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Resumo

O presente artigo busca refletir sobre a evolução da escola, principalmente no que pertine a função social,

apresentando sua importância para por em xeque a questão do compromisso com a formação do cidadão,

com os valores e com a transformação da sociedade. De maneira que, abordaremos os principais pontos

desenvolvidos sobre a educação e sua relação com a sociedade e como a mesma implica para a manutenção

da formação e transformação social.
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Abstract

This paper analyzes the evolution of the school, especially the social function, showing its importance to put

into question the issue of commitment to the education of citizens, with the values &8203;&8203;and the

transformation of society. So that we will cover the main points developed on education and its relationship

with society and how it involves the maintenance training and social transformation.
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1. Introdução

Em toda sociedade a educação é primordial, sendo assim, o professor é peça fundamental na formação de

cidadãos críticos e conscientes de seu papel na comunidade ao qual está inserido. Todavia, o processo

educacional deve ser iniciado no âmbito familiar, mas presenciamos uma crescente carência que tem trazido

grandes transtornos para dentro da escola, dificultando o trabalho dos docentes, obrigando-os ao exercício de

competências que não lhes são conferidos. Em função disso reza a Constituição Federal de 1998 em seu

artigo 205 que:
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o

trabalho.

Sobre isso discorre FRNCO, 2011 ao pensar que “A educação é uma prática social humana; é um processo

histórico inconcluso, que emerge da dialética entre homem, mundo, história e circunstância”. (p.40)

A escola tem como função educar um indivíduo, para que ele aprenda a conviver em sociedade, facilitando

aos alunos o pleno entendimento sobre os conteúdos, permitindo que eles assimilem e possam exercitar de

maneira crítica, suas atitudes dentro de uma sociedade com tantas diferenças socioeconômicas.

Cabe à escola formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de seus direitos e deveres,

capazes de compreender a realidade em que vivem preparados para participar da vida econômica, social e

política do país e aptos a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa.

Todos sabem que o sistema educativo passa por constantes mudanças, uma vez que estas fazem-se

necessárias para que consigamos chegar um patamar educativo mais elevado e desejado por todos. O

educador exerce neste espaço denominado escola uma função social, devendo acompanhar as atualizações

educacionais para que possa estar apito e capacitado para unir teoria e prática da melhor maneira possível.

As escolas necessitam da contribuição intelectual dos professores para que o processo formativo do educando

possa acontecer de forma mais completa.

“Para Freitas (p. 73), apud Castro,2014(p.03) “a função social da escola se

cumpre na medida da garantia do acesso aos bens culturais, fundamentais para o

exercício da cidadania plena no mundo contemporâneo”. E para estar preparado

para garantir uma formação satisfatória ao educando, diante da sociedade da qual

participa, o professor necessita atualizar-se em seus estudos, ou seja, revisitar as

teorias da sua formação, como alicerce a balizar a sua prática pedagógica”.

Dessa forma, constata-se que a pesquisa é de grande valia para o desenvolvimento do conhecimento, por

trazer consigo relevância científica e social, além disso, possui extrema importância para a formação e

exercício da docência fornecendo subsídios para um melhor aprendizado e assegurar melhorias na qualidade

do ensino.

2. Um olhar sobre a relação pedagógica (professor-aluno)

O trabalho pedagógico é uma atividade exercida pelo professor em função dos alunos, pois, este trabalho

para ser realizado necessita de interação e motivação, ou seja, ele depende da relação professor - aluno, do

conjunto de interações pessoais entre esses dois sujeitos.

A escola é o grande campo os essa relações humanas se intensificam. Segundo Cordeiro (2011, p.66, v.9), a

escola é uma etapa obrigatória da vida, pois as crianças são levadas para lá por seus pais, que os entregam

aos cuidados dos professores e dos demais profissionais da escola, que passam diariamente algumas horas do
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dia juntos.Neste ambiente escolar os alunos têm que seguir algumas regras que viram rotina como, por

exemplo: horários e atividades com horas determinadas, hora de lanchar, hora de brincar, hora de estudar,

tudo tem seu momento determinado para ser realizado com ordem.

Por outro lado, Cordeiro (2011, p.67, v.9), afirma que a escola aparece para os alunos, sejam crianças ou

jovens, como principal lugar de encontro com os seus iguais, isto é, como lugar onde se estabelecem relações

mais ou menos duradouras e intensas com pessoas da mesma faixa. Em casa ou fora da escola, em grande

parte dos casos, as crianças costumam estar subordinadas aos pais e outros adultos e não podem estabelecer

relações mais igualitárias, livre da autoridade imposta pela diferença de idade e de posição hierárquica. Na

escola, no entanto, torna-se possível encontrar colegas da mesma idade e de condições físicas, emocionais e

intelectuais bastante próximas, que partilham entre si um conjunto de referências gerenciais e culturais

comuns.

Destarte, faz-se necessário destacar que, muitas vezes, a prática diária de muitos professores em sala de

aula não se altera, tornando-se algo rotineiro e sem apresentar nada novo a ser acrescentado, pois o

professor acaba por esquecer que práxis compartilhadas tendem a trazer mudanças positivas, além de novas

experiências pessoais que posse corroborar para uma melhora formação e convívio no ambiente escolar

cotidiano. A troca de experiências positivas e negativas pode auxiliar bastante muitos professores no que diz

respeito a experiências vividas ou que poderão vir e que se semelhem às experiências relatadas no momento

da formação continuada. Além disso, ajuda a estreitar laços em docentes da mesma instituição e de

instituições distintas.

3. Pontos importantes acerca da função social da escola

A função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valores necessários à

socialização do indivíduo. Estas aprendizagens devem constituir-se em instrumentos para que o aluno

compreenda melhor a realidade que o cerca, favorecendo sua participação em relações sociais cada vez

mais amplas, possibilitando a leitura e interpretação das mensagens e informações que hoje são

amplamente veiculadas, preparando-o para a inserção no mundo do trabalho e para a intervenção crítica e

consciente na vida pública. É necessário que a escola propicie o domínio dos conteúdos culturais básicos, da

leitura e da escrita, das ciências, das artes, das letras. Sem estas aprendizagens, dificilmente ele poderá

exercer seus direitos de cidadania.

A escola, portanto, tem o compromisso social de ir além da simples transmissão do conhecimento

sistematizado, preocupando-se em dotar o aluno da capacidade de buscar informações segundo as

exigências de seu campo profissional ou de acordo com as necessidades de desenvolvimento individual e

social. Precisamos preparar nossos alunos para uma aprendizagem permanente, que tenha continuidade

mesmo após o término de sua vida escolar.

Isto significa que em sala de aula devemos estar preocupados em desenvolver determinadas habilidades

intelectuais sem as quais o aluno nunca será capaz de uma aprendizagem autônoma. É necessário a cada

momento fazer o aluno pensar, refletir, analisar, sintetizar, criticar, criar, classificar, tirar conclusões,

estabelecer relações, argumentar, avaliar, justificar, etc.

Para isto é preciso que os professores trabalhem com metodologias participativas, desafiadoras,
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problematizando os conteúdos e estimulando o aluno a pensar, a formular hipóteses, a descobrir, a falar, a

questionar, a colocar suas opiniões, suas divergências e dúvidas, a trocar informações com o grupo de

colegas, defendendo e argumentando seus pontos de vistas.

Um aspecto importante a ser considerado no que se refere à formação da cidadania diz respeito à formação

de determinados valores, atitudes e compromissos indispensáveis à vivência numa sociedade democrática,

tais como solidariedade, cooperação, responsabilidade, respeito às diferenças culturais, étnicas e de sexo,

repúdio a qualquer forma de discriminação e preconceito. É função social da escola propiciar a formação

destes valores.

Entretanto, valores não podem ser ensinados, mas devem ser vivenciados. É preciso que a escola e o

próprio professor dêem testemunho daqueles valores que direcionam sua ação, fazendo da escola um

ambiente de vivência de valores democráticos. Quando analisamos o debate que tem se processado em

torno deste tema observamos que três aspectos têm se destacado.

O primeiro diz respeito à gestão da escola. Para muitas pessoas, democratizar a escola diz respeito apenas à

democratização dos processos administrativos. Isto significa, por exemplo, requerer que os diretores de

escola, sejam eleitos através de formas participativas. Por outro lado prega-se a administração colegiada,

que nos últimos anos vem sendo instalada em muitas escolas. Cada vez mais fica claro que a escola deve

abrir-se à participação de todos os segmentos que constituem a comunidade escolar, para que estes tenham

voz e voto e sejam capazes de contribuir nas discussões que irão levar à tomada de decisões. Sobre isso já

afirmava Paro (2000) que:

Na medida em que se conseguir a participação de todos os setores da escola –

educadores, alunos, funcionários e pais – nas decisões sobre seus objetivos e

seu funcionamento, haverá melhores condições para pressionar os escalões

superiores a adotar a escola de autonomia e de recursos.

Um segundo aspecto da democratização, refere-se à concepção de que para se democratizar a escola há

que se democratizar a sua oferta. Isto significa que a escola deve universalizar a sua capacidade de

responder às demandas, isto é, enquanto houver criança sem acesso à educação formal por falta de vagas,

não podemos falar que temos uma escola democrática. Ainda relacionado a este aspecto está a questão de

garantir a permanência do aluno na escola. Não basta apenas criar vagas para todos. A cada ano, milhares

de crianças e adolescentes abandonam a escola sem ter concluído o ensino fundamental. O que é feito

delas?

Podemos chamar de democrática uma escola que exclui tantos alunos?

Ao manter estes mecanismos de seletividade a escola passa a servir como instrumento de reforço às

desigualdades sociais. Portanto, além de criar vagas para todas as crianças em idade escolar, é preciso

pensar formas de garantir sua permanência na escola.

Um terceiro aspecto que tem sido considerado na discussão sobre a escola democrática diz respeito à sala

de aula, à democratização do processo pedagógico, da relação professor/aluno, aluno/aluno,

aluno/conhecimento. Diz respeito também à utilização de metodologias participativas, centradas não na

atividade do professor, mas no trabalho do aluno. Aqui também se deve considerar a flexibilidade dos planos
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e currículos, de modo a contemplar interesses emergentes.

Também não pode ficar de fora a discussão sobre um processo democrático de avaliação da aprendizagem,

preocupado não apenas em constatar as deficiências do aluno para decidir se ele será aprovado ou não, mas

uma avaliação diagnosticadora, interessada em saber o que o aluno não aprendeu e por que não aprendeu,

com o objetivo de que sejam tomadas decisões que permitam a ele apropriar-se do conhecimento.

A discussão sobre a escola democrática certamente não se esgota nestes pontos, no entanto estes aspectos

têm centralizado os debates travados em torno desta importante questão. Finalizando, deve-se dizer que a

construção de uma escola competente, democrática e de qualidade é uma exigência social. De um lado

somos responsáveis por sua construção, por outro lado, quando se trata da escola pública, não podemos

imaginar que será possível concretizar este projeto de escola sem a decisão política dos órgãos

governamentais. Sozinha, a escola não pode cumprir com sua tarefa social, até porque ela não existe

isolada do contexto.

Efetivamente o poder público vem elaborando uma política educacional clara, com objetivos bem definidos,

cujo foco central é o atendimento escolar de boa qualidade. Faz-se agora necessário que a sociedade civil

acompanhe controle e fiscalize as medidas que serão implementadas, exigindo do Estado o cumprimento

dos dispositivos legais, pressionando para que seja garantida a infraestrutura indispensável ao bom

funcionamento das instituições de ensino.

4. Considerações Finais

A escola é mais que um lugar de passagem em nossas vidas, é um lugar de construção do indivíduo como ser

social, é nesse espaço que recebemos as ferramentas que nos possibilitam exercer nosso papel na sociedade.

Daí decorre a necessidade de perceber a importância da instituição escolar e do processo educacional que

acontece dentro dela, processo esse que dada a sua relevância deve acontecer com o máximo critério e

atenção.

Isso perpassa por todos os aspectos, desde a formação do professor até a estrutura física adequada do

espaço escolar. Possibilitar ao docente formação adequada, condições de trabalho satisfatórias e remuneração

compatível é fundamental para que ele exerça sua função a contento. Infelizmente não é essa a realidade que

vive a maioria dos profissionais, o que leva a uma sensação de não realização pessoal, fracasso e desencanto

com a profissão, que frequentemente leva ao afastamento do trabalho.

Um bom ensino passa antes necessariamente por um educador capacitado e motivado. A existência de um

espaço adequado também é peça chave para possibilitar um bom desenvolvimento do educando. Aprender

em instalações desconfortáveis e que não atenda as necessidades educativas torna a tarefa da aprendizagem

árdua e pouco prazerosa, quando não inviável.

Analisar criticamente à práticas docentes cotidianas é manter uma ponte entre teoria e prática. Isto não é

tarefa fácil, porém não podemos esquecer que somos agentes transformadores da sociedade através de nossa

prática educativa.
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