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RESUMO

As políticas educativas na atualidade partem da noção de que a escola é espaço de ensino, mas, sobretudo, 
de promoção de justiça social. Nessa perspectiva, esse trabalho tem como objetivo compreender o papel da 
escola enquanto espaço democrático na promoção da igualdade de oportunidades ou/e como reprodutora 
das desigualdades encontradas na sociedade e instituição socializadora para o mundo do trabalho. Com 
isso, faremos uma discussão teórica no intuito de elucidar a complexidade das relações sociais da escola 
e as contradições contidas em seu discurso e sua prática. Concluímos que a escolarização universal tem 
sido um instrumento para suprimir ou, ao menos, diminuir as grandes contradições e fontes potenciais 
de conflito da sociedade, atraindo para si a preocupação de setores descontentes da sociedade, que 
passam a vislumbrar na escola, o instrumento de superação das condições materiais injustas e assim 
livrar de críticas os campos da economia e da política que produz e reproduz essas condições. Contudo, 
percebemos a escola enquanto espaço em disputa, um campo onde as minorias têm possibilidades de 
levantar suas demandas e lutar por seus direitos, desde que seja apropriada por aqueles que a constroem 
diariamente no cotidiano escolar: estudantes, professores, gestores, família e comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: escolarização obrigatória; igualdade de oportunidades; reprodução das 
desigualdades; sociedade democrática.
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INTRODUÇÃO

Em 31 de janeiro de 2012 foi veiculada a notícia “Período integral gera igualdade de oportunidades 
para cerca de 15 mil crianças”1 pela página eletrônica da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, São 
Paulo. Mogi das Cruzes é um município da mesorregião metropolitana de São Paulo localizado a 63 
Km da capital. Sua população é composta por aproximadamente 420 mil habitantes (IBGE, 2014) e sua 
renda per capita é de aproximadamente R$ 31.133,55 (IBGE, 2013).

A notícia relata a entrega da 23° creche do Programa de Expansão de Creches pelo prefeito 
Marco Bertaiolli de Mogi das Cruzes. Segundo a notícia: 

O Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Profª Amayr de Godoy Borba, no Mogi 
Moderno, é terceira unidade entregue em 2012. Até março mais oito novos prédios serão 
inaugurados e com a ampliação do programa Escola de Tempo Integral, cerca de 15 mil alunos 
da educação infantil e ensino fundamental da rede municipal de ensino estarão em período 
integral neste ano.

Por conta disso, o prefeito afirma “É uma opção que fizemos em proporcionar às crianças as 
mesmas oportunidades de vida e de trabalho adequadas à realidade atual que outras com mais condições 
têm. Com certeza, vamos formar cidadãos melhores no futuro”. Diante da fala do Marco Bertaiolli 
questionamos se é possível, considerando as condições concretas de vida que essa criança possui que 
apenas frequentando a escola de tempo integral tenha as mesmas oportunidades de vida e trabalho que as 
crianças de famílias abastadas. Percebemos que esse discurso é recorrente nos meios de comunicação de 
massa, muito veiculado na promoção de governos e mandatos políticos. Contudo, seria este condizente 
com a realidade escolar atual? A escola possibilita a igualdade de oportunidades como afirma o prefeito ou 
é reprodutora das desigualdades encontradas na sociedade? O que a escola representa para os estudantes 
e suas famílias da classe trabalhadora? 

Considerando que a notícia foi veiculada em 2012, ano de eleições municipais, no portal da 
prefeitura e que o prefeito Marco Bertaiolli estava tentando a reeleição, sua fala seria um discurso não 
condizente com a realidade prática, feito para promover o seu mandato? Com isso, buscamos nesse 
trabalho apresentar elementos que desconstrua o referido discurso, comumente encontrado na mídia 
hegemônica, no intuito de mostrar a complexidade das relações entre a escola enquanto promotora de 
igualdade de oportunidades.

A ESCOLA ENQUANTO REPRODUTORA E LEGITIMADORA DAS CLASSES SOCIAIS

A partir do pronunciamento do prefeito podemos formular a seguinte questão: ao oferecer à 
população escolas e creches públicas, de tempo integral, são oferecidas também as mesmas oportunidades 
de vida e trabalho das famílias com melhores condições socioeconômicas? O fato de uma criança 
pertencente a um grupo social menos favorecido ingressar em uma escola de tempo integral não 
garante que esta prolongará sua trajetória escolar e muito menos que através disso obterá as mesmas 
oportunidades de vida e trabalho de classes mais favorecidas. É importante ressaltar a origem da escola 
como instituição socializadora para o mundo do trabalho (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989; PÉREZ 
GÓMEZ, 1998) e como conservadora das desigualdades sociais (BOURDIEU, 2008; FERNÁNDEZ 
ENGUITA, 1989; PÉREZ GÓMEZ, 1998).

De acordo com Fernández Enguita (1989):

A distribuição desigual dos recursos econômicos e do poder político entre os indivíduos e os grupos 
sociais proporciona-lhes oportunidades diferenciais de acesso aos meios de aprendizagem [...]. O 
véu encobridor que sobre essa posse desigual de poder e recursos na esfera educacional supõem 

1  - Disponível em: http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/comunicacao/noticia.php?id=4061. Acessado em 02 de 
abril de 2016.
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a igualdade formal perante a instituição escolar e a ideologia da igualdade de oportunidades não 
é nada mais que antecipação do que estenderão sobre as desigualdades de propriedade e poder 
na esfera econômica o igualitarismo formal do mercado e a ideologia da livre concorrência 
empresarial e individual (p. 184).

Nogueira (2014) destaca que o prolongamento da trajetória escolar é uma combinação “complexa 
de fatores (estruturais, familiares, pessoais) e que [...] não se reduz a um único fator explicativo, nem 
a uma simples adição de fatores” (p.7). Dessa forma, acesso à escola não significa acesso aos saberes 
e competências legitimados por ela (VIANA, 2014), e não garante mesmas oportunidades para os 
diferentes sujeitos em seu interior. 

Baseado no conceito de capital cultural, Bourdieu (2008) afirma que a estrutura escolar, a linguagem 
e a cultura disseminada pela escola se aproximam da cultura das elites, dessa forma o prolongamento 
da trajetória escolar e o sucesso (concluir o ensino básico e ingressar no ensino superior) de estudantes 
de classes menos favorecidas se caracteriza por um esforço muito maior do que o empreendido por 
estudantes com a cultura próxima à disseminada pela escola. Essa herança cultural, incorporada no seio 
familiar, encontra terreno fértil e similar na escola para estudantes de classes dominantes e um mundo 
estranho e que não se comunica na mesma linguagem para estudantes de classes populares. 

O problema ligado à escola é o intuito de querer tratar todos os estudantes, por mais diferentes 
que sejam, de forma uniforme, propagando a desigualdade. Bourdieu (2008) afirma que “tratando todos 
os educandos, por mais desiguais que sejam eles de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema 
escolar é levado a dar sua sanção às desigualdades iniciais diante da cultura” (p.53). 

Diferente grau de domínio na linguagem, diferenças nas características culturais, nas expectativas 
sociais e nas atitudes e apoios familiares entre os grupos e classes sociais, transformam-se na 
escola uniforme, em barreiras e obstáculos intransponíveis para aqueles grupos distanciados 
socialmente das exigências cognitivas, instrumentais e de atitudes que caracterizam a cultura e 
a vida acadêmica da escola. As diferenças de origem consagram-se como diferenças de saída, a 
origem social transforma-se em responsabilidade individual (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 21).

Apesar dessa forma de atuação da escola, de acordo com Bourdieu (2008), ela ainda é a única 
instituição capaz de “criar a atitude cultivada” sendo seu principal papel o de desenvolver em todos os 
membros da sociedade, de todas as classes, “sem distinção, a aptidão para as práticas culturais que a 
sociedade considera mais nobres” (p.62).

SIGNIFICADOS DA ESCOLA PARA AS CLASSES TRABALHADORAS 

Fernández Enguita (1989) aponta que as exigências que a instituição escolar faz a seu público 
nem sempre são bem recebidas. Segundo o autor, o êxito escolar requer um alto grau de adesão aos fins, 
aos meios a aos valores da instituição que nem todos os estudantes menos favorecidos apresentam. 

Conforme abordado, a escola irá apresentar a ideologia e valores da classe dominante. Para 
a criança da classe trabalhadora, a escola não é prolongamento da sua vida, é rompimento, é outra 
realidade; outro mundo, difícil de ser interpretado (MEKSENAS, 2000). 

Fernández Enguita (1989) frisa que embora não faltem os que aceitam incondicionalmente o 
projeto de vida que lhes oferece a instituição, um setor importante rejeita-o plenamente e solenemente e 
outro só se identifica com o mesmo de forma circunstancial. Segundo o autor:

Aceitam, por exemplo, a promessa de mobilidade social e querem servir-se da escola para 
alcança-la, mas não se identificam com a cultura e os valores escolares, razão pela qual mantém 
para com a instituição uma atitude meramente instrumental, de acomodação, consistente em 
transitar por ela aplicando tão-somente o esforço suficiente. (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, 
p. 235)

A educação ao separar o trabalho manual (do mundo do trabalho) do trabalho intelectual (das 
instituições escolares), coloca aos estudantes a opção entre aderir à escola ou a cultura de origem, entre 
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o que solicita o professor e o que solicita o grupo de iguais (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989).
Segundo Lana (2006), numa pesquisa feita com estudantes do segundo ciclo do Ensino 

Fundamental de uma escola estadual situada na favela do Aglomerado da Serra em Belo Horizonte (Minas 
Gerais), eles dão significados à escola que transitam entre a indiferença em relação ao conhecimento e 
a não-valorização da escola, entre o reconhecimento da escola e do conhecimento escolar. Ou seja, a 
escola se apresenta de forma contraditória para os estudantes e suas famílias, pois ao mesmo tempo 
em que representa um rompimento, é considerada principal meio de ascensão social e daí advém sua 
valorização, mesmo que escasso de sentido para o estudante de classe popular. 

Para eles, conforme a autora, o ethos do trabalho parece ser mais evidente do que o escolar e a 
importância da escola. Contudo ela aponta que

[...] há nas famílias e nos jovens de classe popular uma compreensão de que seu futuro depende 
de sua bem sucedida inserção e permanência no processo de escolarização, pois somente assim 
teria chances de conseguir um emprego melhor e de trocar saberes e experiências com pessoas 
de outras camadas sociais. (LANA, 2006, p. 15)

No entanto, os estudantes se veem limitados de adquirir a ascensão social pela necessidade de 
trabalhar e pelas dificuldades enfrentadas na vida escolar. A instabilidade e a precariedade nas condições 
de vida de suas famílias pesam na forma e quantidade de investimento escolar que são capazes de 
realizar. 

A autora cita Medeiros (1980, p. 60) que coloca que “a escola não perde seus alunos só porque 
eles precisam trabalhar, mas, também, porque existe uma distância enorme entre ela e a vida que os 
meninos levam” (LANA, 2006, p. 16).

O ESTADO ENQUANTO PROMOTOR DE UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA, GRATUITA E 
OBRIGATÓRIA

Oliveira (2009) destaca que as políticas educativas na atualidade partem da noção de que a 
escola é espaço de ensino, mas antes de tudo de promoção de justiça social. Segundo a autora, por meio 
da escola espera-se corrigir determinados desequilíbrios característicos da estrutura social e econômica 
vigentes.

Conforme Cunha (1980), esse papel foi construído pelo Estado brasileiro a partir da influência 
da doutrina liberal na educação que a instrumentaliza como ideal para a construção de uma sociedade 
aberta.

O autor aponta que Anísio Teixeira, influenciado por este pensamento, trabalhou intensamente 
dentro do Estado para que ele assumisse a tarefa de reconstrução social2, utilizando para isso a escola 
pública, obrigatória e gratuita. Cunha (1980) citando Anísio Teixeira, destaca que “a escola é a grande 
reguladora social, e seu programa inclui a correção da maior parte das iniquidades da atual ordem social 
e o preparo de uma nova ordem mais estável e mais justa” (TEIXEIRA, 1968, apud CUNHA, 1980, 
p.49).

Desse modo, ao universalizar o ensino no Brasil, foi determinante a influência do pensamento 
liberal. A escola, ao ser implantada e generalizada, não significava que faria com que as classes deixassem 
de existir, mas sim que estas seriam abertas, havendo amplas possibilidades de que um indivíduo nascido 
em uma classe migrasse para outra, conforme suas qualidades intrínsecas manifestadas pelo processo 
educacional e suas motivações, possibilitando a reconstrução social pela escola.

2  - Pensamento pedagógico iniciado no século XVII, a partir da ascensão da burguesia como classe, com Comenius 
que postulou a possibilidade de se ensinar todas as coisas a qualquer pessoa e aprofundado por John Dewey que apresentava 
um modelo de escola (uma escola nova) que se destinava à reconstrução da sociedade, denominado “pedagogia da escola 
nova”, onde a medida em que a escola passasse a produzir pessoas diferentes, estaria contribuindo para a mudança da socie-
dade e se a estrutura interna da escola, bem como o conteúdo do currículo, fossem orientados para um modelo democrático, 
é certo que a sociedade reproduzirá esse modelo (CUNHA, 1980).
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Contudo, Cunha (1980) traz o texto do II Plano Nacional do Desenvolvimento (1974) que não 
é tão otimista ao papel da escola ao reconhecer que as reformas educacionais podem não resultar nos 
objetivos visados se não forem reformados, também, outros setores da sociedade. Segundo o texto “Uma 
educação tecnicamente orientada para o desenvolvimento necessariamente não conduz a uma sociedade 
democrática. [...] Sem dúvida, a democratização econômico-social transcende os poderes da educação e 
depende de outras decisões políticas e outras estratégias” (apud CUNHA, 1980, p. 54).

Entretanto, o autor aponta que a continuação do plano converge para a ampliação da oferta dos 
sistemas escolares como forma de superar as “distorções” da sociedade ao colocar que:

Mas se o sistema educativo, por si só, não pode suprimir as desigualdades e neutralizar-lhes os 
efeitos, deve ser orientado no sentido de contribuir para a correção das injustiças e discriminações 
sociais, oferecendo a todos as oportunidades de formação, segundo suas capacidades (idem, 
ibidem).

Com isso, Cunha (1980) conclui que a o planejamento do sistema de ensino, orientado pelo 
Estado, quer possibilitar que a educação escolar produza aquilo que espontaneamente (por si só) não 
poderá fazer: a equalização de oportunidades educacionais, logo sociais, até o limite das potencialidades 
de cada indivíduo. 

No entanto, a partir das transformações ocorridas nas últimas décadas, põe em evidência a 
falácia do ideal de igualdades de oportunidade que, por sua vez desempenha um importante papel na 
legitimação da ordem econômica que produz as injustiças sociais (OLIVEIRA, 2009; CUNHA, 1980). 
Nesse sentido, Cunha (1980) aponta cinco pontos suficientes para mostrar que os determinantes das 
diferenças intelectuais são as situações de classe:

Primeiro, a escada, isto é, as oportunidades de escolarização, não é franqueada a todos. [...] 
Segundo, mesmo onde há maior atendimento, verifica-se uma grande desigualdade na educação. 
[...] Terceiro, as aptidões das pessoas não são características inatas; ao contrário, são um 
produto da sua primeira educação, associada às condições materiais de vida no que se refere à 
alimentação, ao desenvolvimento psicofisiológico, ao desenvolvimento de certas certezas que 
cada classe social tem como resultado da vida que leva. [...] Quarto, a educação (escolar, no 
caso) está toda organizada para premiar as aptidões desenvolvidas nas classes não trabalhadoras 
da sociedade. [...] Quinto, dizer que são “razões de ordem intelectiva” que barram o progresso 
(escolar) de alguns é dizer metade da realidade, vale dizer, é dissimular a realidade (CUNHA, 
1980, p. 55-56).

Dessa forma, a escolarização universal tem sido um instrumento para suprimir ou, ao menos, 
diminuir as grandes contradições e fontes potenciais de conflito da sociedade, atraindo para si a 
preocupação de setores descontentes da sociedade, que passam a vislumbrar na escola, o instrumento de 
superação das condições materiais injustas e assim livrar de críticas os campos da economia e da política 
pública que produz e reproduz essas condições (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989; CUNHA, 1980).

Nesse sentido, o discurso do prefeito de Mogi das Cruzes reproduz essa lógica, pois, deixa 
entendido que está concedendo as crianças das camadas populares acesso as mesmas oportunidades 
que as crianças das classes favorecidas, pressupondo-se que se essas crianças vierem a “fracassar”, será 
responsabilidade individual delas, pois a sociedade e o Estado cumpriram a sua parte ao possibilitar a 
igualdade de oportunidades. 

Contudo, Gimeno Sacristán (2001) aponta que quando a obrigatoriedade escolar se torna efetiva, 
aparece a ideia de fracasso escolar como marca interna, tornando-se uma espécie de atipicidade que se 
transforma em uma forma de exclusão que afeta os que permanecem dentro das escolas. O autor afirma 
que

Fracassar é ser excluído por uma via de caráter bem mais técnico: a do “rotulado”, que implica 
não superar a norma que define o que é e não é aceitável. Implica negar aos sujeitos fracassados 
as benesses da escolaridade por outras vias, culpando-os por não dar de si o que lhes é exigido, 
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até o ponto de alguns considerarem que seria melhor para eles afastá-los do sistema. (GIMENO 
SACRISTÁN, 2001, P. 79)

A escola ao adotar o modelo meritocrático considera-se justa por possibilitar o acesso do 
estudante, independente da classe social, entrar nas áreas de maior prestígio da sociedade, desde que 
autorizados pelos resultados escolares, já que esta é gratuita e universal, os exames são objetivos e todos 
podem tentar a sorte (GIMENO SACRISTÁN, 2001; DUBET, 2004).

Entretanto, Gimeno Sacristán (2001) argumenta que a universalidade da educação para os sujeitos 
diferentes termina na entrada do recinto escolar, para, uma vez dentro dele, serem hierarquizados, o que 
dá lugar à exclusão dos escolarizados.

Para o autor, mas que uma disfuncionalidade das instituições escolares, esse problema constitui-
se como social. Segundo ele, não é o fracasso da educação, mas o da forma de provê-la a uma população 
muito heterogênea do ponto de vista psicológico, social e cultural, estabelecendo-se uma ironia cruel 
que depois de passar várias horas por dia, durante uma dezena de anos, se possa dizer ao sujeito que ali 
permanece que está excluído e que é um fracassado.

Na maioria dos casos, sequer necessita que se informe ao sujeito. Numa sociedade individualista 
e meritocrática, o próprio se culpabiliza pelo seu fracasso e desiste de sua escolarização como meio 
de ascensão social para ocupar o mundo do trabalho em posições subalternas, não compreendendo a 
estrutura macro que o excluiu dentro de suas especificidades, mas se responsabilizando por não ter 
conseguido ter um desempenho satisfatório para prosseguir com sua escolarização.

A ESCOLA ENQUANTO ESPAÇO EM DISPUTA: REPRODUÇÃO E DEMOCRACIA

Com a reforma contemporânea da educação, principalmente a partir da década de 1980, e a 
alteração de paradigmas no mundo do trabalho, a escola necessitou passar por algumas mudanças em 
seu interior. Houve um aumento do debate sobre currículos, informatização e uma nova exigência de 
mercado por um trabalhador mais flexível, proativo, melhor qualificado, alocado em empregos cada vez 
mais instáveis e transitórios (MIRANDA, 2001). Dentro dessa perspectiva, Coutinho (2008) afirma que 
uma das principais características da modernidade é a “crescente democratização das relações sociais”. 

Peréz Goméz (1998, p. 14) destaca a função da escola como socializadora das novas gerações, 
visando “garantir a reprodução social e cultural como requisito para a sobrevivência mesma da 
sociedade”, mas também a aponta como um ambiente de disputa. A instituição escolar sendo estruturada 
e constituída por pessoas implica que o processo de socialização não ocorra de forma linear e mecânica, 
mas em “contradições e inevitáveis resistências individuais e grupais” (idem, p.19).

De acordo com Carnoy (1993, apud OLIVEIRA, 2009) o Estado tem como função garantir 
a promoção da justiça e igualdade, e também oferecer educação à população. A escola atua como 
reprodutora de classes sociais, mas ela não apenas reproduz as demandas e concepções das classes 
dominantes. Como local de disputa também é um campo onde as minorias estabelecem suas demandas e 
lutam por seus direitos. Dessa forma, acreditar que nesse espaço apenas as classes dominantes consigam 
influenciar, seria subestimar os grupos menos favorecidos.

O mundo da economia parece requerer, tanto na formação de ideias como no desenvolvimento de 
disposições e condutas, exigências diferentes às que demanda a esfera política numa sociedade 
formalmente democrática na qual todos os indivíduos, por direito, são iguais perante a lei e as 
instituições (PÉREZ GÓMEZ, p.15).

Diante dessa dualidade é importante destacar que para formar um cidadão autônomo, crítico 
e totalmente apto para a vida pública, a escola necessita de mudanças estruturais, uma nova forma de 
construção de currículos, valorizando a diversidade e o contexto, professores bem formados e com 
uma prática reflexiva que colabore para a superação das injustiças sociais. Uma escola democrática, 
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de construção comunitária, com participação de estudantes, professores e comunidade, uma gestão 
horizontal preconizando o processo de ensino-aprendizagem e não apenas os resultados em avaliações 
de rendimento. 

Guimarães-Iosif (2009) aponta que quanto mais pobres os alunos da escola pública, menos 
democráticas são as práticas pedagógicas adotadas e piores são os desempenhos de aprendizagem. 
Segundo a autora, “A educação do pobre e dos grupos historicamente marginalizados não interessa 
aqueles que desejam se manter no poder. As escolas se distanciam da comunidade e com isso perdem a 
oportunidade de aprender com ela e de colaborar para o seu desenvolvimento” (GUIMARÃES-IOSIF, 
2009, p. 95). Ela ainda destaca que há muitos jovens e adultos pobres que não têm acesso à escola ou 
que dela estão sendo expulsos, por não se tratar de contexto efetivamente democrático e que a instituição 
contemporânea dificilmente representa democraticamente todos os grupos sociais presentes em uma 
sociedade multicultural e diversificada.

Contudo, a autora, tendo como referência Gramsci, Paulo Freire e Pedro Demo, percebe a 
educação escolar como possibilidade estratégica de mudança e de confronto. De acordo com ela, “embora 
a educação seja também vista como instrumento de dominação e reprodução das relações capitalistas, 
a pedagogia vivenciada pelos grupos oprimidos assume força política” (GUIMARÃES-IOSIF, 2009, p. 
109).

Nesse contexto, é importante destacar as recentes lutas pela educação promovida pelos 
secundaristas nas capitais brasileiras no sentido de reivindicar uma educação de qualidade. Centenas 
de escolas foram ocupadas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia, entre outras cidades, 
no intuito de mobilizar a sociedade brasileira e o poder público para as demandas de uma educação de 
qualidade. Os estudantes, além de politizados e engajados na luta pela transformação social da escola, 
mostraram habilidade em se organizarem coletivamente sem que as ocupações se transformassem em 
caos e desordem, mesmo sofrendo com a violência e repressão policial para o fim dos atos políticos. 
Essa persistência teve como resultado diversas conquistas para a educação, como a abertura da CPI da 
merenda no estado de São Paulo após a ocupação da ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo) pelos secundaristas3. 

Esses espaços de educação não-formal constituiu sem dúvida um aprendizado de cidadania e 
organização política. Nesses processos, esses jovens se tornam cidadãos mais ativos politicamente, 
autônomos e emancipados como deve ser o sujeito formado para uma sociedade democrática.

Guimarães-Iosif (2009) destaca que a educação enquanto política social de caráter emancipatório é 
indiscutivelmente capaz de mudar o quadro de desigualdade brasileira e demais países latino-americanos, 
desde que essas políticas pretendam a emancipação do sujeito e não a troca de benefícios por favores 
políticos.

Alguns estudantes de classes sociais menos favorecidas por conta de trajetórias diferenciadas e 
por vezes excepcionais conseguem adentrar na escola e através da educação alcançar melhores condições 
de vida e trabalho, mas essa não é uma conquista que podemos atribuir apenas à escola, além de não se 
estabelecer enquanto regra, mas antes exceção. 

Oliveira (2009) afirma que dentro do modelo capitalista será difícil alterar-se a atual situação de 
crise da escola, argumentando que a possibilidade da instituição de mudar os destinos de seus alunos é 
bastante reduzida, visto que as maiores preocupações se detêm no acesso e manutenção do estudante na 
escola e não propriamente nos reais objetivos da educação. 

A função educativa da escola, portanto, imersa na tensão dialética entre reprodução e mudança, 
oferece uma contribuição complicada mas específica: utilizar o conhecimento, também socio e 
historicamente construído e condicionado, como ferramenta de análise para compreender, para 
além das aparências superficiais do status quo real [...] o verdadeiro sentido das influências de 
socialização e os mecanismos explícitos ou disfarçados que se utilizam para sua interiorização 

3  - Fonte: http://educacao.uol.com.br/noticias/2016/05/10/alesp-diz-que-possui-assinaturas-suficientes-para-
abrir-cpi-da-merenda.htm Acesso em maio de 2016.
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pelas novas gerações (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 22).

A escola, longe de ser uma instituição alheia às demandas sociais, tem condições intrínsecas, 
mesmo diante das inúmeras críticas (e precisamente por conta delas e sua possível superação), de 
participar ativamente do processo de democratização e transformação da sociedade. Desmascarar os 
discursos falaciosos em torno da escola possibilita enxergá-la como é, identificando seus limites e 
desafios e possibilitando condições de transformá-la em um espaço verdadeiramente democrático. A 
escola, enquanto espaço de disputa, deve ser reivindicada e apropriada por aqueles que a constroem 
diariamente no cotidiano escolar: estudantes, professores, gestores, família e comunidade, de forma a criar 
condições concretas de formar sujeitos autônomos, emancipados e preparados para agir coletivamente 
para a transformação da sociedade.
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