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A FUNÇÃO SOCIAL DA EDUCAÇÃO E DA ESCOLA PÚBLICA:

TENSÕES, DESAFIOS E PERSPECTIVAS

João Ferreira de Oliveira2

O presente texto visa analisar e discutir a função social da educação e da escola pública no 
contexto atual, considerando as tensões históricas, os desa� os e as perspectivas em termos 
de uma educação pública, democrática e de qualidade social. Para tanto, explicitamos as � -
nalidades históricas e contraditórias assumidas pela educação, os cenários contemporâneos 
e as reformas e políticas educacionais em curso nas últimas décadas, que buscam ajustar a 
educação escolar às demandas produtivas e alterações no mundo do trabalho. Destacamos, 
no entanto, as potencialidades emancipatórias da educação e da escola pública e, ainda, as 
dimensões e os desa� os do processo de de� nição, implementação e avaliação de uma edu-
cação de qualidade para todos.

A educação ontem e hoje: educação para quê?

Uma análise crítica da educação ao longo da história evidencia que ela é uma prática 
social que se dá nas relações sociais que os homens estabelecem entre si, nas diversas ins-
tituições e movimentos sociais, sendo, portanto, constituinte e constitutiva dessas relações 
(FRIGOTTO, 2000). A educação é, pois, uma prática social ampla e inerente ao processo de 
constituição da vida social, alterando-se no tempo e no espaço em razão das transforma-
ções sociais. 

A educação escolar, por sua vez, acontece de modo intencional e formal em instituições 
educativas, a exemplo das escolas públicas. Os sistemas de ensino foram ao longo dos sécu-
los sendo constituídos nas sociedades modernas por meio da ação dos estados nacionais, 
tendo por base as lutas e transformações sociais. Assim, a educação também pode ser com-
preendida como um campo social de disputa hegemônica, ou melhor, um espaço de luta 
e contradição, uma vez que re" ete a própria constituição da sociedade. Cada sociedade, 
tendo por base as forças que a constitui, estabelece e organiza um sistema educacional para 
cumprir determinadas � nalidades sociais.

Ao longo da história de constituição dos sistemas de ensino, considerando as especi-
� cidades de cada sociedade, a educação foi sendo pensada como um projeto social que 
respondesse às demandas ou necessidades estabelecidas pelos grupos hegemônicos. No 
atendimento dos propósitos, sobretudo das sociedades de orientação capitalista-liberal, en-
contramos várias � nalidades para a educação escolar, dentre as quais: a) Garantir a unidade 
nacional e legitimar o sistema; b) contribuir com a coesão e o controle social; c) reproduzir a 
sociedade e manter a divisão social; d) promover a democracia da representação; e) contri-
buir com a mobilidade e a ascensão social; f ) apoiar o processo de acumulação; g) habilitar 
técnica, social e ideologicamente os diversos grupos de trabalhadores para servir ao mundo 
do trabalho; i) compor a força de trabalho, preparando, quali� cando, formando e desenvol-
vendo competências para o trabalho; j) proporcionar uma força de trabalho capacitada e 
" exível para o crescimento econômico.
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A história nos mostra também que nessa disputa em torno do estabelecimento de um 
projeto educacional que atenda aos anseios da maioria da sociedade, a educação também 
vem sendo pensada, em especial pelos movimentos sociais, em outras perspectivas, dentre 
as quais: a) Transformar a sociedade, de modo a eliminar as divisões sociais estabelecidas; 
b) desbarbarizar a humanidade, no que concerne aos seus preconceitos, opressão, geno-
cídio, tortura etc.; c) conscientizar os indivíduos, tendo em vista uma formação de sujeitos 
críticos, autônomos e emancipados; d) desenvolver uma educação integral, que permita o 
desabrochar das potencialidades humanas; e) apropriar-se do saber social, que permita uma 
socialização ampla da cultura e apreensão dos conhecimentos e saberes historicamente 
produzidos; f ) formar para o exercício pleno da cidadania.

Numa perspectiva progressista, a educação deve ser compreendida, pois, como um direi-
to universal básico e como um bem social público. Ela é, pois, condição para a emancipação 
social e, portanto, deve ser concebida numa perspectiva democrática e de qualidade, no 
contexto de um projeto de inclusão social mais amplo 

As políticas educacionais precisam, pois, serem pensadas, implementadas e avaliadas 
tendo por base a ação de um estado moderno que desenvolve um projeto nacional em con-
sonância com os interesses da maioria da população. A inclusão social das camadas menos 
favorecidas aponta para a necessidade de constituição de um estado social que atua por 
meio de políticas públicas, sociais e educacionais que favoreçam os processos de emanci-
pação desejados.  Os sistemas de ensino, as escolas, os gestores, os professores, os alunos 
e a comunidade escolar, em geral, são agentes fundamentais desse processo e, portanto, 
precisam ser envolvidos no estabelecimento de programas, projetos e ações que afetam a 
produção do trabalho escolar, uma vez que devem ser concebidos como agentes transfor-
madores da própria realidade em que atuam. 

Cenários contemporâneos, reformas e políticas educacionais

O processo de reestruturação produtiva do capitalismo global vem impondo uma nova 
realidade para o século XXI, qual seja: o conhecimento como elemento fundamental da pro-
dução e do acúmulo de vantagens diferenciais em um cenário capitalista de competição 
globalizada. De um lado, formulam-se as bases de uma economia assentada na acumula-

ção " exível (HARVEY, 1992) e, de outro, a constituição de uma sociedade técnico-cientí% ca-
informacional ou sociedade do conhecimento (SANTOS, 1997; RIFKIN, 1995; 2001), centrada 
na produção de novas tecnologias e na rearticulação e criação de processos organizacionais 
inovadores. 

Assim, a globalização ou mundialização do espaço geográ� co tem por base a ciência, a 
tecnologia e a informação que produzem uma ordem racional e uma natureza instrumenta-
lizada de modo a regular o uso e o funcionamento do território de acordo com a lógica do 
capital (SANTOS, 1997). Nesse contexto, o conhecimento, o saber e a ciência adquirem papel 
muito mais destacado do que anteriormente. Torna-se cada vez mais evidente que as trans-
formações tecnológicas estão contribuindo para a constituição de uma sociedade marcada 
pela técnica, pela informação e pelo conhecimento. Assim, essa sociedade é caracterizada 
por um novo paradigma de produção e de desenvolvimento que tem como elemento bási-
co a centralidade do conhecimento e da educação.

Essa centralidade se dá porque educação e conhecimento passam a ser, do ponto de vista 
do capitalismo globalizado, força motriz e eixos da transformação produtiva e do desenvolvi-

mento econômico. São, portanto, bens econômicos necessários à transformação da produ-
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ção, ao aumento do potencial cientí� co-tecnológico e ao aumento do lucro e do poder de 
competição num mercado concorrencial que se quer livre e globalizado pelos defensores do 
neoliberalismo. Torna-se claro, portanto, a conexão estabelecida entre educação-conheci-
mento e desenvolvimento-desempenho econômico. A educação é, portanto, um problema 
econômico na visão neoliberal, já que ela é o elemento central desse novo padrão de desen-
volvimento.

No novo processo de produção, em que estão presentes as novas tecnologias e as no-
vas formas ou formas mais " exíveis e e� cientes de organização da produção, não há prati-
camente lugar para o trabalhador desquali� cado, para o trabalhador com di� culdades de 
aprendizagem permanente, para o trabalhador incapaz de assimilar novas tecnologias, tare-
fas e procedimentos de trabalho, para o trabalhador sem autonomia e sem iniciativa, para o 
trabalhador que não sabe trabalhar em equipe, para o trabalhador parcelar ou especializado 
em um ofício, en� m para o trabalhador que, mesmo sabendo fazer uma determinada tarefa, 
não é capaz de verbalizar o que sabe fazer (LIBÃNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2007). 

A desquali� cação passou a signi� car exclusão no novo sistema produtivo, realçando a 
exigência de um trabalhador cada vez mais quali� cado, polivalente, " exível e versátil, num 
contínuo processo de aprendizagem, em que pese o declínio dos postos de trabalho ou cha-
mado desemprego estrutural. Essa exigência, embora disseminada para o conjunto daque-
les que vivem do trabalho, refere-se cada vez mais a um pequeno contingente de trabalha-
dores, identi� cados como trabalhadores do conhecimento, já que o desemprego tecnológico 
ou estrutural é uma tendência do capitalismo e uma realidade nessa fase de acumulação 
" exível (RIFKIN, 1995; BOURDIEU, 1998).

De qualquer modo, veri� ca-se que o novo paradigma produtivo requer, por um lado, 
maior " exibilidade funcional e um novo per� l de quali� cação da força humana de trabalho 
e, por outro, elevação da quali% cação geral que garanta consumo mais especializado, ou seja, 
adequado aos serviços e bens produzidos no contexto da globalização produtiva. Há, por 
conseqüência, uma crescente demanda por quali� cação nova e mais elevada do trabalha-
dor e do consumidor, assim como por educação mais elevada, mais " exível, mais polivalente 
e formadora de novas habilidades cognitivas e competências sociais e pessoais, além de 
bom domínio de linguagem oral e escrita, conhecimentos cientí� cos básicos e iniciação nas 
linguagens da informática. Isto se dá ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade, a 
e� ciência e a qualidade de serviços e produtos com uma crescente diminuição dos postos 
de trabalho e do emprego da força de trabalho humana nos processos produtivos (LIBÃNEO; 
OLIVEIRA; TOSCHI, 2007). 

Na ótica economicista e mercadológica, presente na atual reestruturação produtiva do 
capitalismo, o desa� o essencial da educação é o de capacitação e requali� cação dos tra-
balhadores para satisfazer às exigências quali� cacionais do sistema produtivo, bem como 
formar o consumidor exigente e so� sticado para um mercado consumidor diversi� cado, so-
� sticado e competitivo. Trata-se, portanto, de preparar trabalhadores e consumidores para 
os novos estilos de consumo e de vida moderna. O cidadão e% ciente e competente, nesta 
ótica, é aquele capaz de consumir de maneira e� ciente e so� sticada e de competir com seus 
talentos, com suas habilidades e com suas competências no mercado de trabalho. 

Por isso, no âmbito das reformas e políticas educacionais, em curso no Brasil, nas últimas 
décadas, há todo um empreendimento visando a elevação da escolaridade da força de traba-
lho e da qualidade de ensino nos sistemas e nas instituições educativas, em geral, com o obje-
tivo de garantir as condições de promoção da competitividade, de e� ciência e de produtivi-
dade demandadas e exigidas pelo mercado e pelo capital produtivo. Obviamente, trata-se de 
um critério mercadológico da qualidade de ensino expresso no conceito de qualidade total.
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No âmbito dos sistemas de ensino e das escolas procura-se reproduzir a lógica da compe-
tição e as regras do mercado por meio da formação de um mercado educacional. A e� ciência 
pedagógica é buscada mediante instalação de uma pedagogia da concorrência, da e� ciên-
cia e dos resultados (LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2007). Esta pedagogia tem sido levada a 
efeito, em geral, por meio de: a) adoção de mecanismos de " exibilização e diversi� cação 
dos sistemas de ensino e das escolas; b) atenção à e� ciência, à qualidade, ao desempenho 
e às necessidades básicas de aprendizagem; c) avaliação constante dos resultados obtidos 
pelos alunos que comprovam a atuação e� caz e de qualidade do trabalho desenvolvido na 
escola; d) estabelecimento de rankings dos sistemas de ensino e das instituições públicas ou 
privadas que são classi� cadas/desclassi� cadas; e) criação de condições para que se possa 
aumentar a competição entre escolas e encorajar os pais a participarem da vida escolar e 
fazer escolha entre escolas; f ) ênfase na gestão e na organização escolar mediante a adoção 
de programas gerenciais de qualidade total; g) valorização de algumas disciplinas: mate-
mática e ciências, devido à competitividade tecnológica mundial que tende a privilegiar 
tais disciplinas; h) ampliação dos meios de treinamento de professores como, por exemplo, 
educação a distância; i) descentralização  da educação, sobretudo dos recursos � nanceiros, 
em conformidade com a avaliação do desempenho; j) valorização da iniciativa privada e do 
estabelecimento de parcerias com o empresariado; l) repasse das funções do estado para a 
comunidade e para as empresas.

Nesse contexto, a avaliação assumiu � nalidades mais classi� catórias e menos formativa-
diagnóstica, visando incentivar a competição e a melhoria do desempenho por meio de 
incentivos � nanceiros. O currículo voltou-se para o desenvolvimento de competências e ca-
pacidades necessárias ao trabalhador polivalente e " exível, acarretando maior individuali-
zação e responsabilização dos sujeitos quanto ao sucesso ou fracasso na trajetória escolar e 
pro� ssional. A gestão assumiu princípios, valores e técnicas da iniciativa privada, tais como: 
e� ciência, produtividade e controle do trabalho, assumindo um per� l de escola-empresa, 
onde se preocupa mais com a performance, com a gerência, com o controle e com os resulta-
dos. O % nanciamento descentralizou-se, foi redistribuído e mais utilizado como mecanismo 
de regulação dos sistemas de ensino e produção do trabalho escolar. Os professores pas-
saram a ser mais diretamente responsabilizados pelo desempenho dos alunos, tendo suas 
atividades pedagógicas mais reguladas e controladas e seu desempenho mais associado à 
idéia de certi� cação de competência e a incentivos ou punição � nanceira.

No Brasil, a reforma do Estado e a implementação de políticas econômicas e educacio-
nais de ajuste, desde a década de 1990, buscaram modernizar o país, tendo em vista criar as 
condições de sua inserção na globalização econômica. As reformas e políticas educacionais 
implementadas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) objetivaram 
a elevação competitividade do país e sua inserção na globalização econômica por meio da 
" exibilização das relações capital-trabalho, da elevação do tempo de escolarização da força 
de trabalho, a partir da ênfase no ensino fundamental, do apoio ao processo de acumulação, 
legitimação do sistema, garantia da ordem e controle social e da implementação de novas 
formas de regulação dos sistemas de ensino e das escolas, visando maior concorrência, e� -
ciência e produtividade. 

Já no governo Lula, iniciado em 2003, o foco tem sido o crescimento do país e a chamada 
inclusão social por meio de uma educação de qualidade para todos. As ênfases recaíram 
sobre a reforma da educação superior, o incentivo à qualidade da educação básica, a alfa-
betização e a ampliação e fortalecimento da educação pro� ssional. Nos dois governos, os 
professores aparecem no centro dos debates e das ações e programas, embora com pers-
pectivas razoavelmente diferenciadas e que merecem maior aprofundamento.
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Além disso, a educação escolar no Brasil, a partir da LDB, estruturou-se por meio de níveis 
e modalidades. Nessa direção, veri� ca-se que as políticas educacionais do período estrutu-
raram a organização escolar para o desenvolvimento de competências gerais (saber apren-
der) e para o desenvolvimento de competências especí� cas (saber fazer), em consonância 
com as transformações produtivas e com as necessidades advindas do mercado ou mundo 
do trabalho (Quadro 1). A lógica de estruturação da oferta educacional continua sendo, por-
tanto, mais a do atendimento das demandas econômico-produtivas do que a da educação 
como direito social. 

 
Quadro 1 – Educação escolar no Brasil: ensino acadêmico e ensino profissional 

ENSINO ACADÊMICO
(Saber conhecer/aprender)

ENSINO PROFISSIONAL
(Saber fazer)

1. Educação Básica

1.Educação Infantil

2.Ensino Fundamental

3.Ensino Médio

2.Educação Superior

4.Graduação

5.Pós-Graduação:

• Mestrado Acadêmico

• Doutorado

•Pós-doutorado

1.  Educação Pro# ssional

6. Nível Básico

7. Nível Técnico

8. Nível Tecnológico  (Nível Superior)

2.  Pós-Médio: Cursos Seqüenciais

3.  Cursos de Especialização

• Mestrado Pro% ssionalizante 

Saviani (2007), ao analisar a educação nas últimas décadas, mostra que os fundamentos 
dessa orientação educacional estão assentados em quatro matrizes fundamentais: a) o neo-
produtivismo, que advém da teoria do capital humano, em razão das transformações produ-
tivas (toyotismo) e que con� guram uma espécie de pedagogia da exclusão; b) o neoescola-
novismo, que acentua o foco do “aprender a aprender”; c) o neoconstrutivismo, que enfatiza a 
atividade do aluno e a chamada pedagogia das competências; d) o neotecnicismo, que pode 
ser observado na reforma do estado e na orientação gerencialista da organização e gestão 
escolar, advinda da pedagogia da qualidade total e da pedagogia corporativa. 

A função social da educação e da escola

Mesmo considerando as transformações produtivas e sociais em curso, é preciso discutir 
a função social da educação e da escola à luz do processo de formação dos homens, como 
sujeitos históricos, enfatizando o papel da organização escolar como instituição criada por 
esses sujeitos e seus desdobramentos na organização da sociedade. Nesse sentido, é preciso 
compreender a educação como uma construção histórica. Nas comunidades primitivas,

Os fins da educação derivam da estrutura homogênea do ambiente social, identificam-se como os inte-
resses comuns do grupo, e se realizam igualitariamente em todos os seus membros, de modo espontâ-
neo e integral: espontâneo na medida em que não existe nenhuma instituição destinada a inculcá-los, 
integral no sentido que cada membro da tribo incorporava mais ou menos bem tudo o que na referida 
comunidade era possível receber e elaborar (PONCE, 1985, p. 21).
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Com as mudanças da vida em sociedade, do próprio homem e a transição da comunida-
de primitiva para a antigüidade, novas formas de organização vão surgindo, sobretudo com 
a substituição da propriedade comum pela propriedade privada. A relação entre os homens, 
que na sociedade primitiva se fundamentava na propriedade coletiva, passa a ser privada e 
o que rege as relações é o poder do homem que se impõe aos demais. Assim, 

Com o desaparecimento dos interesses comuns a todos os membros iguais de um grupo e a sua subs-
tituição por interesses distintos, pouco a pouco antagônicos, o processo educativo, que até então era 
único, sofreu uma partição: a desigualdade econômica entre os ‘organizadores’ e os ‘executores’ trouxe, 
necessariamente, a desigualdade das educações respectivas (PONCE, 1985, p. 27).

Nessa direção, os ideais educacionais nessa nova forma de organização da sociedade não 
são mais os mesmos para todos, tendo em vista que não só a classe dominante tem ideais 
substancialmente distintos dos da classe dominada, como também tentam fazer com que a 
classe trabalhadora aceite essa desigualdade educacional como desigualdade natural, sen-
do assim, inútil lutar contra ela.

Com o advento da sociedade capitalista e com o aperfeiçoamento do instrumental de 
trabalho, muda não só a forma de organização da sociedade, mas também as relações so-
ciais de produção, a concepção de homem, de trabalho e de educação.

Na sociedade organizada sob o modo de produção capitalista, o homem não é aquele ser 
histórico que se humaniza nas relações que estabelecem com outros homens, mas resume-
se ao indivíduo que vende a sua força de trabalho, e ao vendê-la transforma-se em fator de 
produção.

A educação, segundo a ótica dominante, tem como � nalidade habilitar técnica, social e 
ideologicamente os diversos grupos de trabalhadores, para servir ao mundo do trabalho. 
Segundo Frigotto (2000, p. 26), “trata-se de subordinar a função social da educação de forma 
controlada para responder as demandas do capital”.

Diferentemente da perspectiva dominante, para a classe trabalhadora a “educação é, an-
tes de tudo, desenvolvimento de potencialidades e apropriação de ‘saber social’ (conjunto 
de conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que são produzidos pelas classes, em 
uma situação histórica dada de relações para dar conta de seus interesses e necessidades)” 
(GRYZYBOWSKI apud FRIGOTTO, 2000, p. 26), objetivando a formação integral do homem, 
ou seja, o desenvolvimento físico, político, social, cultural, � losó� co, pro� ssional, afetivo, en-
tre outros.

Nessa ótica, a concepção de educação que está sendo preconizada fundamenta-se numa 
perspectiva crítica que concebe o homem na sua totalidade, como ser constituído pelo bio-
lógico, material, afetivo, estético e lúdico. Portanto, no desenvolvimento das práticas educa-
cionais, é preciso ter em mente que os sujeitos dos processos educativos são os homens e 
suas múltiplas e históricas necessidades.

O projeto de educação, considerando os sujeitos históricos, a ser desenvolvido nas es-
colas públicas tem que estar, pois, pautados na realidade, visando a sua transformação, na 
medida que se compreende que esta não é algo pronto e acabado. Não se trata, no entanto, 
de atribuir à escola nenhuma função salvacionista, mas reconhecer seu incontestável papel 
social no desenvolvimento de processos educativos, na sistematização e socialização da cul-
tura historicamente produzida pelos homens.

 Ao discutirmos a função social da educação e da escola, estamos entendendo a educa-
ção no seu sentido ampliado, ou seja, como prática social. O homem, no processo de trans-
formação da natureza, instaura leis que regem a sua convivência com os demais grupos, 
cria estruturas sociais básicas que se estabelecem e se solidi� cam a medida que vai se cons-
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tituindo em lócus de formação humana. Nesse sentido, a escola como criação do homem 
só se justi� ca e se legitima diante da sociedade ao cumprir a � nalidade para qual foi criada 
(OLIVEIRA; DOURADO; MORAES, 2007).

Assim, a escola no desempenho de sua função social de formadora de sujeitos históricos, 
precisa ser um espaço de sociabilidade que possibilite a construção e socialização do conhe-
cimento produzido, tendo em vista que esse conhecimento não é dado a priori. Trata-se de 
conhecimento vivo e que se caracteriza como processo em construção.

A educação, como prática social que se desenvolve nas relações estabelecidas entre os 
grupos, seja na escola ou em outras esferas da vida social, se caracteriza como campo social 
de disputa hegemônica, disputa essa que se dá, “na perspectiva de articular as concepções, 
a organização dos processos e dos conteúdos educativos na escola e, mais amplamente, nas 
diferentes esferas da vida social, aos interesses de classes” (FRIGOTTO, 2000, p. 25). Assim, a 
educação se constitui numa atividade humana e histórica que se de� ne na totalidade das 
relações sociais.

Nessa ótica, as relações sociais desenvolvidas nas diferentes esferas da vida social, inclu-
sive no trabalho, constituem-se em processos educativos, assim como os processos edu-
cativos desenvolvidos na escola consistem em processos de trabalho, desde que este seja 
entendido como ação e criação humanas. Contudo, na forma como se opera o modo de 
produção capitalista, a sociedade não se apresenta como totalidade, mas é compreendida a 
partir de fatores que interagem e que se sobrepõem de forma isolada.

 Nessa perspectiva, “a educação e a formação humana terão como sujeito de� nidor as 
necessidades, as demandas do processo de acumulação de capital sob as diferentes formas 
históricas de sociabilidade que assumem” (FRIGOTTO, 2000, p. 30) e não o desenvolvimento 
de potencialidades e a apropriação dos conhecimentos culturais, políticos, � losó� cos, histo-
ricamente produzidos pelos homens.

Segundo Frigotto (2000), a escola é uma instituição social que mediante sua prática no 
campo do conhecimento, valores, atitudes e, mesmo, por sua desquali� cação, articula de-
terminados interesses e desarticula outros. É exatamente nessa contradição, existente no 
seu interior, que estão presentes os germes da mudança, como evidenciam as lutas aí são 
travadas. Portanto, pensar a função social da escola, implica repensar o seu próprio papel, 
sua organização e o papel dos atores que a compõe, visando inseri-la em um projeto de 
transformação social mais amplo. 

Nesse contexto, os dirigentes escolares, os professores, os pais e a comunidade, em geral, 
precisam entender que a escola é um espaço contraditório e, portanto, se torna fundamental 
que ela construa seu projeto político-pedagógico. Cabe ressaltar, nessa direção, que qual-
quer ato pedagógico é um ato dotado de sentido e se vincula a determinadas concepções 
(autoritárias ou democráticas) que podem estar explícitas ou não. 

Assim, pensar a função social da educação e da escola implica problematizar a escola que 
temos na tentativa de construirmos a escola que queremos. Nesse processo, a articulação 
entre os diversos segmentos que compõem a escola e a criação de espaços e mecanismos 
de participação são prerrogativas fundamentais para o exercício do jogo democrático na 
construção de um processo de gestão democrática3. 

3A gestão aqui deve ser entendida no sentido amplo, não apenas como gestão de processos administrativos, mas como gestão de processos político-
pedagógicos, envolvendo os diversos momentos de participação e de estruturação da unidade escolar. Nessa concepção de gestão, a função do dirigen-
te escolar não se restringe ao desenvolvimento das atividades burocráticas e a organização do trabalho na escola. Pauta-se, sim, em ações colegiadas, 
articuladas com os atores sociais que o compõem.
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A qualidade da educação: dimensões e desa' os

O sistema educacional brasileiro estruturou-se de modo mais sistemático a partir da dé-
cada de 1930, com a criação do hoje chamado Ministério da Educação. Ao longo de várias 
décadas a educação foi sendo desconcentrada e descentralizada. Observa-se que pouco a 
pouco algumas atribuições e competências foram sendo repassadas da União para os esta-
dos e desses para os municípios. Na constituição federal de 1988 os municípios já aparecem 
como entes federados e com atribuições bem de� nidas, sobretudo no que tange a oferta do 
ensino fundamental e da educação infantil. A LDB (Lei n. 9.394/96) con� rma essa tendência 
e também já aponta para progressivos graus de autonomia das escolas, sobretudo no tocan-
te aos aspectos pedagógicos e � nanceiros.

A LDB também estabelece a gestão democrática e o projeto político-pedagógico da es-
cola como parâmetros fundamentais da gestão e da organização escolar. Tais assertivas con-
sagram de alguma forma os mecanismos e ações de gestão democrática da educação que 
vinham sendo construídos na educação brasileira desde o período de redemocratização do 
país a partir da década de 1980, a exemplo do conselho escolar, regimento escolar, grê-
mios estudantis, eleição direta para o cargo de diretor(a), plano de carreira, dentre outros. A 
gestão colegiada, com ampla participação dos pro� ssionais da educação e da comunidade 
escolar em geral, ganha realce, tendo em vista a construção da autonomia escolar e da edu-
cação de qualidade   

A educação brasileira é, no entanto, estruturada a partir dos municípios e dos estados 
que compõem a federação. A LDB estabeleceu competências bem especí� cas para a União, 
estados e municípios, de tal forma que se pode a� rmar que há no Brasil um sistema plural 

de educação, que deve ser organizado por meio de um regime de colaboração. A gestão co-
operativa é, pois, uma premissa na implementação de programas, projetos e ações no cam-
po da educação, em que pese as diferentes perspectivas políticas, teóricas e de orientação 
didático-pedagógica de cada município ou estado. 

Na última década ocorreram no Brasil um intenso processo de municipalização do ensino 
fundamental e de estruturação da oferta de educação infantil por meio dos municípios, em 
obediência ao que estabelece a LDB e a lei do FUNDEF. Essas mudanças ocorreram, no en-
tanto, sem que houvesse uma maior distribuição de recursos para que os municípios dessem 
conta dessas novas competências. O FUNDEB surgiu, em parte, para corrigir algumas dessas 
distorções. Ao invés de focar no ensino fundamental, o novo fundo busca atender a toda 
educação básica, considerando em parte as especi� cidades de cada nível ou modalidade 
de educação. A de� nição de parâmetros ou insumos para garantia de um padrão mínimo de 

qualidade passou a ser discutida mais fortemente, tendo em vista instituir um custo-aluno 
mais adequado em termos da qualidade da oferta. Nesse sentido, a União e os estados pre-
cisam colaborar com os municípios na ampliação dos recursos necessários para a oferta de 
ensino de qualidade. Isso signi� ca ampliar o diálogo para de� nir melhor os parâmetros do 
regime de colaboração e também avançar na gestão democrática da educação nacional.

Tal discussão implica em compreender o conceito de qualidade da educação. No contex-
to atual, observa-ser duas compreensões básicas de qualidade da educação. Uma decorren-
te de uma orientação econômica-produtiva em que se impõe o desenvolvimento de com-
petências para o trabalho, considerando o atual regime de acumulação " exível. Nessa lógica 
econômica, as transformações constantes e acentuadas no mundo do trabalho e nos per� s 
pro� ssionais demandam um tipo de formação mais " exível e permanente. Os trabalhadores 
precisam, pois, desenvolver competências que os tornem aptos para se inserir no mercado 
de trabalho. Tal responsabilidade é, pois, cada vez mais individual. A composição da força 
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de trabalho, nesse contexto de avanço das tecnologias (que eliminam postos de trabalho), 
parece exigir maiores habilidades intelectuais, tendo em vista o seu aproveitamento na cha-
mada sociedade ou economia do conhecimento.

A segunda compreensão acerca da qualidade da educação decorre de perspectiva histó-
rica e de luta pela ampliação da educação como direito. As lutas em prol da democratização 
da educação vinculam-se a uma perspectiva mais ampla do estado de direito, de constitui-
ção de um estado social e de uma democracia efetiva e substantiva, que inclua uma real 
democratização do fundo público, como expressão da riqueza produzida pelo conjunto da 
sociedade. A gratuidade, a obrigatoriedade, a laicidade, a gestão democrática e a oferta da 
educação escolar com qualidade social são elementos históricos dessa vertente.

Nessa direção, a qualidade da educação é compreendida na sua complexidade, conside-
rando os seus diferentes nexos constitutivos. Isso envolve dimensões extra e intra-escolares. 

 No plano mais amplo, ou melhor, do espaço social, é preciso considerar as questões sócio-
econômicas e culturais dos entes envolvidos. No plano do estado, numa perspectiva social, 
é preciso considerar a dimensão dos direitos, das obrigações e das garantias. No plano mais 
especí� co, ou melhor, no âmbito dos sistemas e das escolas, faz-se necessário considerar as 
condições de oferta do ensino, gestão e organização do trabalho escolar, formação, pro� s-
sionalização e ação pedagógica e, ainda, o acesso, permanência e desempenho escolar.

As pesquisas mais recentes sobre o custo-aluno em escolas públicas (FARENZENA, 2005; 
OLIVEIRA et. al., 2005; CAMARGO et. al., 2006; PINTO, 2002; CASTRO; DUARTE, 2007) indicam 
certas condições que parecem consubstanciar uma escola com condições para oferta de 
ensino de qualidade. Nesse sentido, destacam-se as escolas com: a) quadro de professores 
quali� cados; b) existência de carga horária docente disponível para o desenvolvimento de 
atividades que não sejam de aula; c) dedicação dos professores a uma só escola; d) aumento 
de salário de acordo com a formação continuada e titulação; e) corpo docente pertencente 
ao quadro efetivo; f ) dedicação dos não-docentes a uma só escola; g) instalações bem con-
servadas; h) existência de biblioteca e laboratório(s); i) motivação para o trabalho; j) diretor 
eleito e com experiência docente e de gestão; l) participação da comunidade escolar; m) 
integração da escola com a comunidade local e existência de Conselho Escolar (ou equiva-
lente) atuante; n) cuidados com a segurança da comunidade escolar. 

Embora esses aspectos ou condições não sejam su� cientes para a garantia de uma escola 
de qualidade, eles certamente interferem na qualidade do processo ensino-aprendizagem, 
assim como o custo-aluno anual praticado em cada estado ou município. A discussão sobre 
a escola de qualidade implica, pois, discutir as condições básicas para oferta de um ensino de 

qualidade, o que inclui insumos, variáveis e dimensões básicas e imprescindíveis4. 

Além disso, uma escola de qualidade é certamente aquela possui clareza quanto a sua 
% nalidade social, o que em geral se dá por meio do projeto político-pedagógico e da gestão 
democrática. A escola precisa observar o cumprindo do seu papel no que tange a atualização 
histórico-cultural dos educandos mediante apreensão dos saberes historicamente produzi-
dos pelo conjunto da sociedade. Além disso, é preciso veri� car se as escolas estão assumin-
do claramente o papel de promover ativamente, por intermédio do trabalho docente e dos 
recursos pedagógicos disponíveis, a relação dos alunos com os saberes que lhes permitam 
desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para a vida produtiva 
e cidadã, considerando as transformações em curso na sociedade contemporânea.

Todavia, em que pese os avanços já registrados atualmente em muitas escolas públicas, 

4Há, também, grandes desafios no tocante a expansão das matrículas nos diferentes níveis e modalidades de educação, como evidenciam as Tabelas 
1, 2, 3 e 4, em anexo. 
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não se pode reduzir a problemática da qualidade a uma discussão de custos e de insumos 
indispensáveis, embora sem eles seja extremamente difícil a produção uma escola de boa 
qualidade. A discussão mais ampla da qualidade certamente implica em considerar outras 
dimensões que afetam os processos educativos e os resultados escolares em termos de uma 
aprendizagem mais signi� cativa, como, por exemplo, o contexto sócio-econômico-cultural 
dos estudantes, o atendimento às expectativas sociais dos alunos e pais, o atendimento aos 
direitos das crianças, adolescentes e jovens, os processos de organização e gestão da escola, 
a participação efetiva da comunidade, o planejamento pedagógico, as práticas curriculares 
e os processos educativos, a formação e a prática docente, a dinâmica de avaliação discente 
e o compromisso docente com o sucesso escolar do aluno. 
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ANEXOS: 

Tabela 1 – Matrículas nas etapas/modalidades de educação básica  no período de 2004 a 2007.

Etapas/ Mod. de
Educação Básica 

Matrículas nos anos 

2004 2005 2006 2007 
Diferença 

2006-2007 
Variação % 
2006-2007 

Educação Infantil 6.903.763 7.205.039 7.016.095 6.494.616 -521.479 -7,43 
Ensino Fundamental 34.012.434 33.534.700 33.282.663 32.086.188 -1.196.475 -3,59 
Ensino Médio 9.169.357 9.031.302 8.906.820 8.360.664 -546.156 -6,13 
EJA 5.718.061 5.615.426 5.616.291 4.980.827 -635.464 -11,31 

Educação Especial 371.382 378.074 375.488 336.702 -38.786 -10,33 

Educação Pro� ssional 676.093 707.263 744.690 688.648 -56.042 -7,53 

TOTAL 56.851.090 56.471.804 55.942.047 52.947.645 2.994.402 -5,35 

Fonte: INEP (2007)

Tabela 2 - Evolução da matrícula nas etapas/modalidades de educação básica, por dependência administrativa, ao longo dos últimos quatro anos

Evolução da matrícula na educação básica, por dependência administrativa, 
ao longo dos últimos quatro anos: 

  2004 2005 2006 2007 

Total 56.851.090 56.471.804 55.942.047 52.969.456 
Estadual 24.351.782 23.571.777 23.175.567 21.914.653 

Municipal 24.949.623 25.286.425 25.243.156 24.516.221 
Privada 7.371.305 7.431.103 7.346.203 6.358.746 

Federal 178.380 182.499 177.121 179.836 

Fonte: INEP (2007)

Tabela 3 - Matrículas na Educação Básica por unidade da federação e dependência administrativa em 2007

Matrículas na Educação Básica por unidade da federação e
dependência administrativa

Brasil / Regiões / Matrícula 2007 

Ufs Total Federal Estadual Municipal Privada 

Brasil 52,969,456 179,836 21,914,653 24,516,221 6,358,746 

Norte 5,160,043 16,987 2,177,384 2,669,313 296,359 

Rondônia 480,296 577 257,373 184,522 37,824 

Acre 248,520 509 152,686 83,763 11,562 

Amazonas 1,161,553 3,668 501,007 597,767 59,111 

Roraima 136,148 2,273 94,286 31,936 7,653 

Pará 2,484,391 7,618 790,340 1,555,461 130,972 

Amapá 223,548 0 151,094 52,479 19,975 

Tocantins 425,587 2,342 230,598 163,385 29,262 

Nordeste 16,681,398 53,981 5,124,910 9,855,001 1,647,506 

Maranhão 2,284,487 4,569 545,432 1,559,184 175,302 

Piauí 1,056,726 5,310 335,191 616,041 100,184 

Ceará 2,677,399 6,702 645,165 1,669,455 356,077 

R. G. do Norte 975,019 5,086 359,073 468,255 142,605 

Paraíba 1,149,866 5,147 451,022 595,843 97,854 

cartilha_A4_Educação_Básica.indd   49 5/9/2008   D052 15:24:38



A Educação Básica no Pará50

Pernambuco 2,582,773 10,998 922,770 1,318,664 330,341 

Alagoas 997,613 2,592 275,728 637,830 81,463 

Sergipe 623,649 4,605 234,911 316,402 67,731 

Bahia 4,333,866 8,972 1,355,618 2,673,327 295,949 

Sudeste 20,550,441 70,568 9,283,483 8,109,617 3,086,773 

Minas Gerais 5,110,537 28,170 2,547,210 1,923,530 611,627 

Espírito Santo 930,136 7,802 310,720 489,981 121,633 

Rio de Janeiro 3,880,666 30,250 1,348,109 1,826,019 676,288 

São Paulo 10,629,102 4,346 5,077,444 3,870,087 1,677,225 

Sul 6,901,898 24,827 3,413,568 2,623,483 840,020 

Paraná 2,729,363 3,234 1,353,784 1,047,035 325,310 

Santa Catarina 1,570,856 7,250 737,697 639,944 185,965 

R.G. do Sul 2,601,679 14,343 1,322,087 936,504 328,745 

Centro-Oeste 3,675,676 13,473 1,915,308 1,258,807 488,088 

M. G. do Sul 690,998 1,034 305,143 306,039 78,782 

Mato Grosso 862,835 3,349 439,165 353,738 66,583 

Goiás 1,485,387 5,979 669,947 599,030 210,431 

Distrito Federal 636,456 3,111 501,053 0 132,292 

Fonte: INEP (2007)

Tabela 4 - Estabelecimentos de Ensino por UF e Dependência Administrativa em 2007

Estabelecimentos de Ensino por UF e Dependência Administrativa

U.F. Total ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL PRIVADA 
Brasil 198,502 33,131 235 132,571 32,565 
RONDÔNIA 1,782 392 2 1,200 188 
ACRE 1,713 675 1 1,002 35 
AMAZONAS 5,389 563 5 4,594 227 
RORAIMA 722 391 3 312 16 
PARÁ 12,363 1,054 9 10,764 536 
AMAPÁ 796 428   298 70 
TOCANTINS 2,082 548 2 1,359 173 
MARANHÃO 13,781 1,232 7 11,724 818 
PIAUÍ 7,413 799 5 6,120 489 
CEARÁ 11,047 682 7 8,653 1,705 
RIO GRANDE DO NORTE 4,303 790 11 2,876 626 
PARAÍBA 6,479 1,069 8 4,830 572 
PERNAMBUCO 10,388 1,107 11 7,478 1,792 
ALAGOAS 3,408 340 4 2,745 319 
SERGIPE 2,499 399 4 1,816 280 
BAHIA 21,593 1,681 15 18,200 1,697 
MINAS GERAIS 17,804 3,911 31 9,982 3,880 
ESPÍRITO SANTO 3,821 605 10 2,700 506 
RIO DE JANEIRO 9,630 1,654 35 4,921 3,020 
SÃO PAULO 25,880 5,735 8 11,394 8,743 
PARANÁ 9,029 2,085 12 5,083 1,849 
SANTA CATARINA 6,713 1,418 13 4,231 1,051 
RIO GRANDE DO SUL 10,155 2,818 17 5,371 1,949 
MATO GROSSO DO SUL 1,587 367 1 783 436 
MATO GROSSO 2,762 661 3 1,765 333 
GOIÁS 4,398 1,108 9 2,370 911 
DISTRITO FEDERAL 965 619 2   344 

Fonte: INEP (2007)
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