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RESUMO

O referido artigo busca refletir sobre a origem histórica das escolas no Brasil com o intuito de compreender
seu delineamento como algo restrito as classes dominantes, salientando a importância das políticas
educacionais dos anos 1960 e as dos anos de 1990 que possuía como eixo a educação como justiça social
que, sob o discurso liberal tornava-a mantedora da sociedade em seu status quo. Contudo, explicitando a
essencialidade do papel do gestor que, mediante uma verdadeira gestão democrática e participativa, é
possível concretizar a função social da escola. Para tanto, utilizamos como suporte teórico autores como:
Bueno (2001), Libâneo (2010), Luckesi (1994, 2003), dentre outros, que contribuíram para esta análise
necessária em prol de uma educação mais crítica, coerente e igualitária para todos.

Palavras chave: Função social da escola; Políticas educacionais; O papel do gestor.

ABSTRACT

The article aims to reflect on the historical origin of the schools in Brazil in order to understand its design as
something restricted the ruling classes, stressing the importance of the educational policies of the 1960s and
1990s that had an axis education as justice social that under the liberal discourse made &8203;&8203;it
maintains their company in their status quo. However, highlighting the essential role of the manager who,
through a true democratic and participatory management, it is possible to achieve the social function of the
school. Therefore, we use as theoretical support as authors: Bueno (2001), Libâneo (2010), Luckesi (1994,
2003), among others, contributed to this analysis required in support of a more critical, coherent and
equitable education for all.
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1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é fazer uma reflexão sobre a trajetória da educação brasileira desde o surgimento das
primeiras escolas de ‘ler e escrever’ instauradas com a chegada dos portugueses no século XVI, com a
finalidade de catequizar os índios e instruir os filhos dos colonos. Com isso, pretendemos compreender o
caráter elitista que a educação assumiu desde então.
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Apesar das políticas educacionais propostas a partir de meados dos anos 1960, que promoveram a
universalização do ensino não houve sua democratização, ou seja, mesmo com a ampliação do acesso de
todos que se mantinham excluídos da escola o governo não disponibilizou condições estruturais, materiais e
preparação dos profissionais da educação para lidarem com a nova realidade que estava sendo posta.

Posteriormente, as reformas dos anos 1990 possuíam como eixo a educação para equidade social, sendo com
esse discurso liberal que o sistema educacional passa a acompanhar as necessidades de mercado para a
manutenção da sociedade em seu status quo.

Desse modo, as condições sócio históricas contribuem para que a função social da instituição escolar seja
minimizada a mera reprodução das relações sociais existentes produzindo um sistema educacional excludente
e seletivo.

Devido o ambiente escolar ser um local privilegiado de relações e interações sociais as atividades
desenvolvidas devem favorecer a criação de sujeitos críticos, criativos e participativos, tendo a gestão escolar
papel fundante para possibilitar as condições necessárias para que os objetivos definidos sejam alcançados.

Dessa forma, como detentora de posicionamento ideológico, político e social, a escola deve ser vista, vivida e
sentida como única, pois cada uma é portadora de identidade própria, com especificidades e particularidades
que devem ser consideradas se quisermos que sua função social seja concretizada.

2. O SURGIMENTO DAS ESCOLAS NO BRASIL E SEU DELINEAMENTO ELITÍSTA

Com a chegada dos portugueses ao Brasil em 1549, tendo como governador geral Tomé de Sousa,
acompanhado pelos jesuítas liderados por Manuel de Nóbrega, passou a funcionar na cidade de Salvador a
escola ‘de ler e escrever’. A partir daí inicia-se o processo de criação das escolas elementares, secundárias,
seminários e missões que disseminavam pelo Brasil até o ano de 1759, quando os jesuítas são expulsos pelo
Marquês de Pombal.

O propósito da criação dessas escolas era catequizar os índios convertendo-os ao cristianismo, educar os
filhos dos colonos, formar novos sacerdotes e a elite intelectual. Todavia, como o ensino estava voltado para
as letras não possuindo utilidade prática para os índios acabou sendo direcionada apenas para os filhos dos
colonos, é cabível lembrar que as mulheres eram impossibilitadas de frequentar os colégios.

Nesse período já era possível perceber o delineamento de caráter elitista que a educação começa adquirir.
Nesse sentido, Aranha (1996, p.101) diz que, “a ação sobre os índios se resume na cristianização e na
pacificação, tornando-os dóceis para o trabalho. Com os filhos dos colonos, porém, a educação tende a ser
mais ampla, estendendo-se além da escola elementar de ler e escrever”.

O princípio norteador dos colégios jesuítas era o Ratio Studiorum, um plano de ações pedagógicas que
continham regras para todos os sujeitos envolvidos no ambiente escolar. O ensino elitista e humanístico
caracterizava bem a educação jesuítica.

Assim também, temos o bispo John Amós Comênio, que viveu entre os fins do século XVI e início do século
XVII, que em sua obra Didática Magna publicada em 1632, como em Leis para a boa ordenação da escola
publicada em 1657 apresentam definições semelhantes as dos jesuítas.

Desse modo, a pedagogia que nomeamos de Tradicional emerge da convergência entre as teorias
pedagógicas jesuíticas e comenianas, onde a função da escola é preparar o indivíduo moral e intelectualmente
para assumir seu papel na sociedade.

Ensinar é passar adiante o conhecimento de forma verbalista e autoritária, dessa forma, o professor
representa figura central no processo de ensino e aprendizagem inibindo a participação dos educandos na
construção do conhecimento. Afirma Luckesi (1994):
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Os conteúdos, os procedimentos didáticos, a relação professor/aluno não tem
nenhuma relação com o cotidiano do aluno e muito menos com as realidades sociais.
É a predominância da palavra do professor, das regras impostas, do cultivo
exclusivamente intelectual. (p.55).

A instituição escolar possui um posicionamento político, ideológico e social, por isso, não é ao acaso que ainda
nos utilizamos de regras e prescrições que remontam dos séculos XVI e XVII, isso parte do pressuposto que
vivemos seguindo o modelo de vida da sociedade burguesa, com poder centralizado e hierarquizado, onde a
prática pedagógica o reproduz como é descrito por Luckesi (2003, p.19).

Dessa forma, a educação no Brasil sempre possuiu um caráter elitista, sendo assim, o ensino público
destinava-se quase que exclusivamente para as classes dominantes devido ao seu processo seletivo que
reduzia significativamente a possibilidade dos menos favorecidos ingressarem nessas instituições.

3. AS REFORMAS EDUCACIONAIS E A UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO

Com as reformas educacionais dos anos de 1960, houve uma ampliação do acesso às escolas, tendo por

finalidade a mobilidade social, ou seja, obter através da educação maior probabilidades de ascensão social.

Nas palavras de Oliveira (2004, p.1129): “Apesar de serem orientadas pela necessidade de políticas

redistributivas, essas reformas compreendiam a educação como mecanismo de redução das desigualdades

sociais”.

Logo, com a universalização do ensino a instituição escolar passou a receber um número maior de alunos

advindos das camadas sociais mais populares, como afirma Bueno (2001, p.103) é a partir dessas reformas

que se constituiu a verdadeira escola de massas.

Por outro lado, as políticas educacionais não acompanharam o súbito acesso desses sujeitos que antes eram

excluídos repercutindo na qualidade da educação oferecida pelas escolas. Outro fato que acompanhou a

massificação do ensino foi o fracasso escolar dos alunos das camadas menos favorecidas.

Posteriormente, as reformas dos anos 1990 possuíam como eixo a educação para equidade social, isto é,

como justiça social. É com esse discurso que o presidente Fernando Henrique Cardoso propõe as mudanças

nas políticas públicas utilizando as propostas dos organismos internacionais ligados a ONU. Com isso é

implantado o liberalismo no país, e assim, o sistema educacional passa a acompanhar as necessidades de

mercado, como descrito por Oliveira (2004, p.1129) a educação para transformação produtiva com equidade.

Nesse sentido, a partir da promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 os

processos de progresso têm sido postos em prática sem possibilitar as entidades escolares e profissionais da

educação às condições devidas para garantir a redução na reprodução do que Bueno (2001, p.104) denomina

“pseudo-escolarizados”, ou seja, alunos que apesar do progresso no nível de escolaridade não apresentam

avanço na aprendizagem.

Em virtude das condições sócio históricas, as escolas cumprem seu papel social de viabilizar a manutenção do

status quo, ou seja, permitir a reprodução das relações sociais existentes. Dessa maneira, as unidades

escolares são tratadas de modo generalizado desconsiderando suas especificidades alimentando um sistema

excludente e seletivo. Porém, em Bueno (2001, p.105) vamos encontra o seguinte:

Por outro lado, a escola possui um espaço de autonomia que lhe permite, dentro de
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limites, se constituir em frente de resistência aos processos de seletividade e de

exclusão oriundos das políticas educacionais, que parecem privilegiar muito pouco a

elevação da qualidade de ensino para todos.

A escola por muito tempo foi um espaço privilegiado que poucos podiam ter acesso, então após sua

massificação houve um desprestígio do ensino público e generalização desses espaços. Contudo, cabe a cada

instituição promover mudanças dentro de suas possibilidades em busca de uma melhor qualidade da

educação em prol de todos. Assim, embora tenha ocorrido uma democratização da escola não houve a

democratização do ensino, pois continuamos a formar analfabetos funcionais.

De acordo com Bueno (2001, p.105), ao espaço escolar foi atribuída a função de formar cidadãos de acordo

com a cultura socialmente aceitável e também do ser social. Portanto, essa instituição passou a ser vista

como ambiente favorável às relações sociais e constituição das identidades de seus alunos.

Ainda segundo o autor, (p.106): “[...] uma escola que pretende atingir, de forma gradativa e consistente,

crescentes índices de democratização de suas relações institucionais não pode deixar de considerar, como

parte integrante de seu projeto, o compromisso de participação”. Em outras palavras, a escola deve elaborar

seu Projeto Político Pedagógico de acordo com a realidade social e histórica, cumprindo com suas funções

básicas de permitir o acesso à cultura, a formação da cidadania e social do sujeito, além de privilegiar o

cotidiano aproximando a teoria da prática.

4. O PAPEL DO GESTOR NO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

Antes de tudo, a educação é um direito social previsto em nossa carta maior, a Constituição Federal (Art. 6º,

1988), e como tal é dever do Estado promover as devidas condições de acesso e permanência nas instituições

escolares. Mais que isso, é garantir a qualidade do ensino com vistas ao desenvolvimento pleno da cidadania.

Nestas condições, o papel assumido pelo gestor é fundamental, pois cabe a ele assumir a liderança na

efetivação da qualidade do ensino, concebendo o espaço educativo como algo complexo, principalmente no

que tange a teia de relações que permeiam esse ambiente, sendo ele um mediador de conflitos.

O espaço escolar é composto pela estrutura formal, caracterizada pelas funções estabelecidas para cada

sujeito, e a organização informal que se referem aos comportamentos, opiniões, ações e formas de se

relacionar que ocorrem em determinado grupo. Essa cultura se apresenta de duas formas: como cultura

instituída, referindo-se a organização e normas oficiais; e como instituinte, sendo aquelas criadas pelos

membros do espaço educativo em suas vivências do cotidiano. São essas peculiaridades que tornam cada

instituição escolar como única e ímpar que as diferem umas das outras.

Dessa forma, a escola enquanto instituição privilegiada de relações e interações sociais tem por finalidade

organizar as ações educativas com vistas a formar sujeitos participativos, críticos e criativos. Portanto, sua

finalidade compreende a aprendizagem escolar, a formação da cidadania, de valores e atitudes, sendo a

gestão escolar o conjunto de ações, recursos, meios e procedimentos que possibilitem condições para o

alcance dos objetivos estabelecidos (LIBÂNEO, 2010, p.315).

Logo, a organização escolar está relacionada com o planejamento de todos os trabalhos desenvolvidos na
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escola, na qual a administração passa ser entendida como gestão em uma concepção democrática em virtude

da especificidade de seu trabalho.

Sendo assim, a gestão escolar é compreendida como mediadora entre os recursos materiais e não materiais

existentes na instituição em face da formação cidadã dos sujeitos.

Entretanto, não basta que a gestão escolar seja democrática, ela precisa ser participativa, pois "a participação

é o principal meio de assegurar a gestão democrática, possibilitando o envolvimento de todos os integrantes

da escola no processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar” (LIBÂNEO, 2010,

p.328). Nesse sentido, a participação está relacionada com a democratização da gestão contribuindo para

melhorias na qualidade do ensino.

Diante disso, cabe ao gestor o desafio de gerenciar aspectos administrativos e humanos, no sentido de

conciliar interesses particulares e coletivos atentar-se para que as relações interpessoais propiciem um

ambiente que favoreça ao processo de ensino e aprendizagem. Todavia, o clima amistoso e favorável não é

dever único do gestor, devendo, pois, todos trabalhem juntos com ânimo, motivação e satisfação.

O papel fundante da educação escolar é a inserção dos sujeitos em todos os espaços sociais e políticos, além

de seu ingresso no mundo do trabalho. Dessa forma, devido ao seu caráter político, social e cultural, o

processo educativo é direcionado por ações intencionais norteadas pelo Projeto Político Pedagógico (PPP).

Porém para que a escola cumpra com seu papel social é primordial que as especificidades de cada instituição

sejam consideradas para que se constitua um projeto pedagógico que atenda as reais necessidades de sua

comunidade.

Para tanto, Bueno (2001, p.107-108) afirma que para configurar um projeto pedagógico real se devem

envolver professores, funcionários, alunos, pais e comunidade; contemplar o cotidiano escolar; estabelecer

objetivos que visem à formação cultural, social e cidadã.

Portanto, a construção de um Projeto Político Pedagógico de forma participativa representa um desafio para a

gestão e organização do trabalho escolar que implica em rupturas com a forma padronizada como vem sendo

tratada a educação no país, como explicita Veiga (2003, p.279):

Para modificar sua própria realidade cultural, a instituição educativa deverá apostar

em novos valores. Em vez da padronização, propor a singularidade; em vez de

dependência, construir a autonomia; em vez de isolamento e individualismo, o

coletivo e a participação; em vez da privacidade do trabalho pedagógico, propor que

seja público; em vez de autoritarismo, a gestão democrática; em vez de cristalizar o

instituído, inová-lo; em vez de qualidade total, investir na qualidade para todos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das reflexões desenvolvidas ao longo do referido artigo foi possível perceber a importância de se

romper com as concepções educacionais que herdamos do nosso processo de colonização, para que possamos

constituir uma nova sociedade na qual todas as pessoas possuam igual direito de acesso à cultura, formação

social e cidadã.
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Porém, para que a escola venha a promover essa ruptura é preciso se ter uma gestão que garanta a

participação da comunidade no cotidiano escolar e na tomada de decisões, pois é considerando a realidade

social e histórica de cada instituição que poderá se trabalhar seus reais interesses.

Nesse sentido, a educação escolar não deve privilegiar apenas os conhecimentos úteis, mas praticar o

exercício da cidadania e boa convivência para que possamos formar cidadãos críticos e conscientes unidos em

busca de uma verdadeira democratização do ensino.

Somente com o conhecimento da realidade e uma visão positiva frente aos problemas enfrentados

diariamente pela instituição escolar é que podemos buscar por progressos. Entretanto, para que ocorram

melhorias efetivas no ensino é preciso que haja mudanças nas políticas educacionais e que todos os

trabalhadores da educação assumam o compromisso com a democratização, e consequentemente, elevação

da qualidade da educação no país. Somente assim teremos uma sociedade mais justa e igualitária.
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