças insurgentes. 

A educação continua cumprindo, ao menos, dois papéis específicos: por um 
lado, e enquanto for possível, para a classe dominante é necessário manter a ilusão, 
manter a ideologia da igualdade, do desenvolvimento, da mobilidade social, via 
educação; por outro lado, o capital continua a necessitar que uma parcela de sua “mão-
de-obra” seja qualificada. O que explica, parcialmente, o fato de o Estado continuar 
investindo, ainda que de maneira precária, em educação e a existência de um consenso 
entre governos, organismos internacionais e educadores em torno da importância da 
educação; consenso que se reflete na efetivação de um projeto de escola ideal: a “Escola 
Cidadã”.  

Contudo, verificou-se uma tendência de abordagem centrada em aspectos 
específicos em relação à escola e ao processo de formação escolar, em detrimento das 
relações entre as partes estudadas e o todo contraditório e complexo que é a escola. 
Forma fragmentada de “olhar” a realidade, que parece levar a uma compreensão 
equivocada sobre a escola e sua função social. Assim, pode-se concordar com Canário 
(2005) que existe uma “crise no modo de pensar a escola”, consequentemente, pode-se 
afirmar que a tal “crise da escola”, também indicada pelo autor, precisa ser repensada e 
redimensionada. 

 
 

Considerações finais  
 
 

Da pesquisa realizada, vários aspectos merecem destaque, dentre eles, as 
relações entre a formação de professores e o que se produz academicamente sobre tal 
tema. Existe um campo vasto de mediações entre essas duas esferas, no entanto, pôde-se 
evidenciar a necessidade de que pesquisas sejam realizadas na direção de compreender 
as relações entre escola e formação humana em seu movimento histórico e dialético.  

Os artigos indicaram que os processos de escolarização apresentam uma 
dinâmica contraditória: a escola, ao mesmo tempo em que reproduz a sociabilidade 
burguesa, também oferece elementos necessários, ainda que não suficientes, à formação 
da individualidade, quando considerados os elementos teórico-metodológicos da relação 
entre indivíduo e gênero humano. Elementos fundamentais para que os sujeitos possam, 
ao participarem de um ensino voltado ao desenvolvimento de suas funções psíquicas 
superiores, conforme indica Davídov (1988), ter acesso aos necessários instrumentos 
teóricos e políticos para a criação coletiva de condições para a realização de um projeto 
social e educacional que supere as contradições históricas apresentadas.  

Também foram constatadas dificuldades em se compreender esta dinâmica, 
que decorrem, possivelmente, das relações da Educação com os conhecimentos 
produzidos pelas ciências que a fundamentam. Os conhecimentos produzidos pela 
Psicologia, Sociologia, História, Filosofia, Política, Antropologia, enfim pelas Ciências 
Humanas, estão perdendo espaço nos cursos de formação de professores. Fato que exige 



 

 

reflexão, pois, se algumas abordagens psicológicas produzem conhecimentos alinhados 
com a ideologia dominante e reduzem a complexidade dos fenômenos psicológicos aos 
aspectos intrapsíquicos, os conhecimentos produzidos por determinadas apropriações de 
parcela das contribuições do campo da Sociologia da Educação se polarizam num outro 
extremo: tendem a se caracterizar pela denúncia do aspecto reprodutor da escola, sem 
considerar as importantes e necessárias contribuições da educação escolar para a 
formação dos seres humanos, na perspectiva indicada pela Psicologia Histórico-
Cultural. O que não justifica a redução da presença das referidas ciências na formação 
do professor, ao contrário, indica a necessidade de superação de um movimento 
pendular nas abordagens teóricas e nas suas conseqüentes implicações na prática 
educacional. 

Os resultados das análises permitiram também a elaboração de alguns 
entendimentos sobre a formação escolar vigente. Embora o currículo formal seja 
considerado como critério para justificar a não aprovação dos estudantes, como 
constatado por Sampaio (1998), este não tem se constituído em critério para a aprovação 
dos mesmos. A LDB, Lei n. 9394/96, como citada anteriormente, ao propor que a 
organização do ensino nas escolas e a concretização do currículo escolar em sala de aula 
ocorram de forma flexível, sem oferecer as condições para o trabalho coletivo dos 
professores, com salários mais elevados, e para o atendimento das necessidades 
formativas das novas gerações na dimensão do ser genérico, permite e estimula a 
coexistência de modos difusos de organização do ensino. Uma lógica de segmentação e 
diversificação que resulta no acirramento de profundas disparidades entre as pessoas em 
termos de formação e desenvolvimento humano.  

Ainda que aparentemente o “fracasso escolar” esteja em vias de ser superado, 
as análises indicam, ao contrário, que a tendência é de continuidade. Tal fenômeno 
permanece ocorrendo no início do século XXI por meio da “diplomação do não saber”, 
de práticas marcadas por estigmas e pré-conceitos e por um cotidiano escolar esvaziado 
de sentido, como plasmaram as recentes imagens do filme francês “Entre les murs”, 
dirigido por Laurent Cantet.  

Atuar politicamente visando à superação desta e das demais formas de 
produção de desigualdades necessárias à reprodução da sociabilidade capitalista é uma 
forma de se colocar na direção de criar historicamente condições para a emancipação.  

Nesta perspectiva, dois grandes desafios se colocam para a escola e os 
profissionais a ela relacionados: propor objetivos e finalidades para a formação escolar 
que contribuam para a merecida valorização social da mesma e possibilitem a criação de 
sentido pelos sujeitos envolvidos em tal formação, definindo métodos e condições, por 
meio dos quais seja possível concretizar tais propostas; e possibilitar a formação de um 
sujeito crítico e sensível, entendido como um sujeito que dispõem dos conhecimentos, 
valores e instrumentos intelectuais e afetivos necessários à compreensão de sua 
existência e à crítica social. Processo para o qual o conhecimento produzido e a atuação 
dos profissionais vinculados à Educação têm muito que oferecer, tanto no âmbito da 
pesquisa educacional como no da prática político-pedagógica. 
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