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SINOPSE: 

Várias campanhas e projetos educacionais têm sido realizados com o 

intuito de democratizar o acesso à escola, porém as taxas de repetência e de evasão 

escolar continuam bastante elevadas, o que mantém a escolarização como um privilégio 

social e econômico. 

Para desenvolver este tema, analisamos: a situação da criança e dos 

jovens no Brasil como conseqüência de processos estruturais, tanto em nível sócio-

econômico, quanto em nível político; a relação entre sistema escolar e a organização 

social e econômica do trabalho, enfatizando como a baixa escolarização determina a 

inserção de crianças e jovens no mercado de trabalho; as políticas educacionais 

paulistas -" Ciclo Básico", "Jornada Única de Trabalho Docente e Discente", "Escola-

Padrão", "Educação Paulista: Corrigindo Rumos. Mudar para Melhorar: uma Escola 

para a Criança, outra para o Adolesqente" - buscando mostrar suas contribuições, seus 

limites e suas semelhanças com o ideário liberal; estas políticas educacionais como 

reprodutoras dos interesses e da ideologia da classe dominante e a possibilidade da 

escola, através das forças progressistas, ser um espaço de transformação social. 

Por fim, apontamos alguns caminhos necessários para que a educação se 

tome democrática e algumas prioridades. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, fala-se da ampliação do ensino gratuito, 

possibilitando a elevação do índice de escolarização do país. Nesse período, várias 

medidas foram implantadas, permitindo a construção de um maior número de escolas 

destinadas ao ensino básico - o primeiro grau. 

Várias campanhas foram veiculadas, buscando despertar nas camadas 

mais popuiares o interesse em efetuar a matrícula de seus filhos nas escolas públicas, 

cujo ensino gratuito sena mantido pelos órgãos do governo. Pesquisas realizadas neste 

período mostram que o número de alunos matriculados vem aumentando nos anos que 

se seguiram a estas campanhas. Entretanto, um outro fato passa a preocupar 

educadores e estudiosos na área de ensino: os números de repetência e evasão escolar 

são elevadíssimos. 

Se para as autoridades governamentais o problema da alfàbetização 

estava praticamente resolvido, já que vários programas vinham sendo implantados para 

vabiIizar o acesso ao sistema escolar para a maioria da população, um problema 

passou a permear as escolas públicas, não permitindo a permanência do aluno para 

além da terceira série do 1 0  Grau. 

As estatísticas relativas à repetência e à evasão são bastante elevadas 

no Brasil. Os índices funcionam como indicadores de pontos de estrangulamento do 

sistema educacional. A situação que esses dados nos revelam dá a medida da 
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relevância que esta questão assume, bem como da urgência em solucioná-la. Assim, 

toma-se imperativo conhecer, estudar e compreender os fatores intra e extra-escolares, 

que fazem com que os alunos evadam-se da escola ou dela sejam excluídos. 

Desta forma, não se pode analisar o problema da repetência e da 

evasão escolar como algo isolado, próprio do sistema educacional. A escola, como 

qualquer outra instituição, está inserida na sociedade, portanto, a repetência e a evasão 

escolar deixam de ser um problema apenas educacional para tomar-se, também, social. 

Isto é, a evasão escolar reflete a crise social e econômica das relações de trabalho e, 

principalmente, a má distribuição de renda. 

A dissertação que se pretende desenvolver tem por objeto mais geral 

enfocar o processo de "fabricação" da repetência e da evasão escolar. Não se pretende 

abordar todos os ângulos que possam estar envolvidos nesse objeto, porém, eleger uma 

perspectiva determinada, qual seja, a educação escolarizada como um privilégio 

econômico e social. Nesse sentido, situou-se como campo de estudo, a análise e 

interpretação da repetência e evasão escolar dos alunos onuridos dos setores de mais 

baixa renda que, ao ingressarem no sistema escolar, são selecionados, avaliados e 

reprovados. As várias reprovações levam à distorção série-idade que, aliadas à 

necessidade do trabalho precoce para a contribuição do aumento da renda familiar, 

acaba por constituir um grande contingente de evadidos ou "excluídos" da escola. Neste 

sentido, percorremos o seguinte caminho: 

Primeiro, o exame da situação da criança no Brasil como resultado de 

processos estruturais; tanto a nível sócio-econômico (modificações da estrutura 

produtiva no campo e na cidade, expandindo o assalariamento e as relações mercantis 
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e adotando um padrão de crescimento que levou ao achatamento dos salários e a 

uma má distribuição de renda), quanto a nível político (diante da crise econômica e das 

contradições próprias do regime militar, emerge a idéia de redemocratização do país). 

Dentro deste contexto, podemos compreender e estudar algumas características da 

população de crianças e jovens, como por exemplo, seu tamanho e distribuição pelas 

regiões, a faixa de rendimento de suas famílias, mortalidade infantil, suas condições de 

instrução e de preparação profissional, os rendimentos auferidos pelo trabalho do menor 

e, por fim, suas tendências demográficas. 

Segundo, analisa-se a relação entre sistema escolar e a organização 

social e econômica do trabalho, buscando mostrar como a baixa escolaridade de 

crianças e jovens (devido à repetência e à evasão) acabam influenciando e 

determinando sua inserção no mercado de trabalho, sua situação profissional e o 

número de horas trabalhadas. Em seguida, demonstramos como ocorre o processo de 

"fabricação" da repetência e da evasão escolar, que teria seu início na situação sócio-

econômica da família em que a criança está insenda e que por sua condição de 

pobreza, requer a atividade dos menores para completar o orçamento familiar ou cuidar 

dos irmãos mais novos para que a mãe possa entrar no mercado de trabalho. 

Em um terceiro momento, apresentamos as políticas educacionais 

implantadas na rede de ensino do Estado de São Paulo a partir da década de 80, que 

são: "Ciclo Básico", "Jornada Única de Trabalho Docente e Discente no Ciclo Básico", 

"Escola-Padrão e Educação Paulista: Corrigindo Rumos. Mudar para Melhorar: uma 

Escola para a Criança, outra para o Adolescente", buscando perceber como cada uma 

propõe solucionar o problema da repetência e da evasão, ou seja, da marginalidade 

escolar. Depois pretende-se analisá-las, apontando seus limites e suas semelhanças 
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com a visão liberal de educação, pois partem do pressuposto que todos possuem 

talentos e capacidades e ao terem oportunidades iguais de escolarização, poderão se 

desenvolver e melhorar sua posição social. Estas políticas educacionais, então, filiam-se 

à idéia de escola como um mecanismo de equalização social. 

No momento seguinte, com base nas teorias reprodutivistas - 

Bourdieu-Passeron, Althusser e Establet-Baudelot - vamos analisar o caráter ideológico 

que possuem essas políticas educacionais, desvendando seu compromisso com o 

sistema capitalista e seu papel na reprodução dos interesses da classe dominante: 

especializar a mão-de-obra e inculcar os valores morais que levem à aceitação da 

ideologia dominante como sendo a única verdadeira, da autoridade e da hierarquia 

social. Porém, também mostrar que a visão destas teorias enfoca e trabalha apenas 

com um aspecto da escola: o reprodutor. No entanto, a escola pode ser um espaço de 

transformação social. Neste sentido, trabalhamos com a perspectiva de Georges 

Snyders que reconhece a existência de forças progressistas na escola: alunos que 

questionam e resistem à ideologia dominante, professores que se recusam a transmitir 

essa ideologia e usam seu conhecimento em prol das camadas trabalhadoras e 

movimentos sociais que pressionam os órgãos governamentais para obter um número 

maior de vagas e a melhoria da qualidade do ensino. Estas forças progressistas 

contribuem, então, para a transformação da sociedade. 

Terminamos o trabalho, sinalizando alguns caminhos como a 

importância de uma prática educacional que garanta a hegemonia a partir da ótica dos 

trabalhadores; a implantação de medidas que recuperem a qualidade da escola 

pública, estando a serviço da construção de uma nova sociedade; a necessidade de 

uma educação libertadora que leve à reflexão consciente e transformadora da classe 

4 



dominada, preparando o indivíduo para o exercício consciente da cidadania. Neste 

sentido, apontamos também algumas prioridades, como por exemplo: a importância de 

se garantir a todas as pessoas o acesso à cultura e aumentar os recursos destinados 

à educação básica; a adoção de uma política de recuperação dos salários dos 

professores e a necessidade da política educacional estar articulada a uma política 

mais ampla de desenvolvimento econômico e social. 

Percorrido o trajeto, chega-se à conclusão de que não há um "locus" 

determinado e definido em relação ao fracasso e evasão escolar. Ao contrário, a 

exclusão do saber é fruto de um processo que vai desde o nascimento e condições de 

vida das crianças, envereda-se no sistema escolar e, por fim, na imperiosa 

necessidade do trabalho precoce dos menores para a contribuição da renda familiar. 

Assim, podemos retomar os objetivos dessa dissertação: 

Analisar as contradições da concepção de criança. Apesar do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, no Brasil, a criança é vista como um mini-trabalhador que, 

a partir do momento que tiver o mínimo de força necessária para a produção, poderá 

ser inserida no processo produtivo, em condições mais desfavoráveis ainda que o 

trabalho adulto. 

Compreender e analisar os fatores educacionais, sociais e econômicos 

que, aliados à organização do trabalho na sociedade capitalista, impedem os 

integrantes de mais baixa renda de darem prosseguimento à sua educação escolar. 

Mostrar o caráter ideológico do concéito de evasão escolar. Enquanto 

evadidos, os alunos são responsabilizados por sua pobreza, baixos salários e fracasso 
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escolar. Ao contrário, o termo "exclusão escolar' retira o excessivo peso atribuído aos 

alunos, revelando na realidade características de "expulsão escolar». 

Desmascarar o discurso que prega que a escola é franqueada a todos 

com oportunidades iguais de sucesso e ascensão na hierarquia social. Dependendo, 

para isso, apenas de que o indivíduo faça uso construtivo de seus talentos, aptidões e 

potencialidades. 

Por último, comprovar que a democratização do ensino não pode ser 

alcançada simplesmente pela oferta abundante de vagas. É necessário que se 

distribua de maneira mais igualitária os recursos financeiros para que os trabalhadores 

possam manter seus filhos na escola. 
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II. - A SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE NO BRASIL 

A situação da criança e do adolescente no Brasil é resultado de 

processos estruturais. São importantes, principalmente, os processos que emergiram 

após a Segunda Guerra Mundial e que transformaram o país de agrícola-rural em uma 

das maiores economias urbano-industriais do mundo, porém mesclada de pobreza e 

desigualdade. 

Essa transformação pode ser estudada e entendida a partir de vários 

prismas, sendo que os mais importantes para nosso tema são os aspectos sócio-

econômicos e políticos. 

ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS: 

A partir de 1945 até aproximadamente 1980, a sociedade brasileira 

atingiu índices elevados de crescimento econômico, alterando profundamente suas 

estruturas, ou seja, a sociedade rural, com base na exportacão de produtos primários, foi 

superada e emergiu uma nova e complexa sociedade: a urbano-industrial. 

Tem-se como conseqüência, por um lado, a modificação -da estrutura 

produtiva tanto no campo quanto na cidade, que expandiu o assalariamento e as 

relações mercantis, formou um mercado nacional de trabalho e de consumo, aumentou a 
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influência dos meios de comunicação de massa e modificou a estrutura de classes. Por 

outro lado, adotou um padrão de crescimento econômico fundamentado no achatamento 

dos salários, implantou entre nós uma das distribuições de renda mais desiguais do 

mundo e, mesmo com certo investimento no campo social, continuou existindo enormes 

desigualdades e uma grande quantidade de famílias pobres. 

ASPECTO POLÍTICO: 

O período autoritário vigente de meados da década de 60 a meados da 

década de 80 esteve marcado pela fragilidade das instituições e dos processos 

democráticos, impedindo a participação de amplos setores da sociedade sobre as 

políticas públicas de governo. Como, por exemplo: as políticas sociais foram ditadas pelo 

desejo de centralizar e racionalizar os gastos do governo e proporcionar mecanismos 

clientelísticos que justificassem o regime autoritário. Desta forma, as políticas sociais 

assumiram um caráter assistencialista que quase nada contribuiu para diminuir a 

exploração sobre a força de trabalho. 

A partir do final da década de 70, devido à intensificação das 

contradições inerentes ao regime autoritário e, também, devido à crise e às 

transformações da economia mundial, o padrão de acumulação de capital e suas formas 

de regulação entram em crise e a economia perde a estabilidade e o dinamismo. 

Diante desse cenário, há o fortalecimento da idéia de redemocratização 

do país: os movimentos sociais tornam-se mais atuantes; aumentam os problemas 

inflacionários, a dívida externa e o déficit fiscal. Somam-se a esses outros problemas, 
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como as elevadas taxas de desemprego. Com  isso, a estrutura do estado militar se 

desorganiza e dá-se início à sua desagregação. 

Após o " milagre econômico", o Brasil enfrentou a instabilidade e a 

década de 80 ficou conhecida como a "década perdida", mostrando-se com duplo 

caráter. Por um lado, em relação à renda per capita e às transformaçôes produtivas, a 

década de 80 foi marcada pela estagnação. Um exemplo disso é a situação da camada 

média que, ao final do período, se encontrava na mesma posição que no início da 

década. Quanto às camadas pobres, houve um crescimento de seu contingente e a 

diminuição de seus rendimentos. 

TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB PER CAPITA 

-i 

Fonte: The World Bank. Social Spending in Latín America: The 
storyofthe 1980's (pp. 3) 

Por outro lado, em nível político, a década de 80 foi bastante agitada e 

"produtiva". Diante do enfraquecimento do regime autoritário, organizou-se o movimento 

pela democratização do país, levando a população às ruas para exigir eleiçôes diretas. 

Partidos políticos com ideános mais sociais ganham espaço no cenário partidário. 

Estabelece-se, através de eleição, uma Assembléia Constituinte, permitindo que o poder 

Legislativo recuperasse parte de sua força. 
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Porém, devido à crise econômica, a abertura política resultou, salvo 

algumas exceções, em ganhos efetivos mínimos. 

Este processo de desenvolvimento trouxe resultados heterogêneos e 

desiguais, gerando uma dívida social imensa com os setores mais pobres da sociedade. 

Isso se reflete de forma expressiva na situação social de sua população: o último censo, 

realizado pelo IBGE, indica que há no Brasil 65 milhões de pessoas com renda inferior a 

1/2 salário mínimo. Cinco milhões trabalham apenas em troca de moradia e comida. 

Quanto à estrutura fundiária, enquanto em 1985, mais de 90% da população ocupava 

apenas 21% das terras brasileiras, 44% dessas terras estavam ocupadas por 1% da 

população. Existiam no Brasil 400 milhões de hectares de terra produtiva e apenas 52 

milhões ou 13% de hectares eram cultivados. (FIBGE. "Censo Demográfico - 1980». Rio 

de Janeiro, I13GE,1983) 

É como resultado desse processo e dentro do contexto apresentado 

que se deve entender a situação das crianças e dos ádolescentes no Brasil. 

A partir desse momento, pretende-se sintetizar os dados que mostram o 

panorama da situação dos jovens em nosso país. A maior parte dos dados que serão 

apresentados sobre a PEA infanto-Juvenil  diz respeito à PNAD de 1986 e 1988, 

publicados pelo IBGE e UNICEF no volume: "Perfil Estatístico de Crianças e Mães no 

Brasil". (FIBGE/UNICEF, "Perfil Estatístico de Crianças e Mães no Brasil". Rio de 

Janeiro, IBGE, 1986 e 1988) 
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TAMANHO E DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DOS MENORES DE 18 
ANOS 

Segundo os dados da PNAD de 1995, menos a população rural da 

região Norte, havia no país cerca de 28 milhões de famílias, sendo que nestas viviam 

mais de 59 milhões de menores na faixa etária de O a 17 anos (59.073.431). 

Pelos dados observados na tabela abaixo, nota-se que a população de 

menores de 17 anos de idade está concentrada, principalmente, na área urbana 

(76,15%), enquanto que um número bem menor encontra-se na área rural do país 

(23,85). 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO MENOR 
(POR FAIXAS DE IDADE) - BRASIL 1995 

enos de 1 ânc 2.253.791 768.849 3.022.640 

la4anos 9.051.811 3.014.918 12.066.729 

5 a 7 anos 7.188.225 2.400.948 9.589.173 

5.111.605 1.648.049 6.759.654 

10 a 14 anos 	13.468.804 4.119.311 17.588.115 

, 	 15 a 17 anos 	7.859.562 2.187.563 10.047.125 

1TOTAL. 44.933.798 14.139.638 59.073.436 

FONTE: FIBGE, PNAD-1995 

O dado mais expressivo é o alto contingente de menores na faixa de 10 

a 17 anos que se encontra nas áreas urbanas, constituindo cerca de 21 milhões dos 

menores do país e que enfrentaram um sistema educacional e de saúde deficientes e 

um mercado de trabalho muito competitivo e recessivo. 
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CRIANÇAS E JOVENS MENORES DE 18 ANOS DE IDADE E 
RENDIMENTO FAMILIAR 

O Brasil está fortemente marcado por uma distribuição de renda muito 

desigual, porém outros mecanismos favorecem a concentração de menores em famílias 

mais pobres, como por exemplo, a fecundidade por estratos de renda e de escolaridade 

dos pais, número menor de força de trabalho qualificada para ingressar no mercado de 

trabalho e a discriminação e exploração que sofrem as mulheres e os jovens nesse 

mercado. 

Portanto, em 1986 a maior parte dos menores do Brasil viviam em 

famílias com rendas mensais per capita inferiores a um salário-mínimo. Nas áreas 

urbanas, cerca de 30% dos menores de 15 anos viviam em famílias cujos rendimentos 

eram inferiores a % salário-mínimo per capita e mais ou menos 60% em famílias com 

renda per capita menor que 1 salário-mínimo. Em decorrência da entrada precoce no 

mercado de trabalho, na faixa etária de 15 a 17 anos, a situação melhora, ainda que 

minimamente. O problema toma-se trágico quando se trata das áreas rurais: por volta de 

70% dos menores de 15 anos viviam em famílias com renda mensal igual ou inferior a ½ 

salário-mínimo per capita. (FIBGE/UNICEF, 1986) 

O quadro da distribuição de renda permite-nos entender com maior 

facilidade o porquê das políticas sociais não darem resultado no Brasil. 

MORTALIDADE INFANTIL 

Segundo os dados apresentados no relatório da PNUD sobre 

desenvolvimento humano, em 1988, no Brasil, a taxa de mortalidade infantil alcançava o 
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patamar de 62 mortes por mil nascidos vivos, superior à maior parte dos países da 

América Latina, por exemplo: Chile - 19 por mil nascidos vivos, Argentina - 32 por mil 

nascidos vivos e México - 46 por mil nascidos vivos. Essa taxa não é igual em todo o 

país, podendo-se observar graves desigualdades entre as várias regiões. No interior do 

Estado de São Paulo, a mortalidade infantil era, em 1984, de 38 por mil nascidos vivos. 

Já na cidade de São Paulo tinha-se 48 por mil (60 por mil nascidos vivos, na periferia) e 

nos municípios menores mais a periferia da grande São Paulo, a mortalidade chegava a 

atingir 99 por mil nascidos vivos. 

A taxa de mortalidade de menores de 5 anos de idade, em 1988, 

segundo o relatório da PNUD, era de 85 por mil nascidos vivos, uma das mais elevadas, 

se for considerado o grupo de países com PIB per capita e taxa de urbanização 

semelhantes às do Brasil: Chile - 26 por mil nascidos vivos; Argentina - 37 por mil 

nascidos vivos; México -68 por mil nascidos vivos; Portugal - 17 por mil nascidos vivos e 

Espanha - 12 por mil nascidos vivos. (FONTE: Retatórto da PNUD - Human Development 

Report, 1990) 

A Fundação SEADE, em 1988, realizou um estudo na região 

metropolitana de São Paulo para identificar as causas de morbidade infantil, os dados 

são os seguintes: 
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TAXAS DE INCIDÊNCIA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTE INFANTIL POR ÁREAS 
DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

[ 	
CAUSAS S. Paulo - Distritos S. Paulo - Distritos Municípios 

Centrais Periféricos Penfricos da 
1 . Grande S.Paulo 

8 1 21 
. 

20,85 39,84 

o 5,90 15,80 29,90 

18,49 23,28 40,22 

FONTE: O Jovem na Grande São Paulo: SEADE, 1988. 

Com base nesses dados, verifica-se diferenças nas causas da 

mortalidade infantil nos diversos agrupamentos. No agrupamento onde a mãe tem 

menos instrução, predominam as causas neo-natal; constata-se ainda que grande parte 

das doenças geradoras da mortalidade infantil poderiam ser reduzidas mediante 

iniciativas oficiais. 

GRAU DE INSTRUÇÃO E PRONTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DA 
PROFISSÃO 

Em relação à instrução e prontidão profissional, os dados disponíveis 

na PNAD - 86 são bastante expressivos, ou seja, na faixa de 7 a 9 anos de idade, 38,9% 

das crianças do Nordeste rural e de famílias com renda per capita de até 1/4  de saláno-

mínimo não freqüentavam a escola, por outro lado, somente 2,6% das crianças das 

famílias com renda de mais de um salário-mínimo per capita, no Sudeste urbano, não 

estavam estudando. Na faixa que enquadra os adolescentes de 15 a 17 anos de idade, 

30,6% destes que pertenciam a famílias do Nordeste rural e com renda per capita entre 

¼ e 1/2  salário-mínimo nunca haviam freqüentado a escola; dos adolescentes das famílias 
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urbanas do Sudeste com renda acima de um salário-mínimo per capita, apenas 1,1% 

encontrava-se nessa condição. Cabe, aindà, ressaltar a proporção de jovens na faixa 

de 15 a 17 anos de idade que não freqüentavam a escola: que atinge 84,6% dos 

pertencentes a famílias rurais da região Sudeste do Brasil e com renda per capita entre 

½ e um salário-mínimo. Desse total, mais de 70% dos adolescentes já tinham alguma 

instrução, o abandono precoce da escola ocorreu devido à necessidade de contribuir na 

renda familiar. Quanto as áréas urbanas do Sudeste do país, entre 30 e 50% dessa faixa 

etária, dependendo do rendimento da família, deixaram a escola para ingressar no 

mercado de trabalho. Os altos índices de repetência e de atraso no desempenho 

escolar dãó a dimensão da difícil situação de escolarização das crianças e adolescentes 

brasileiros. Observemos a tabela abaixo: 

MATRÍCULAS POR SÉRIE E ADEQUAÇÃO - ÁREAS 
URBANAS DA REGIÃO SUDESTE - % 

PRFMEIRJ 55,7 44,3 

EGUNDA É 41,7 58,3 

ERCEIRA 1 38,8 61,2 

QUARIA 35,4 64,6 

QUINTA 28,3 71,7 

-EXTA 32,7 67,3 
ÈM 

ETIMA 	J 35,3 64,7 

DlTAVA 35,3 64,7 

FONTE: FIBGE/UNICEF. Perfil Estatístico de Crianças e Mães no Brasil, 
1986. 

A análise da tabela mostra que, mesmo nas áreas do Sudeste urbano, 

cerca de 70% das crianças e jovens estavam em idade inadequada à série que 
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freqüentavam. Apesar da "democratização" da escola, o acesso dos pobres ainda é 

difícil, pois a permanência na escola é longa, o rendimento é insatisfatório e há as 

pressões de sobrevivência que levam o jovem a parar de freqüentar a escola. Esses 

fatores fazem com que grande parcela das crianças e dos adolescentes brasileiros não 

possuam instrução mínima capaz de qualificar sua mão-de-obra. Conclui-se que essas 

crianças e adolescentes, ao competirem no mercado de trabalho de uma economia 

urbano-industrial, já saem em desvantagem. 

POPULA ÇÃO DOS MENORES DE 18 ANOS: TRABALHO X 
RENDIMENTO 

Nesse tópico veremos, conforme os dados da PNAD-1986, como as 

pessoas na faixa de 10 17 anos de idade se dedicam ao estudo, ao trabalho ou a 

nenhum dos dois. Na faixa de 10 a 14 anos de idade, o número de crianças que 

conseguem se dedicar somente aos estudos varia de 81% no Sudeste urbano a 53% no 

Nordeste rural, ou seja, em algumas regiões, quase metade das crianças trabalham. 

Dedicam-se exclusivamente ao trabalho 31% das crianças no Sudeste urbano e 74% no 

Sudeste rural. 

Os dados a seguir revelam a trágica condição em que vivem 7 milhâes 

de crianças e jovens que, em 1986, já estavam inseridas no mercado de trabalho e 

afastadas da escola. Com  base nos dados da PNAD-86, nas áreas urbanas o salário 

médio foi de 0,6 salário-mínimo para as crianças entre 10 e14 anos de idade e para os 

que trabalham 40 horas ou mais, o valor chegava a 0,8 salário-mínimo. Na faixa de 15 a 

17 anos de idade, o salário médlo foÍ de 1,1 salário-mínimo para os que trabalhavam 40 

horas. Quando se tratava da área rural, a situação era mais constrangedora: mais de 3 
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milhões de jovens e crianças recebiam em média 0,2 salário-mínimo (faixa de 10 a 14 

anos) e de 0,5 salário-mínimo (faixa de 15 a 17 anos). 

PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO JOVEM 

O peso exercido pela população de 19 anos ou menos atingiu seu ponto máximo em fins 

da década de 70 e começo da década de 80, quando representava mais de 50% da 

população brasileira. A juventude atravessou, na década de 80, um período complexo 

devido ao contexto da crise dos anos 81. A partir do fluxo demográfico, as perspectivas 

populacionais para o próximo milênio indicam: 

PERSPECTIVAS DA POPULAÇÃO  JOVEM (19 ANOS OU MENOS) - BRASIL 

I 
r 

 j 

1980 

17.145.504 

15.002.316 

14.168.854 

13.454.458 

59.771.132 

59.294.868 

119.066.000 

:iggo 

16.632.109 - 

16.632.109 

16.778.005 

14.881.361 

64.923.584 

80.972.111 

145.895.695 

66.039.838 68.039.722 

104.165.931 126.359.483 

170.205.769 194.399.205 

2O 
16.850.371 

16.509.96C 

16.169.54E 

16.509.96C 

FONTE: Caivalho e Martine, 1988. 

a) em termos absolutos, a população com menos de 19 anos 

aumentará, chegando a mais de 68 milhões de crianças e jovens no ano 2010. Destaca-

se, ainda, que predominará, ao longo do tempo, a população adulta com mais de 19 

anos. 

17 



b) em termos relativos, esse contingente de crianças e jovens terá uma 

diminuição gradativa, passando de 45% à 35% no ano 2010. Esses dados apontam 

para um aspecto positivo, que consiste no fàto de que a população infantil e jovem 

tenderá a decrescer nas próximas décadas, o que fará com que o número de jovens seja 

- cada vez menor ao dos adultos. Porém, outros aspectos mostram-se desfavoráveis, 

vários segmentos dessa população continuarão a crescer ainda que em termos 

absolutos, o que continuará pressionando o mercado de trabalho e de serviços. Se a 

distribuição da renda continuar extremamente desigual e se a mudança na política social 

não for drástica, o Brasil iniciará o próximo século com mais de 50 milhões de brasileiros 

impossibilitados de se enquadrarem no mundo moderno. 
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III - REPETÊNCIA, EVASÃO ESCOLAR E A 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA 

DO TRABALHO 

1- REPETÊNCIA E EVASÃO ESCOLAR: A INEFIcÁCIA DO SISTEMA 

Ao se tratar da evasão escolar, um tema merece atenção - a 

REPETÊNCIA - por estar intimamente relacionada à evasão. As estatísticas relativas à 

repetência e à evasão nas escolas estaduais, apesar de apresentarem um decréscimo, 

ainda são bastante elevadas. 

ENSINO FUNDAMENTAL - TAXA DE PERDAS 
(REPROVAÇÃO + EVASÃO POR SÉRIE E ANO) EM % 

______ - 	 DItJPNÔ NOTURNO 
[fcsi* CBC 

3á 4P 
IANOI  

i 7 ap 70  8 - Total 

7,0 40,9 26,4 20,3 42,8 30,9 22,6 11,7 68,2 58,0 48,5 32,0 30,6 

7,2 41,7 25,9 20,0 41,4 29,5 21,8 12,1 66,9 55,9 46,0 30,7 30,2 

10,2 40,0 22,8 18,0 37,2 25,6 18,3 10,0 63,0 51,0 41,1 26,7 28,4 

10,3 38,5 24,1 19,0 38,3 27,0 19,7 11,2 65,4 53,7 43,9 29,7 29,0 

9,6 36,5 22,2 17,4 36,3 26,2 19,3 10,9 61,1 51,0 40,0 27,2 27,1 

8,5 33,6 19,3 15,0 31,4 21,3 15,5 8,4 58,7 46,6 36,9 24,2 24,2 

8,7 33,6 19,6 15,1 30,3 21,4 15,3 8,3 56,8 44,5 34,5 21,7 23,8 

8,5 32,7 18,4 13,9 25,8 17,5 12,4 6,7 54,9 42,4 32,1 19,7 21,9 

7,5 1 33,9 19,0 14,4 28,3 21,9 15,0 	1 8,3 56,0 44,6 33,4 20,8 23,0 

6,9 1  29,9 16,4 12,3 26,1 18,6 13,2 1  7,7 56,0 44,7 34,3 21,9 20,8 

Feio Básico Inicial 	-- Ciclo Básico Completo 

FONTE: SEE/CIE. Contribuição para as Discussões sobre a Sistemática de Avaliação na Rede Estadual, 
jan197, pp. 4. 
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O Estado de São Paulo é um dos mais ricos do Brasil e mesmo assim, 

enfrenta problemas sérios em relação à eficiência de seu sistema escolar. A tabela 

acima, mostra-nos que, após a implantação do Ciclo Básico - projeto educacional em 

que a criança tem promoção automática da 1a  para a 2a  série do primeiro grau - o 

problema da repetência se transferiu para o final da 2a,  ou seja, a média de repetência 

e evasão, de 1986 a 1995, é cerca de 36%. Bernadete A. Gatti afirma que: "a primeira 

repetição é uma espécie de preparo para a exclusão" (GATTI, 1987). 

A repetência e a evasão nas séries iniciais do 1 0  Grau, quando se 

pretende realizar a alfabetização, .é um dos principais pontos de estrangulamento do 

sistema educacional. O fracasso escolar se repete nas séries seguintes e atinge, 

principalmente, a população de baixa renda das zonas rurais e de regiões menos 

desenvolvidas. Como conseqüência, aproximadamente um terço das crianças que 

freqüentam a escola apresentam defasagem série-idade. 

Verifica-se que dos 1000 alunos matriculados na 1 8  série no ano de 

1988 (100%), apenas 501 (50%) continuaram na 2a série e apenas 251 (25%) na 3 

série. (Fonte: PNAD - IBGE, 1988). 

Segundo Ruben Klein, o primeiro dado que mostra a ineficácia do 

sistema educacional é o de que são precisos 20 anos até que o último dos 1000 alunos 

deixe o sistema, evadido ou graduado. 
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1000 501 251 126 63 32 16 8 4 2 1 2004 
.24 470 401 260 151 83 44 23 12 6 3 2 1 1456 

.3 1  284 325 252 164 98 55 30 16 8 4 2 1 1239 

1081 

III 195 207 172 124 81 

- 

50 29 16 9 5 2 1 1002 

63 126 148 134 103 li 46 28 16 9 5 2 1 752 

43 93 116 III 89 64 42 26 15 9 5 2 1 616 

32 75 101 103 87 65 45 29 17 lO 6 3 1 574 

1000 971 936 896 836 767 699 637 558 455 344 242 159 100 59 33 18 9 4 1 8724 

FONTE: K!ein, Ruben. Relatórios United Nations Project Symbol. BRN901026 - M.O.D. no 91 - 006 

A taxa de conclusão do ensino fundamental é de 44,7%, visto que ao 

longo de 20 anos, cerca de 444 alunos conseguiram se graduar, a maioria entre o 90  e o 

130  ano de permanência. Porém, ao cruzar a coluna da 88  série com o oitavo ano de 

permanência na escola, verificamos que apenas 32 em 1000 chegam à última série e 

destes 25 conseguem se graduar, ou seja, de cada geração matriculada na 1a  série, 

considerando-se os que já estão repetindo essa séne, 2,5% vão concluir o ensino 

fundamental sem nenhuma reprovação. A taxa de evasão, na 8a  série, chega a ser de 

5,4%, sendo que a repetência da ja  à 8a série, atinge 41,7%. O índice dos alunos que 

se formam do 90  ao 200  é de 41,9%, ou seja, de todos os que se formam, apenas 

5,6% se graduam sem nenhuma repetência e 94,4% formam-se depois do 80  ano de 

permanência na escola. 

A cada ano, através da repetência e da evasão, milhões de alunos 

são "expulsas" do ensino básico, principalmente, das escolas públicas. Este fato 

acarreta um baixo nível de escolaridade da população: segundo a PNAD de 1995, a 

média nacional é de aproximadamente 4 anos, com índices variando entre 6 anos nas 

áreas urbanas do Brasil e 1,8 anos nas regiões rurais. 
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Fracassam na escola as crianças pobrés, por não terem as mesmas 

oportunidades na vida, as mesmas condições econômicas e sociais das crianças que 

pertencem às classes mais privilegiadas. 

Ao ingressarem no sistema escolar, as crianças da classe trabalhadora 

já trazem em si as diferenças e as marcas das desigualdades sociais. Portanto, a 

situação dessas crianças é mais um produto da forma específica que assumem no 

Brasil as relações entre capital e trabalho: relações de superexploração da força de 

trabalho. 

Em nossa sociedade, a grande maioria das crianças vive e se 

desenvolve em condições de extrema precariedade. Desde cedo são obrigadas a 

trabalhar para contribuírem no seu sustento e no de sua família. Convivem com a fome 

e têm o desenvolvimento de suas capacidades físicas e orgânicas gerais 

comprometidas. 

Grande parte das crianças que ingressam na escola pública brasileira 

estão enquadradas na situação descrita. A escola, entâo, recebe em cada ano um 

novo contingente de crianças que compõem e trazem consigo uma determinada 

realidade e dificilmente passível de modificações. Elas chegam com diferentes 

possibilidades e as oportunidades que perderam são irrecuperáveis. Essas 

possibilidades estão condicionadas ao ambiente onde viveram, às experiências que 

vivenciaram, a maneira como se alimentaram desde o nascimento e aos estímulos 

que receberam ou não desde pequenas. 



Os dados apresentados dão a dimensão quantitativa da ineficiência 

do ensino fundamental. Observa-se a situação dramática de milhões de crianças cujas 

famílias valorizam a escola, esforçam-se para aí mantê-las e que, a cada, ano 

deparam-se com o fracasso e acabam por incorporá-lo à sua vida.. Acaba sendo 

considerado "normal" pela sociedade a formação de gerações de jovens e adultos que 

se consideram fracassados ou, pelo menos, incapazes de adquirir habilidades 

intelectuais básicas. 

No Brasil, a grande maioria da população, além de excluída das 

possibilidades de aquisição e utilização dos bens e riquezas coletivamente produzidos, 

também encontra-se excluída da possibilidade de apropriar-se do saber socialmente 

produzido e acumulado no transcurso da história da humanidade. 

Após o estudo feito até aqui, surgem-nos algumas questões: qual o 

sentido da educação formal ministrada a crianças com fome, a crianças e jovens 

cansados pelo trabalho? Como fica a idéia de oportunidades iguais de escolarização, 

quando a maioria da população está esmagada por uma estrutura elitizada? A que 

ponto podemos ter uma mesma "escola única" para as minorias que vivem no nível dos 

habitantes dos países de primeiro mundo e para a grande maioria da população que 

luta contra os problemas mais básicos de sobrevivência? 
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2- GRAU DE ESCOLARIZAÇÃO E INSERÇÃO NO MERCADO DE 
TRABALHO 

Em todo o Brasil, a mão-de-obra caracteriza-se como jovem, 

contribuindo para a composição da população economicamente ativa (PEA). Devido à 

situação sócio-econômica do país, precocemente a criança é forçada a ingressar no 

mercado de trabalho, o que traz um problema para a relação educação-trabalho, visto 

que essa situação gera elevados índices de repetência e evasão escolar. 

Além dessa situação desfavorável à formação individual, temos ainda 

as falhas do sistema educacional que agravam mais o problema. Quando as crianças 

têm acesso à educação, muitas vezes as escolas acabam privilegiando a parte mais rica 

da população, reproduzindo as desigualdades sociais. 

A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) de 1986, realizada pela 

Fundação SEADE e pelo DIEESE, apontam que a PEA é bastante afetada pelo grau de 

escolarização, ou seja, quanto mais alto for o grau concluído de estudo, melhores são 

as chances de concorrer no mercado de trabalho; além disso, há uma diferença 

salarial considerável, segundo os níveis de escolarização. 

SARA CTERÍSncAS DAS PESSOAS OCUPADAS SEGUNDO O GRAU DE 
ESCOLARIZAÇÃO 

Os dados apresentados referem-se à PED (Pesquisa de Emprego e 

Desemprego) de 1986, na Grande São Paulo, por apresentar a caracterização da 

população ocupada segundo o seu nível de escolaridade. 
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A PEA compunha-se de 87,8% de ocupados e 12,2% de 

desempregados, constituída da seguinte maneira: 7,3% de pessoas analfabetas e 

sem escolarização; 63,4% distribuídas da ia  à 88  série do 1 0  Grau; 16,4% no ensino 

de 20  Grau e 12,9% no nível universitário. Destes, 7,8% eram menores entre 10 e 17 

anos de idade, sendo que 88% encontrava-se entre as oito séries do 1 0  Grau, 9,6% no 

20  Grau e 2,2% eram analfabetos e sem escolarização. 

Os dados demonstram que grande parte das pessoas ocupadas na 

Grande São Paulo têm um grau de instrução rudimentar. Entre os indivíduos de 18 

anos e mais, 61,3% se encontravam entre as quatro primeiras séries do 1 0  Grau, 17% 

no 20  Grau e apenas 13,9% no 30  Grau. Com  isso, pode-se constatar que um dos 

problemas enfrentado pela população, em relação à escolarização é a dificuldade ou 

quase a impossibilidade de concluir os estudos. 

DISTRIBUIÇÃO DOS OCUPADOS, DE 10 ANOS E MAIS, POR GRAU DE 
ESCOLARIZAÇÃO - SEGUNDO FAIXA ETÁRIA. GRANDE SÃO PAULO - OUTI84 

À JANI86, EM % 

Grau de Escolarização 

Faixa Etária 	Popiíação 	TOTAL 	Analfabeto e sem 1 8  Grau 20  Gru 3° Grau 
1 	upada 	 EscoIarizaço 

7,8 	100,0 	2,2 	88,0 	9,6 

92,2 	100,0 	7.7 	61,3 	17,0 	13,9 

FONTE: SEP - Convênio SEADE/DIEESE 
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PROFISSÃO E GRAU DE ESCOLARIZAÇÃO 

Ao relacionar a situação profissional com o grau de instrução, em 

1986, encontramos por volta de 95% dos trabalhadores da Grande São Paulo, que 

tiveram acesso à escola, empregados na indústria, comércio e serviços. Ao observar 

o acesso à escola entre os empregados da construção civil e dos serviços domésticos, 

a porcentagem reduz-se para 78%, visto que as pessoas com baixo grau de 

escolarização encontram-se empregadas nestes setores, que comumente absorvem 

mão-de-obra e não exigem, na maior parte dos casos, especialização. 

A escolarização dos ocupados é bastante insatisfatória, principalmente, 

porque as maiores concentrações estão entre a 1a  e a 4a  séries. Por exemplo: os 

setores de construção civil e serviços domésticos têm, aproximadamente, Y4 do total 

de seus funcionários entre a 1 11  e a 4a  séries, os setores da indústria e serviços, 55% 

e o setor de comércio, 49%. 

3-0 TRABALHO DE CRIANÇAS E JOVENS 

Em 1988, os índices de trabalho infantil nas regiões urbanas era de 

12,1%, enquanto a dos adolescentes subia para 46,8%. 
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TAXAS DE PARTICIPAÇÃO E DE ATIVIDADE DE PESSOAS DE 10 A 17 ANOS POR 
FAIXAS ETÁRIAS - BRASIL URBANO, SÃO PAULO E RECIFE - 1981 A 1989 - EM % 

BRASIL URBANO 	SAO PAULO 	RECIFÈ F TOTAL URBANO 

[ 

ÃNOS 1 15- 	17 10-14 15 -17 1-14 15'-17 

14,6 11,0 11,6 43,6 7,4 52,1 7,3 28,6 

14,4 11,0 12,7 46,0 7,7 52,6 8,5 30,4 

13,4 10,0 11,1 42,9 7,1 49,5 6,2 26,8 

13,1 9,7 11,1 43,6 7,9 48,3 6,9 26,9 

13,2 10,0 12,4 45,7 10,1 54,6 8,5 29,0 

19 12,9 10,2 12,9 46,8 9,2 55,9 9,2 31,4 

12,5 9,9 12,7 47,9 8,2 53,7 7,8 31,7 

12,2 9,6 12,1 46,8 7,2 - 52,6 7,2 30,2 

12,3 9,8 12,6 46,6 9,6 52,4 6,3 28,6 

Fonte: FIBGE/Pesquisa por Amostra de Domicílios 

Particularidades do trabalho infanto-juvenil no país: 

• A taxa de atividade está relacionada ao aumento da idade. Nota-se que, a partir de 

certas faixas etárias, há uma aceleração na incorporação ao trabalho. 

• Enquanto os índices das crianças (10 à 14 anos) são semelhantes em diversos 

contextos urbanos (por volta de 8%), os índices dos adolescentes apresentam uma 

drástica variação. Em São Paulo, a média de atividade foi 52,4% entre 1981188. 

Já em Recife, teve-se um patamar de 29,0%. Estes dados tão diferenciados podem 

ser explicados devido à atratividade de cada mercado de trabalho. 
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A análise, a partir do gênero, mostra uma inserção muito diferenciada. Em geral, 

os meninos trabalham mais que as meninas. Em áreas urbanas, as mulheres 

(crianças ou adolescentes) trabalham em média 40% a menos que os homens, 

devido a maior oferta de trabalho para o sexo masculino. Esta diferença diminui, 

quando é incorporada a taxa de atividade, seja de crianças ou adolescentes, 

exclusiva a afazeres domésticos. 

• A cor da pele apresenta uma outra ordem de desigualdades. Na área urbana do 

Brasil, as crianças e adolescentes negros trabalham mais que as demais crianças e 

adolescentes. As diferenças entre brancos e negros são maiores no caso das 

crianças. Isto, porque estas são mais afetadas pelas desigualdades sócio-

econômicas que estão por trás do racismo. 

HORAS TRABALHADAS 

Outro meio de ídentificar a dimensão do trabalho infantil é através 

das horas trabalhadas. Constata-se, em primeiro lugar, que a maior parte do trabalho 

infanto-juvenil (72%) é de jornada completa. Segundo a PNAD-88, a proporção de 

crianças e adolescentes que em São Paulo trabalhavam 40 horas ou mais (83,7%) era 

praticamente igual à do conjunto de ocupados nessa situação (85,7%). 

Em segundo lugar, pode-se observar que a intensidade do trabalho 

está relacionada à idade. Assim, as crianças trabalham um número de horas menor do 

que os adolescentes. Ressalta-se, ainda, que mais da metade das crianças de 10 a 14 

anos das áreas urbanas (53,7%) trabalham em jornada completa. 
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Em terceiro lugar, o índice de trabalho em jornada completa é maior em 

São Paulo. Isto ocorre devido à maior formalização do trabalho, o que gera maiores 

vínculos empregatícios de jornada completa. 

Outro aspecto que chama a atenção é o número de horas trabalhadas 

e o grau de instrução. Dados da Fundação SEADE mostram que 43,2% dos 

empregados trabalhavam de 40 a 48 horas semanais e 31,4%, mais de 48 horas. As 

pessoas que têm apenas o 1 0  Grau trabalhavam um número de horas maior, como 

forma de obter uma melhoria em seu salário. Estes dados destacam que, quanto 

maior a permanência no sistema educacional e o grau de ensino conquistado, maior as 

possibilidades de conseguir melhores empregos e condições de trabalho. 

DISTRIBUIÇÃO DOS OCUPADOS, DE 10 ANOS E MAIS, POR GRAU DE 
INSTRUÇÃO, SEGUNDO CLASSES DE HORAS TRABALHADAS EM TODOS OS 

TRABALHOS - GRANDE SÃO PAULO - OUT/84 À JANI86 EM % 

õises de - População TOTAL AnaLfabeto e 1'AU 20  GRAU GRAU. 
Horas Ocupada sem instrução 

rabaIhadas 
mosdel 

horas 
2.6 100,0 10,3 65,6 11,7 12,4 

18,1 100,0 6,7 54,0 21,0 18,3 
horas 

O a43 43,2 100,0 6,0 62,1 18,3 13,6 ffi08 
31,4 100,0 9,2 71,1 11,6 8,1 

OBS.: O total das parcelas não soma 100,0%, por excluir alguns casos "sem 
declaração". 

FONTE: SEP - Convênio SEADEJDIEESE 
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O trabalho irifanto-juvenil está determinado pelas características da 

família, que se referem ao nível de acesso a bens/serviços materiais (renda), culturais 

(educação), suas formas de adentrar ao mercado de trabalho e, até mesmo, à estrutura 

familiar. Analisemos mais detidamente estas características: 

CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS 

As relações entre a pobreza e o trabalho infanto- juvenil podem ser 

entendidas através da família e do salário familiar. 

Os dados da PNAD-1988 mostram que nas regiões urbanas, as famílias 

pobres, com rendimento de até um salário mínimo per capita, fornecem quase 75,0% 

da força de trabalho. Em áreas de maior pobreza, como a periferia dos grandes centros 

urbanos, estes dados são mais alarmantes: cerca de 90,0% da força de trabalho vem 

dessa faixa de renda. As crianças de 10 a 14 anos são as mais atingidas, por começar 

por elas a reprodução da pobreza. A composição social da PEA infantil em regiões 

urbanas mostra que mais de 80% das crianças que trabalham são oriundas de 

famílias extremamente pobres, sinalizando que o trabalho infantil atende 

essencialmente à exigência de satisfação das necessidades básicas de sobrevivência. 

A ORGANIZA ÇA O FAMILIAR 

Pode-se conceituar família como o conjunto de pessoas que 

compartilham um mesmo espaço e, através do qual, obtém sua sobrevivência e 

reprodução. Para superar as dificuldades, a família terá que êncontrar formas de 
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organização que definam o papel de cada membro da família. Dentro dessa 

organização, várias famílias adotam a oferta de trabalho de crianças e jovens como uma 

forma de conseguir sua sobrevivência. A criança tomar-se-á trabalhadora, dependendo 

da posição que ocupa na estrutura da família, isto é, da idade; da posição que sua 

família ocupa na estratificação social e, até mesmo, das condições do mercado de 

trabalho. 

Na organização familiar, a ausência do pai obriga os filhos menores de 

17 anos a se incorporarem ao mercado de trabalho. Os dados do IBGE de 1989, 

mostram que as famílias chefiadas por mulheres enfrentam dificuldades para 

ultrapassarem a situação de extrema pobreza, isto em conseqüência do trabalho mal 

remunerado das mulheres e da precariedade do trabalho infantil. Dessas famílias, 

41% encontravam-se abaixo da linha de pobreza. 

As taxas apresentam cerca de 20% da PEA infantil urbana como 

sendo provenientes de famílias sem a presença do pai. Não significa que, em sua 

maioria, o trabalho infantil tenha sua origem na desagregação da família; grande parte 

dessa força de trabalho deve-se aos níveis de pobreza a que estão submetidas estas 

famílias, sendo este o fator principal do trabalho precoce. 

Outro dado da organização familiar importante para justificar o 

trabalho infantil é o número de irmãos, ou seja, o tamanho da família define quem irá 

trabalhar ou continuará os estudos. Algumas pesquisas têm mostrado que, ao pertencer 

a uma família nuclear, a probabilidade do trabalho infantil é maior do que em famílias 

mais numerosas. Isto se deve ao fato de que a pequena família pobre faz uso da força 
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de trabalho de seu único filho para suprir as necessidades de sobrevivência. Já nas 

famílias extensas, a porcentagem de filhos que trabalham é maior e os mais 

prejudicados são os primogênitos. 

4 - OFERTA EDUCACIONAL 

A educação tem um grande potencial para o cumprimento de sua 

função social, isto é, o sistema escolar é um dos mecanismos de democratização, de 

distribuição de renda, de mobilidade social, enfim de equalização social. A educação, no 

entanto, caminha em um campo conflitante e com tendências antagônicas: por um 

lado, há a necessidade de inculcar aquela soma de valores, ideais e regras morais que 

reproduzem a sociedade, ainda que seja social e economicamente desigual e, por outro 

lado, há a exigência por uma melhor distribuição de renda que levaria a uma efetiva 

mobilidade social e a uma consciência mais crítica. 

Porém, através das estatísticas e estudos apresentados, constata-se 

que uma parcela expressiva da sociedade está excluídá do acesso à escolá ou, 

quando está insenda no sistema escolar, é de forma bastante precária. Diante disso, a 

segunda tendência da escola tem sua implantação comprometida, reproduzindo, assim, 

as desigualdádes sociais. 

O problema central na construção de uma sociedade mais igualitária, 

justa e democrática reside, então, na relação educação-trabalho. A não freqüência ou 

evasão escolar, estando condicionadas ao trabalho infantil como meio de 
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sobrevivência das famílias pobres da sociedade, fàz com que a escola acentue e 

reproduza as desigualdades sociais. Desta forma, a educação, além de não 

conseguir distribuir igualitariamente os valores e o conhecimento, ainda legitima as 

desigualdades e responsabiliza o excluído por sua situação, por não ter conseguido se 

enquadrar às exigências escolares. 

Com a expansão do sistema educacional, as crianças têm permanecido 

um tempo maior nas escolas. Isto é explicado da seguinte maneira: a mudança 

tecnológica, os salários maiores, tomaram mais atrativos os empregos nos setores 

econômicos mais modernos, o que faz da educação uma opção mais atraente para os 

pais, ou seja, aumenta o retomo que a educação pode possibilitar, o que incentiva os 

pais a enviarem ou manterem por mais tempo seus filhos nos bancos escolares, 

ainda que isso leve a um agravamento da pobreza atual da família. 

Na década de 80, no Brasil, tivemos uma significativa expansão do 

sistema escolar, o que levou a um aumento da taxa de escolarização das crianças em 

idade escolar, nas área urbanas, de 83,8% em 1981, para 89,4% em 1988. Porém, 

esse crescimento não foi igual para todas as faixas etárias. Os índices melhoraram entre 

as crianças de 7 a 9 anos e houve uma estabilidade na faixa das crianças de 10 a 14 

anos (86,7% para 88,9%). (FIBGE, 1989) 

É no início da faixa de 10 a 14 anos que aumenta a entrada das 

crianças no mercado de trabalho, repercutindo, expressivamente, no abandono escolar. 

Concluindo: ainda que tenha ocorrido uma maior valorização da educação durante a 
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década de 80, este fato não foi suficiente para ultrapassar as determinações da pobreza 

que obrigam muitos a optarem pelo trabalho ao atingirem uma certa idade. 

A expansão da éscolanzação não conseguiu grandes resultados, pois 

aumentaram os índices de abandono escolar, mantendo as diferenças sociais. Assim, se 

por um lado houve ganhos devido ao aumento da escolarização das populações mais 

pobres (até % salário-mínimo), por outro, a não fixação dessas crianças no sistema 

escolar só aumentou (em 1981 era de 9,6% e em 1988 passou a 10,9%). 

PESSOAS DE 10 A 14 ANOS RESIDENTES EM DOMICÍLIOS PARTICULARES, POR 
CONDIÇÃO DE FREQÜÊNCIA À ESCOLA, SEGUNDO CLASSES DE RENDIMENTO 

MENSAL FAMILIAR PER CAPiTA - BRASIL URBANO E SÃO PAULO - 198111988 - % 

Rendimento 
FamHiar per 
capifa (SM) 

1981 1988 	- 
95ÃC reuf 't$o 

Freqüenta 
mas já 

Fr 	üentoul 

j Freqüentou 
TOTAL 10 

Freqwrnta 
mas j 

 Freqüentou  

Freqüentou 

NO ••.. M
. 

. 

- 

"
T'3' 

100,0 

'/,.a 100,0 

86,7 ' 7,7 5,5 100,0 88,9 7,7 1 
3,3 

81,0 9,6 9,2 100,0 83,2 10,9 5,9 

IA a 1 SM 100,0 87,9 8,6 3,4 100,0 89,6 8,2 2,1 

;1 a 2 SM 	100,0 93,7 4,7 1,5 100,0 94,3 4,5 1,1 

100,0 
SM 

97,8 1,3 0,8 100,0 98,6 0,9 0,4 

3PALJLO ::i :1 T. 
92,5 	5,6 1,9 ITo 100,0 ' 	 92,0 l 	5,4 2,5 ' 	 100,0 

100,0 86,3 7,9 5,8 1000 84,8 8,5 6,6 

100,0 90,8 6,7 2,4 100,0 89,5 8,7 1,7 

100,0 94,5 4,0 1,4 100,0 941 5,0 0,8 

de 100,0 98,5 1,4 ---- 100,0 98,9 01 5 0,5 

Dados deflacionados pelo INPC-IBGE para 1981 

FONTE: FIBGE/PNAD, Tabulação Especial de Informações sobre Crianças e Adolescentes - S1NCA, 1989 
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A vida das crianças pobres inicia, normalmente, com seu ingresso 

tardio a escola, seguido de abandonos temporários, de repetência, da distorção série-

idade, até chegar à exclusão definitiva. Estas fases do caminho escolar marcam e 

destroem a auto-estima da criança pobre e trabalhadora. Este caminho mostra, 

concomitantemente, a necessidade do trabalho com a vontade de concluir os estudos, 

visto que as atividades desenvolvidas pelas crianças não as qualificam e não as levam 

à promoção social. 

Os dados até aqui apresentados mostram que a relação educação-

trabalho (devido ao ingresso precoce das crianças no mercado de trabalho) gera um 

círculo vicioso, pois a especialização ou a capacitação profissional que permite atingir 

salários mais altos, exige da criança e do adolescente um grau mais elevado de 

instrução; mas a necessidade de trabalhar impede muitos jovens oriundos de famílias 

pobres de concluir ou até mesmo de freqüentar a escola. 

5- ABORDAGEM SÓCIO-ECONÔMICA DO TRABALHO INFANTIL E 
SUAS IMPLICAÇÕES NA ESCOLARIZAÇÃO 

Neste item trataremos dos aspectos sócio-econômicos, principalmente 

a má distribuição de renda, que geram uma escolarização bastante desigual, no caso 

do Brasil. 

As desigualdades sociais, econômicas, políticas e educacionais 

originam-se de uma mesma realidade: a ordem econômica-capitalista, isto é, uma 

sociedade onde os recursos produtivos e sua acumulação são de propriedade privada. 
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Essa ordem econômica acaba, então, produzindo e reproduzindo as desigualdades 

entre as classes sociais. 

A pobreza, no caso do Brasil, é fruto de um padrão de desenvolvimento 

externo, preocupado em aumentar a produção para a exportação, ou seja, produz-se 

para gerar benefícios aos países de primeiro mundo, enquanto aqui milhões de 

pessoas vivem em plena miséria. Além disso, ao introduzir a alta tecnologia e o avanço 

científico nas linhas de produção, poucos empregos foram criados. O desemprego 

assombra a vida de milhões de trabalhadores. 

O Jornal: "Folha de São Paulo", no dia 20 de abril de 1995, publicou, 

com base nas Pesquisas de Emprego e Desemprego da Fundação SEADE, dados que 

mostram que o desemprego cresceu no Brasil, entre 90 e 94, em quase 50%. Em 1990 

o desemprego era de 9,6% e em 1994 chegou a 14,2%. 

Porém, não é só o desemprego que vem gerando miséria, a população 

brasileira tem enfrentado um outro problema: o arrocho salarial. Quando de sua 

criação em 1940, a média anual do salário mínimo, em valores atuais, era de 

R$427,57. No regime militar, atingiu R$244,72 (média do ano de 1983). Com a eleição 

de Fernando Colior de Mello, houve a tentativa de se processar reformas neoliberais 

e, com isso, o mínimo foi a R$126,88 (média de 1990). O atual presidente - Fernando 

Henrique Cardoso - ao dar continuidade às reformas neoliberais, que requerem o 

achatamento dos salários, rebaixou o mínimo a irrisórios R$100,00 e, hoje, valendo 

R$120,00,. :Este valor representa cerca de 28% do salário pago em 1940. 
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Levantamentos feitos pelo DIEESE mostram que, hoje, o salário 

mínimo deveria ser em tomo de R$ 800,00, o que seria necessário para a sobrevivência 

mínima de um trabalhador e de sua família. Diante desses números, pode-se perceber 

a situação em que vivem mais de 7 milhões de trabalhadores que ganham até um 

salário mínimo. 

Em março de 1995, o governo brasileiro enviou às Nações Unidas um 

documento que mostrava as desigualdades sociais e o crescimento da miséria. Esses 

dados foram publicados no jornal: "Folha de São Paulo", no dia 08 de março de 1995, 

42 milhões de pessoas são pobres ou 26,8% da população, desses 16,6 milhões são 

indigentes, ou seja, não possuem renda nem para a alimentação. Foram enquadrados 

como pobres, as pessoas que não têm renda suficiente para suprir suas necessidades 

primárias, como: moradia, alimentação, vestuário, higiene, entre outras. No dia 20 de 

abril de 1995, o mesmo jornal publica uma nova amostra, com base no documento 

enviado às Nações Unidas, só na Grande São Paulo, a região mais rica da América 

Latina, entre os anos de 90 e 94, o número de pessoas que se encontram em 

absoluta miséria aumentou em 42%. A região está praticamente dividida ao meio, visto 

que encaixam-se como pobres e muito pobres 47,3% da população e 52,7% 

concentram-se na faixa dos não-pobres. 

Além de todos estes dados, outro fato agrava a situação de pobreza: 

aumentou, também, a concentração de renda: Em 1960, os 10% mais ricos detinham 

uma renda 34 vezes maior do que os 10% mais pobres. Em 1990, essa renda 

ultrapassava 78 vezes. Por outro lado, a renda familiar na Grande São Paulo sofreu 
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mais um golpe: entre 1990 e 1994, baixou de R$1.040 para R$851,00. Em todo o 

Brasil, 52% dos trabalhadores têm um salário inferior a dois salários mínimos. 

Como conseqüência dos baixos salários e a crescente concentração 

de renda no Brasil, aumenta o número de empregados por família, normalmente, 

mulheres e jovens. São os baixos salários do chefe da família que levam essas 

mulheres e jovens a trabalharem, em geral, por salários mais baixos que, por sua vez, 

provocam o rebaixamento nos salários dos chefes de famílias. 

Desta forma, as crianças das camadas sociais de baixa renda não têm 

a possibilidade de completarem os estudos, pois a escolarização tem um custo alto e 

a necessidade de completar a renda familiar leva-as a abandonarem os estudos para 

ingressarem no mercado de trabalho. 

Esta questão foi perfeitamente abordada por Florestan Femandes, 

em artigo escrito em 1959: 

"Em primeiro lugar, a educação escolanzada aparece como um 

privilégio econômico e social. De um lado porque só uma minoria 

pode arcar com os custos diretos e indiretos da educação dos 

imaturos. De outro, porque a compreensão da importância da 

instrução e sua valorização societána dependem de convicções e 

conhecimentos compartilhados, em regra, pe/os círculos sociais 

dominantes. Em segundo lugar, porque existem grada ções na 

distribuição desse privilégio. A desigualdade econômica, cultural e 
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social 	tende 	a fomentar condições impróprias ao 

aproveitamento das oportunidades educacionais, fazendo com 

que as dificuldades financeiras sejam considera velmente 

reforçadas pela indiferença diante da instrução ou pelo poder 

coercitivo variável do dever de instruir-se. O jogo desses fatores 

extra-educacionais beneficia, naturalmente, as minorias bem 

instaladas na estrutura do poder da sociedade..." 

(FERNADES,F., 1966). 

As palavras do grande mestre Florestan Femandes mostram-nos que 

a situação enfrentada por milhões de crianças brasileiras é de marginalização 

educacional, o que refletirá na relação educação-trabalho. 

Os estudos de Luiz Antônio Cunha também avançam no sentido de 

explicar a problemática da repetência e da evasão escolar em relação ao trabalho. Em 

estudo intitulado "Educação e Desenvolvimento Social no Brasil", o autor analisa os 

fatores restritivos da demanda escolar na determinação da taxa de escolarização, que 

impedem a efetivação dessa demanda, mesmo quando há recursos educacionais: 

"A teoria econômica da educação mostra a escolarização se 

comporta de modo análogo a um investimento, onde alguém 

arca com um certo custo a fim de au ferir um benefício futum que 

pode ir desde a esperança de ganhar um salário maior ou adquirir 

prestígio, até o mais imediato de dominar técnicas de leitura, 
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escrita e cálculo, indispensáveis à vida urbana. Queremos 

mostrar que a dificuldade de arcar com os custos da 

escolarização fazem com que o acesso à escola não seja 

possível para certos setores da população, os de mais baixa 

renda, mesmo que haja um sistema de ensino gratuito e com 

abundância de vagas" (CUNHA, 1991, pp. 146). 

Os custos com a escolarização das crianças são: diretos (compra de 

material escolar e pagamento das mensalidades) e indiretos, referindo-se a renda que 

a família deixa de obter, ao optar em enviar os filhos para a escola, ao invés do 

trabalho. 

"No caso da escola pública primária a maior parcela dos custos 

diretos é coberta pelo Estado. Num estudo realizado na 

Guanabara, Fernando Bastos e Luiz Antônio Cunha encontraram 

55% do custo direto do ensino primário coberto pelo Estado. 

Os restantes 45% eram cobertos pela famílias dos alunos, 

compreendendo contribuição para o caixa escolar, material 

didático, aulas particulares, cursos extracurrictilares, transporte, 

alimentação, uniforme e outros não especificados" (CUNHA, 

199 1,pp. 146) 

As famílias que, normalmente, são compostas por vários filhos e que 

possuem urna renda que gira em tomo do salário mínimo, não têm nenhuma 
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possibilidade de arcar com os custos elevados da escolarização dos filhos. Porém, são 

os custos indiretos que pesam mais sobre a família. Com  o processo de pauperizaçâo 

da classe trabalhadora, aumenta a intensificação do trabalho infantil como forma de 

completar a renda familiar, em prejuízo da escolarização. Enviar os filhos à escola 

significa sacrificar a colaboração destes na renda familiar, podendo levar a um 

agravamento da situação de pobreza. 

Os setores pobres da sociedade brasileira têm menos possibilidades 

de entrar na escola e quando conseguem, ingressam em escolas de condições 

inferiores quanto: à localização, às condições físicas e materiais, à qualificação do 

professor, ao material didático, ao número de alunos por classe, às atividades 

proporcionadas pela escola. Portanto, entram na escola em desvantagem, recebem 

uma educação de nível inferior e, como conseqüência, são reprovados mais 

freqüentemente. Como decorrência da baixa qualidade do ensino e do trabalho 

precoce, as crianças pobres mantêm-se menos tempo na escola, sendo excluídas do 

sistema escolar. Estes fatores provocam uma imensa desigualdade no desempenho 

escolar das crianças e jovens das várias camadas sociais. 

Concluímos que, ignorar a 	relação 	educação e sociedade, 

considerando os problemas da escola como unicamente educacionais, é não querer 

enxergar que as contradições da sociedade aparecem, também, na escola e que a 

abordagem não pode ser apenas educacional. 

Surge, então, a necessidade de pôr em evidência a falsidade da 

atribuição à política educacional de uma importância que ela sozinha não é capaz de ter 
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na reversão do processo de concentração de renda. Essa reversão só seria possível 

mediante à adoção de mecanismos que elevassem o salário real e reduzissem o efeito 

concentrador de renda. 
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IV - POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO 
ESTADO DE SAO PAULO 

No Estado de São Paulo, vários projetos e políticas educacionais foram 

implantados nas escolas públicas da rede estadual de ensino, com a finalidade de 

resolver os problemas de repetência e de evasão escolar, dando oportunidades para 

todos concluírem o ensino obrigatório. Assim, almejava-se um ensino de melhor 

qualidade, mais eficiente, levando à democratização da educação. 

Neste capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre estes projetos 

e políticas educacionais, analisando os resultados obtidos e seus limites. 

1- CICLO BÁSICO 

O Ciclo Básico foi implantado no Estado de São Paulo no ano letivo 

de 1984, pelo Decreto n° 21.833 de 28112183, durante o governo de Franco Montoro, 

tendo como meta a reorganização do trabalho escolar para diminuir a discrepância no 

desempenho dos alunos das diversas camadas sociais, oferecendo condições para que 

todas as crianças, particularmente as mais desfavorecidas, tivessem as mesmas 

oportunidades de escolarização. 
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A Secretaria de Estado da Educação, através da CENP 

(Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas), afirmou, na época, que o Ciclo 

Básico era uma resposta aos sérios problemas das séries iniciais. 

Partiu-se do pressuposto que a seriação anual não era entendida 

como divisão que não podia ser evitada e exclusiva do processo escolar. Devia-se 

refletir sobre as etapas de escolarização do processo de ensino de 1 0  Grau, para que 

todas as crianças tivessem garantidas oportunidades de educação. Assim, a 

reorganização seria uma diretriz pedagógica centrada no aluno e que deveria ser 

assumida por todos os agentesda educação. 

Foi estabelecida a duração de dois anos, destinados à aquisição da 

escrita e da leitura, ao desenvolvimento de habilidades e noções fundamentais ligadas à 

matemática, às ciências humanas e às ciências físicas e biológicas e ao 

desenvolvimento das diversas formas de expressão: oral, corporal, plástica e musical. 

A adoção destas medidas buscava alcançar as seguintes finalidades: 

1 - Assegurar ao aluno o tempo necessário para superar as etapas de 

alfabetização, segundo seu ritmo de aprendizagem e suas características sócio-

culturais; 

II - Proporcionar condições que favoreçam o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas e de expressão do aluno previstas nas demais áreas do 

currículo; 

III - Garantir às escolas a flexibilidade necessária para a organização 

do currículo, no que tange ao agrupamento de alunos, métodos e estratégias de ensino, 
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conteúdos programáticos e critérios de avaliação do processo de ensino-aprendizagem" 

(Diário Oficial, Decreto n°21.833 de 28112183) 

Deve garantir: 

• A passagem para etapas seguintes àqueles que aprenderam a ler e a escrever e 

atingiram os demais requisitos, conhecimentos e habilidades previstas; 

A permanência daqueles que não atingiram o desenvolvimento esperado; 

• Aos alunos com defasagem série-idade, a possibilidade de cursar o ciclo em menos 

de dois anos, se apresentarem as condições necessárias. 

O Ciclo Básico possibilita: 

• No decorrer do percurso, diversificar o agrupamento dos alunos e a composição de 

classes, segundo o rendimento, a idade, as necessidades dos alunos. 

• A utilização de métodos e estratégias adequados à heterogeneidade dos alunos e 

à revisão de conteúdos programáticos. Os métodos e estratégias utilizados pelo 

professor no processo ensino-aprendizagem não devem estar voltados apenas para 

atender ao ritmo e às diferenças individuais, devem principalmente levar em conta 

que parte dessas diferenças se referem a formas diferentes de ver, sentir, pensar e 

se integrar à sociedade que permeia a vida de muitos alunos e que são 

decorrentes dos diversos modos de viver e de trabalhar das famílias a que 

pertencem. 
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• A mudança nos critérios de avaliação que deixa de ser um instrumento de seleção na 

escola, definindo ao término do ano, os alunos promovidos e os retidos, devendo 

diagnosticar os progressos alcançados pelo aluno, apontando caminhos para 

possível reforço e intensificação da aprendizagem. 

Porém, o Ciclo Básico não significaria promoção automática, pois as 

dificuldades dos alunos seriam supridas através de atendimento especial e intensivo, 

favorecido pelo remanejamento das classes. Este procedimento deveria levar à 

diminuição das diferenças de rendimentos entre os alunos, fazendo com que os mais 

defasados pudessem atingir os requisitos desejados para todos. 

Para que se possa obter bons resultados, seria necessário uma 

integração entre comunidade escolar, população e demais órgãos do sistema de ensino. 

Assim, as condições básicas para uma real implantação do Ciclo Básico seria: 

1) 	Por parte da Secretaria da Educação: 

• 	Elaborar um plano de implantação 	do Ciclo Básico, com seus 

fundamentos e diretrizes 

o 	Definir as atribuições dos órgãos 

o 	Organizar o calendário escolar 

• 	Possibilitar os meios necessários para evitar a enorme mobilidade dos 

professores 

• 	Oferecer material didático aos professores 

• 	Reforçar a merenda escolar 
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Manter apoiõ técnico 

As unidades Escolares deveriam proporcionar: 

Uso adequado de todos os espaços disponíveis para a realização das 

atividades programadas 

O funcionamento de classes de Ciclo Básico nos horários reivindicados 

pelos professores mais experientes 

. 	Reuniões com todos os professores da escola para que refletissem 

sobre o trabalho desenvolvido 

Reuniões de avaliação dos problemas enfrentados e dos objetivos 

alcançados pelos professores do Ciclo Básico. 

Por parte do Coordenador Pedagógico: 

. 	Coordenar as reuniões de professores 

o 	Contribuir na elaboração das propostas de avaliação e de reforço 

Articular o trabalho do Ciclo Básico com o do diretor e com o do 

supervisor de ensino. 

Nesta primeira fase, o Ciclo Básico enfrentou vários problemas em 

relação aos mecanismos que deveriam garantir a efetiva implantação desta nova 

política educacional. Apesar de algumas melhorias a reprovação e a evasão nas 

séries iniciais continuaram altas. Estes fatores revelaram que as medidas adotadas não 

foram suficientes, por si só, para fazer com que estes índices sofressem uma 

diminuição significativa. 
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2- PROGRAMA JORNADA ÚNICA DE TRABALHO DOCENTE E 
DISCENTE NO CICLO BÁSICO 

Diante dõs limites do Ciclo Básico, em 1988, o então governador do 

Estado de São Paulo - Orestes Quércia - através da Secretaria de Educação, implantou 

o "PROGRAMA JORNADA ÚNICA DE TRABALHO DOCENTE E DISCENTE NO 

CICLO BÁSICO" (Decreto n° 28.170 de 21101188), pretendendo diminuir os obstáculos 

encontrados para a realização das diretrizes do Ciclo Básico. Os objetivos desse 

programa eram: 

- Reorganizar o trabalho escolar do aluno e do professor, 

possibilitando um processo efetivo de aprendizagem, a partir de uma reestruturação 

funcional do sistema, a fim de evitar os altos índices de evasão e de repetência que 

evidenciam o processo escolar nos primeiros anos de escolarização básica. 

- Aumentar o período de permanência diária da criança na Unidade 

Escolar nos seus dois primeiros anos de escolarização, de forma que a Escola possa 

construir um processo efetivo de alfabetização, possibilitando ao educando avançar 

com sucesso nas séries subseqüentes e, ao mesmo tempo, propiciando um convívio 

por um período mais longo com o grupo social constituído pelo conjunto 

classe/Unidade Escolar, com reflexos diretos na sua formação enquanto cidadão. 

- Fixar o docente - Professor 1 polivalente - em regime de trabalho de 

dedicação plena, numa única Unidade Escolar, com uma única classe, possibilitando 

sua integração na comunidade escolar e permitindo a especialização de sua atividade 

profissional como alfabetizador. 

- Integrar os dois níveis do sistema escolar: a reestruturação funcional 

e um projeto pedagógico que recupere a função do processo ensino-aprendizagem, 

através do trabalho interdisciplinar com os professores de Educação Artística e 

Educação Física, entre outros. 
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- Organizar e otimizar o trabalho da Secretaria da Educação, 

objetivando enfrentar o alto índice de repetência e de evasão existente nas séries 

iniciais de 10  Grau, além de permitir a utilização das horas-atividade de forma mais 

eficiente, para a capacitação e atualização dos docentes, acompanhamento, controle e 

supervisão e avaliação do processo ensino-aprendizagem" ( SEE, 1988, pp. II) 

O projeto Jornada Única apresenta algumas características peculiares, 

definindo as seguintes metas: 

• O projeto propõe-se a oferecer um períôdo de permanência de 6 horas para todas 

as crianças matriculadas no Ciclo Básico. Além das 26 horas-aula com o Professor 

1 terá 2 horas-aula de Educação Artística e 2 horas-aula de Educação Física com 

Professor III por semana. 

. A jornada do Professor 1 será: 26 horas-aula com a classe, 6 horas-aula de trabalho 

pedagógico e 8 horas-atividade a serem cumpridas em horário e local de sua livre 

escolha. 

• Cada escola deve ter um professor coordenador do Ciclo Básico. 

• Oferecer um reforço alimentar necessário à aprendizagem. 

A Secretaria da Edücação encerra a apresentação do programa 

afirmando ter consciência de que a Jornada Única consubstancia uma política 

educacional que retoma a qualidade do ensino fundamental no Estado de São Paulo. 

Ao priorizar a alfabetização, ao fixar o professor em seu local de trabalho, estabelecendo 

um vínculo direto de seu trabalho com a jornada do aluno, a Jornada Única possibilitará 

melhor rendimento às crianças. Seria em função dessas crianças que o Estado usaria 

seus recursos nesse projeto, seja em esforço ou recurso material. 
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A autonomia pedagógica das 	escolas e a descentralização 

administrativa são temas recorrentes nos governos estaduais em São Paulo. A 

discussão foi introduzida durante a gestão de Franco Montoro (1983-1987) e retoma 

sua força, em 1991, ôom as "Escolas-Padrão". 

3- ESCOLA -PADRÃO: REFORMA DO ENSINO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Em 21110191 a Secretaria da Educação publicou o "Programa de 

Reforma do Ensino Público do Estado de São Paulo - SE191" (Diário Oficial do Estado 

de São Paulo, Decreto n° 34.035 de 22110191) 

O programa lançado pelo governador Luiz Antônio Fleury Filho, 

buscava reverter a baixa qualidade do ensino na rede pública de São Paulo. Para 

tanto, as unidades escolares seriam transformadas em "escolas-padrão", com autonomia 

pedagógica e administrativa. A autonomia não foi pensada como um fim em si mesma, 

mas como a possibilidade de democratizar a educação, a escola e o saber, através de 

sua prática . As finalidades do programa educacional "escola-padrão" eram: 

- Recuperar o padrão de qualidade do ensino ministrado nas 

escolás públicas; 

II - Modernizar a escola pública, tornando-a apta a fornecer a todos o 

estudo, a pesquisa, o estímulo à discussão e à posse de todos os conhecimentos 

disponíveis na atualidade; 

III - Preparar o aluno para o acesso aos níveis mais elevados de 

compreensão da realidade social e das formas de intervenção nessa realidade; e 
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IV - Utilizar novas tecnologias educacionais" (Diário Oficial, Decreto n° 

34.035, de 22110/91). 

Inicialmente, este projéto seria implantado em 300 escolas (200 na 

Grande São Paulo e 100 no Interior do Estado) e, até o final do governo, em todas as 

escolas da rede estadual seriam convertidas em "escolas-padrão". O pressuposto 

apresentado por este programa era de que um novo modelo de ação educacional 

exigia uma nova forma de organização e de administração da educação, e de que toda 

política educacional que visasse a formação do exercício da cidadania consciente e 

democrática devia se basear em uma organização administrativa que fizesse uso de 

uma filosofia de trabalho crítica e democrática. Partindo desse pressuposto, o 

Programa define os limites e as competências da autonomia escolar. 

Cabe à direção da Secretaria da Educação: 

Determinar o currículo básico; 

o 	Estabelecer o conteúdo mínimo, o número mínimo de horas e os critérios 

de avaliação global dos resultados do ensino; 

o 	Tomar decisões sobre a expansão da rede física e sobre os gastos 

gerais de investimento na educação; 

Orientar as ações dos órgãos centrais e regionais da Secretaria da 

Educação para estabelecer claramente os objetivos educacionais 

essenciais a serem atingidos pelos alunos ao final de cada ano letivo e 

de cada nível de ensino. 

Compete às Unidades Escolares convertidas em "Escolas-Padrão": 
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A organização dos processos pedagógicos, isto é, a livre escolha pelos 

professores de práticas, técnicas e metodologias de ensino que sejam 

mais adequadas à realidade em que estão insendos; 

O planejamento de reforma e adaptação de seu prédio escolar; 

o 	A proposição de projetos especiais relacionados a todos os aspectos do 

processo ensino-aprendizagem, para serem implantados em sua Unidade 

Escolar. 

A autonomia da escola exige a efetividade da comunidade escolar 

para com o projeto pedagógico. Esta medida aumenta a. importância do Professor 

Coordenador de Área e do Conselho de Escola, este último, considerado como órgão 

de representação do coletivo escolar com a função de aprovar, acompanhar e avaliar o 

projeto pedagógico de cada Unidade de Ensino 

Para que o projeto pedagógico possa se concretizar, cada escola 

deverá elaborar um Plano Diretor, onde se definirá a programação de trabalho da escola, 

seus projetos pedagógicos, suas metas e resultados esperados. 

"As diretrizes fixadas no Plano Diretor de cada escola serão 

registradas num Contrato de Gestão, renovado anualmente, o qual regulará a relação 

entre a Escola-Padrão e a Secretaria da Educação" (SEE, 1991, pp.5). 

Para viabilizar a execução do Plano Diretor a Secretaria da Educação 

colocará à disposição das escolas recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos 

que forem necessários e, principalmente, criará a "Caixa de Custeio" e o "Fundo 

Financeiro de Projetos Pedagógicos Inovadores", dando sustentação ao processo de 
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autonomia. O projeto "Escola-Padrào" prevê ainda uma série de medidas que visam 

assegurar o sucesso do programa de reforma do ensino público do Estado de São 

Paulo. Entre elas estão: 

Avaliação. Busca uma auto-avaliação nas escolas para que se possa 

prestar um serviço educacional de melhor qualidade. Os indicadores de qualidade do 

ensino, implantados pela Secretaria da Educação, tinham por objetivo: 

• "Ser um instrumento básico de acompanhamento da qualidade dos serviços 

educacionais prestados pela rede pública de ensino. 

• Subsidiar o estabelecimento de políticas compensatórias, considerando as situações 

diferenciadas nas quais se realizam as atividades pedagógicas e de ensino. 

• Permitir a eliminação da dispersão e duplicação de ações das instâncias 

intermediárias, convergindo seu foco de atuação para o atendimento às escolas, de 

acordo com suas necessidades. 

• Aferir se os objetivos educacionais por série foram atingidos, através de avaliação 

por amostragem de alunos" (SEE, 1991, pp.6). 

Capacitação. Para que este projeto alcance a melhoria na qualidade 

do ensino, é necessário a adoção de mecanismos atuais e permanentes de 

capacitação de todos os profissionais que atuam na escola. Para atender a um 

programa de formação e capacitação de recursos humanos, a Secretaria da Educação 

implantaria os seguintes projetos: 

• "Centro de Aperfeiçoamento de Recursos Hümanos. Ele será formado por um órgão 

central de planejamento e produção de material pedagógico e de treinamento, a ser 

instalado na Capital, que funcionará como a matriz de um complexo de 14unidades 
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regionais. Tanto a sede quanto as unidades regionais oferecerão permanentemente 

cursos extensivos e regulares, Work-shops, palestras e debates a docentes, 

supervisores, diretores e funcionários das escolas instaladas na área geográfica de 

sua abrangência. 

• Sistema Integrado de Multimeios. Através da utilização de um "mix de mídia" 

compostõ por canal de satélite, telex, telefone, fax e vídeos, tanto as unidades 

escolares como os Centros Regionais de Formação estarão interligados para receber 

e transmitir teleconferências, cursos interativos de capacitação e ensino à distância. 

• Banco de Projetos Educacionais. Ele será o órgâo responsável pela documentação, 

análise e difusão de experiências pedagôgicas entre escolas e educadores, através 

do intercâmbio sistemático de materiais e onentações sobre métodos, técnicas e 

pesquisas relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem". (SEE, 1991, pp. 7) 

O Novo Calendário. Para que ocorra a melhoria na qualidade do 

ensino, a Secretaria da Educação estabelece um aumento no tempo de permanência 

do aluno na escola. A escola-padrão deverá ter dois turnos diurnos com jornada dos 

alunos de no mínimo 5 horas diárias e um turno noturno. A Secretaria da Educação 

pretende, em curto prazo, diminuir o número de alunos por classe - 30 para o Ciclo 

Básico e 35 para as demais séries. Assim, a carga anual de aulas aumenta de 720 

horas para 1000 horas, sendo que 4,5 milhões de estudantes serão beneficiados" (SEE, 

1991, pp.7). 

Nova Jornada de Trabalho. Para que o professor trabalhe em apenas 

uma escola e tenha mais tempo para elaborar as atividades pedagógicas, implantou-se 

a seguinte jornada: 

Para professores II e III que trabalharem em "Escola-Padrão": 
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• Jornada Integral de Trabalho Docente: 40 horas, subdivididas em 26 horas-aula, 6 

horas em atividade pedagógica na escola e 8 horas-atividade em local de livre 

escolha. 

• Jornada Completa de Trabalho Docente: 30 horas, sendo 20 horas-aula, 4 horas em 

atividade pedagógica na escola e 6 horas-atividade em local de livre escolha. 

Os professores 1 que atuavam de 1 8  à 4a  série do Ensino 

Fundámental em "Escola-Padrão" foram obrigatoriamente enquadrados em jornada 

integral de 40 horas-aula, podendo optar por carga suplementar, que seriam 

subdivididas em : 30 horas-aula, 5 horas em atividade pedagógica na escola e 9 horas 

em local de livre escolha do professor. 

Política Salarial. O governo do Estado de São Paulo acreditava ser 

fundamental para o sucesso desse novo programa a valorização dos profissionais da 

educação. Diante disso, a política salarial deveria atender a três aspectos: 

• "A existência de uma política salarial que assegure o poder aquisitivo dos salários 

das diferentes categorias profissionais da Educação. 

• O estabelecimento de gratificações que incentivem a fixação do funcionário nas 

unidades de ensino em turnos onde as condições de trabalho sejam diferenciadas. 

• O estabelecimento de incrementos salariais vinculados à avaliação do nível de 

desempenho das unidades" (SEE, 1991, pp.9). 

O governo, ao tratar das gratificações, diz que estas devem estar 

associadas: 
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• "Ao turno, com remuneração especial para o curso noturno em Escola-Padrão (GTCN 

- Gratificação de Trabalho no Curso Noturno - 20%). 

• Ao local de trabalho, privilegiando locais de maior dificuldade de acesso ou que 

envolvam riscos. 

• À direção da escola com maior número de alunos. 

• Á dedicação exclusiva e à adesão a nova jornada proposta para a Escola-Padrão 

(RDPE - Regime de Dedicação Plena e Exclusiva)" (SEE, 1991, pp.9). 

Quanto ao Ensino Fundamental, o programa de reforma do ensino 

público resolveu manter a mesma estrutura, ou seja, um Ciclo Básico de dois anos, 

seguido das seis séries restantes. A Secretaria da Educação buscava associar o 

planejamento pedagógico e a autonomia da escola às transformações previstas pela 

reforma, o que acarretaria em melhoria do ensino. 

4- EDUCAÇÃO PAULISTA: CORRIGINDO RUMOS. MUDAR PARA 
MELHORAR: UMA ESCOLA PARA A CRIANÇA, OUTRA PARA O 
ADOLESCENTE - DECRETO N°40.473, DE 21/11/1995 

Este é o nome da mais recente política educacional implantada no 

Estado de São Paulo, na gestão Mário Covas, que prega a reorganização das escolas 

como meio de recuperar a qualidade do ensino e o aproveitamento dos alunos; 

melhorando, também, as condições de trabalho e os salários dos professores e, 

principalmente, garantindo aos alunos aprendizagem e progresso nas oito séries do 

ensino obrigatório. 
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A secretária da educação, Rose Neubauer, ao apresentar a nova 

política educacional, disse: 

Queremos garantir, em nossas escolas, 	um trabalho 

pedagógico que leve em conta as diferenças entre infância e 

adolescência e produza um melhor aprendizado escolar. Isto 

evitará a repetência e a evasão (..). 

A partir do próximo ano, estudantes de Ciclo Básico à 48  série 

irão estudar em prédios escolares diferentes dos de seus colegas 

de 59  série em diante. A separação tornará possível um melhor 

atendimento pedagógico às necessidades específicas de cada 

faixa etária, racionalizará e evitará o desperdício de recursos 

materiais e humanos. A economia decorrente desta medida 

permitirá recuperar os salários e melhorar as condições de 

trabalho do professor, a mola-mestra do sistema de ensino. 

..) A busca dos caminhos, para que se garanta a todos os 

alunos os benefícios de um espaço exclusivo, dependerá da 

avaliação específica de cada situação, que apontará quais são 

as medidas e ações necessárias para a concretização deste 

projeto (..)". 

-& 
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Vários materiais foram elaborados pela Secretaria da Educação, como

folhetos, jornais, cartilhas, manuais e livros, buscando explicar melhor o que se pretende

e esclarecer as dúvidas dos profissionais de educação e da sociedade em geral.

POR QUE É PRECISO MUDAR?

A mudança é necessária devido á decadência na qualidade do ensino.

“ A unificação dos antigos primário e ginásio, feita em meados da

década de 70, não cumpriu a promessa de garantir a escola de 8 anos para todos os

alunos. Em vez disso, houve duplicação de trabalho e recursos. Classes de 5* à 8a série

e segundo grau, com poucos alunos, estão espalhadas em várias escolas, próximas

umas das outras, quando poderíam juntar-se no mesmo espaço. Isto provocou

duplicação de gastos - com mobiliário, água e luz, dentre outros - o que aumentou o

custo dos equipamentos e diminuiu os recursos para os salários.

Além disso, salas de aula inadequadas e mal-equipadas, com

professores insatisfeitos e cansados de correr de uma escola para outra, resultam em

dificuldades de aprendizagem e maior reprovação dos alunos. (...) No Estado de São

Paulo, a repetência ocasiona um desperdício anual de 600 milhões de dólares. Um

volume de recursos que permitiría aumentar em 20% o atual piso salarial dos

professores. (SEE-SP, nov/1995a, pp. 2 e 3)
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O QUE VAI MUDAR NA ESCOLA

A estrutura escolar como é não atende adequadamente sua clientela.

Com a reorganização:

“As crianças do Ciclo Básico à 4a série estudarão em escolas

especialmente preparadas para elas. Os alunos de 5a à 8a série e segundo grau irão

para outras escolas, com equipamentos e recursos adequados às necessidades

específicas da fase que atravessam.

(...) Vai melhorar a qualidade de ensino e aproveitamento dos alunos.

Vão melhorar as condições de trabalho dos professores. E o melhor de tudo é que isto

vai garantir, para todos, aprendizagem e progresso durante os oito anos de escola

obrigatória”. (SEE-SP, nov/1995a, pp.4 e 5)

TODOS VÃO SAIR GANHANDO

A Secretaria da Educação, ao se empenhar neste programa, partiu do

pressuposto de que a reorganização possibilitaria a criação de espaços físicos

adequados às diferentes faixas de idade. Esta medida seria necessária, porque crianças

e jovens são diferentes nos aspectos físicos, sociais e psicológicos e precisam que isso

seja considerado.

• “A reorganização irá assegurar condições adequadas ao trabalho docente. Para

melhorar a qualidade do ensino, é indispensável valorizar o professor.
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• O diretor e a equipe técnica poderão administrar a escola com maior tranquilidade e

eficiência, pois vão se concentrar nas possibilidades e problemas de uma faixa etária

específica.

• Os pais ficarão mais tranquilos, pois seus filhos estarão mais seguros, em escolas

mais organizadas e melhor administradas". (SEE-SP, nov/1995b, pp.25,26 e 28)

QUEM FAZ A MUDANÇA E COMO SERÁ FEITA

A Secretaria da Educação garantiu que a reorganização seria gradativa

e posta em prática pelos delegados de ensino, supervisores, diretores, professores,

juntamente com os Conselhos de Escolas e com as autoridades municipais. Assegurou,

ainda, que as características de cada município seriam respeitadas; que a transferência

dos alunos seria feita para escolas próximas das que freqüentavam, se o

remanejamento fosse para escolas mais distantes, teriam transporte garantido e que

adaptação à nova escola seria favorecida, pois o aluno iria se transferir juntamente com

todo o seu grupo de amigos e, até mesmo, com seus professores, se eles desejassem

acompanhar os alunos.

Além das medidas de reestruturação física do ensino, a Secretaria da

Educação adotou medidas com o intuito de proporcionar mais chances de sucesso para

o aluno na avaliação de seu rendimento escolar. Em 1996, permitiu-se a flexibilização

curricular, inicialmente para o curso notumo e estendendo-se para o período diurno (7a e

8a séries do 1° Grau) e todas as séries do Ensino Médio. ( Resolução SE n° 169/96)

A) "Regime de organização semestral;
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A matrícula com dependência, restrita a dois componentes curriculares, que dá 
Ák 

oportunidade para o aluno retomar conteúdos não assimilados, viabilizando sua, 

progressão para a série subsequente; 

A matrícula parcial de estudos que possibilita que os retidos em três ou mais 

componentes curriculares sejam dispensados dos estudos em que foram 

promovidos". (SEE/CIE, jan/97, pp. 5) 

Para tomar mais eficiente e aperféiçoar o campo pedagógico e 

administrativo, a Secretaria da Educação criou o SARESP (Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar) que consiste em avaliar a capacidade cognitiva do desempenho 

dos alunos. Este mecanismo permite, ainda, obter as informações necessárias para 

redirecionar os projetos pedagógicos. 

Desejando ir além das medidas implantadas, no fim do ano letivo de 

1996, foi criado o projeto "Escola nas Férias" (Resolução SE n° 183196) para todos os 

alunos que haviam sido retidos. 

"O objetivo do projeto "Escola nas Férias" é possibilitar que os alunos 

do Ensino Fundamental retidos por avaliação ou assiduidade tenham uma nova 

oportunidade de recuperação. Para os alunos inscritos superarem suas dificuldades de 

aprendizagem, a Secretaria da Educação contratou professores para ministrarem aulas 

de recuperação durante todo o mês de janeiro, com reforço especial nos conteúdos não 

assimilados, e que impediram a progressão no período letivo regular de aulas" 

(SEE/CIE, jan/97, pp.6) 

Porém, muitos alunos desistem de estudàr após acumularem nos dois 

primeiros bimestres conceitos negativos. Diante deste fato, pretende-se implantar um 

sistema de recuperação antes do 20  semestre. 
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"(...) Projeto Férias na Escola, já no mês de julho, com uma nova 

avaliação nos primeiros dias de agosto para recuperar os alunos que não tenham tido 

sucesso, em uma ou em ambas as avaliações do processo de recuperação paralela 

bimestral. Uma vez que o aluno tenha êxito nesta nova avaliação, ela substituiria os 

conceitos do 10  semestre, aumentando, assim, suas chances de prosseguir no ano 

letivo, tendo-se, como conseqüência, uma provável redução do número de alunos 

retidos no final do ano letivo. 

No segundo semestre sena mantida a mesma sistemática de 

recuperação paralela por bimestre, além de uma nova chance no final do ano letivo para 

todos os alunos que não tenham alcançado resultados positivos nas avaliações de 

qualquer disciplina" (SEE/CIE, jan/97, pp.10) 

Com esta última proposta, terminamos de apresentar as principais 

políticas educacionais implantadas no Estado de São Paulo nas décadas de 80 e 90. 

Passaremos, a seguir, à análise destas políticas, procurando ressaltar as contribuições 

que trouxeram à escolarização e, também, apontar seus limites e suas falhas. 

5 - POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM EVIDÊNCIA 

Com o enfraquecimento do regime militar, cria-se um forte movimento 

a favor da redemocratização do país. Este contexto vai se refletir nas políticas 

educacionais que, a partir da década de 80, buscarão tomar a escola democrática: 

a  Neste sentido, democratizar o ensino sena oferecer a todas as 

camadas da população e a todas as categorias socIais iguais 

oportunídádes de freqüentar a escola e prosseguir na seqüência 

escolar. Oportunidades iguais para ricos e pobres, moradores da 
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cidade e do campo, homens e muIheres" (GOU VEIA, A.J., 

agosto18 1, pp. 1074) 

O Ciclo Básico foi implantado em 1984, por um governo eleito através 

do voto democrático, após mais de quinze anos sem eleições diretas. Época em que a 

escola de tempo integral volta a fazer parte das discussões pedagógicas, como forma 

de compensar a carência e a pobreza da clientela. 

Alguns pontos positivos são apontados por educadores em relação ao 

programa, como por exemplo: respeito à individualidade da criança e ao seu ritmo de 

aprendizagem, permitindo ampliar o debate sobre os problemas da alfabetização. O 

resultado foi um maior envolvimento das equipes escolares, repercutindo no trabalho 

em sala de aula, visto que os professores estavam mais seguros e confiantes na 

utilização de estratégias diversificadas de trabalho. O remanejamento e 

homogeneização dos alunos ao longo do ano, aparecia como um dos principais avanços 

trazidos pelo Ciclo Básico. Porém, algumas escolas fizeram uso excessivo do 

remanejamento, o que resultou em desajustamento emocional de muitos alunos. 

A Secretaria da Educação, ao avaliar o primeiro ano de funcionamento 

do Ciclo Básico, constatou que mais de 40% das escolas requeriam serviços de 

manutenção e ampliação; o número de funcionários era insuficiente; a maioria das 

escolas não tinha coordenador pedagógico, pessoa de muita importância no 

encaminhamento do programa nas unidades de ensino. O principal obstáculo enfrentado 

foi a ausência de um conhecimento mais aprofundado da proposta, que possibilitasse 

uma elaboração e implantação melhor dos planos de trabalho nas escolas. Além da 
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falta de esclarecimento sobre formação de classes, remanejamentos, forma de avaliar e 

registrar o desenvolvimento dos alunos. 

Em 1984, com o Ciclo Básico houve um ganho de 9,69% referente à 

promoção e a defasagem série-idade diminuiu em relação às quatro séries iniciais. 

Porém pode-se observar que a reprovação permaneceu alta, enquanto que os índices 

de evasão pareciam inalterados. O temor de muitos educadores acabou se 

concretizando: a reprovação elevada no fim da 1a  série foi transferida para o término do 

20  ano do Ciclo Básico. Observemos os dados: 

ENSINO FUNDAMENTAL - TAXAS DE PERDAS (REPROVAÇÃO + EVASÃO) 
POR SERIE E ANO - % 

ANO/SÉRIE....CBI* 	4 

	

7,0 	 40,9 	 26,4 	 20,3 

	

7,2 	 41,7 	 25,9 	 20,0 

	

L cbo Básico Inicial 	** Ciclo Básico Completo 

Fonte: SEE/CIE. Contribuições para as Discussões sobre a Sistemática de AvaliaçSo na Rede Estadual, 
jan197, pp.4. 

Nota-se que mais de 40% dos alunos não completaram o Ciclo Básico, 

seja por evasão ou por retenção. Se o projeto "Ciclo Básico" visava reduzir 

drasticamente a evasão e a repetência, por que o objetivo não foi alcançado? Se os 

alunos tinham 2 horas-aula a mais para suprir suas dificuldades, por que continuaram a 

ser reprovados? 

Porque o Ciclo Básico não conseguiu se tomar um fator de estímulo 

para o aluno permanecer mais tempo na escola, pois a escola , na maioria dos casos, 
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continuou a ser a mesma em sua organização. Os alunos do Ciclo Básico, ao invés de 4 

horas-aula, permaneciam 6 horas-aula sentados em uma sala de aula e diante dos 

mesmos professores, com o mesmo salário miserável. As mudanças pretendidas pelo 

projeto não conseguiram alterar significativamente o sistema de ensino nem reverter o 

quadro de fracasso escolar. 

Como meio de solucionar os problemas enfrentados, a Secretaria da 

Educação pôs em prática a "Jornada Única de Trabalho Docente e Discente no Ciclo 

Básico". Com ela, foi aumentado o tempo de permanência na escola para todos as 

alunos, ampliadas as horas-atividades dos professores, destinando-se à capacitação e 

à atualização profissional, houve a fixação do professor em uma única classe e escola 

e, também, foi criada a função de professor coordenador do Ciclo Básico. 

CICLO BÁSICO - 1988 EM % 

Ii 

:.•,; 	
,. 

Fonte: SE/A TPCE/CIE. "Resultado Escolar - Ciclo Básico", 1988 

Os dados da tabela acima apresentam os percentuais relativos aos 

alunos que cursaram o Ciclo Básico com Jornada Única e aos que estavam em turnos 

normais. Estes percentuais mostram que no ano de 1988, dos 1.590.109 alunos 

matriculados, 8% pediram transferência, 8% evadiram, 32% foram promovidos para a 3a 
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série, 17% reprovados após cursar as duas primeiras séries e 34% concluíram o 

primeiro ano. 

Um aspecto que desperta a atenção é o índice mais elevado de 

transferência e de evasão dos alunos que freqüentavam o Ciclo Básico em Jornada 

Única, quando comparados aos alunos inseridos em turnos normais. Dois fatores, 

principalmente, explicam esta problemática: 

Primeiro, as falhas na implementação das propostas pedagógicas 

para a Jornada Única tornaram as aulas ainda mais monótonas e cansativas. 

Segundo, a Jornada Única (6 horas) acabou se confrontando com as 

condições sócio-econômicas dos alunos, ou seja, grande parcela dos alunos são 

oriundos de famílias pobres que enfrentam sérios problemas de subsistência. O 

trabalho apenas dos adultos não é suficiente para reverter esta situação, obrigando as 

famílias a fazerem uso do trabalho das crianças, através de serviços domésticos, 

pequenos biscates e outras formas de trabalho remunerado. Assim, permanecer seis 

horas na escola era incompatível para os filhos de famílias que lutam por condições 

básicas de sobrevivência. 
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ENSINO FUNDAMENTAL - TAXAS DE PERDAS (REPROVAÇÃO + EVASÃO) 
POR SÉRIE E ANO - % 

ANO/SÉRiE  4 

1987.: 	. 	•. 7,2 41,7 25,9 20,0 

i988 	 10,2 40,0 22,8 18,0 

J103 

* Ciclo Básico Inicial 	** 

38,5 	 J'24,1 

Ciclo Básico Completo 

19,0 

Fonte: SEEICIE. "Contribuições para as Discussões sobre a Sistemática de Availação na Rede Estadual", 
jan197, pp. 4 

Comparando os dados dos anos de 1987, 88 e 89, pode-se constatar 

que, em 1987 (turnos normais de aula), a evasão no início de 1 0  ano do ciclo era de 

7,2% aumentando sensivelmente para 10,2% em 1988 e 10,3% em 1989. Quanto à 

taxa de retenção+evasão nas séries seguintes, percebe-se uma diminuição de 41,7% 

em 1987 para 40,0% em 1988 e 38,5% em 1989, ao completar o 20  ano do ciclo em 

Jornada Única. Em relação à 3a  e à 4a  série o fluxo é variável, ora há uma diminuição, 

ora um acréscimo na retenção+evasâo dos alunos. 

Portanto, as medidas adotadas em 1989 também não foram capazes 

de alterar o quadro instalado no Estado de São Paulo, quando se refere à evasão e à 

repetência, ou seja, ao fracasso escolar. Acreditamos que seria muito melhor garantir 

um ensino de boa qualidade em período parcial, o que não vem acontecendo, para 

depois se pensar em ampliar o tempo de permanência da criança na escola. 

67 

1 



Como o Ciclo Básico não conseguiu efetivar seus objetivos, é criada 

em 1991 uma nova política educacional: a "Escola-Padrão" que se propunha a "reverter 

a baixa qualidade do ensino na rede pública de São Paulo", através da autonomia 

pedagógica e administrativa da escola. 

A idéia de autonomia das unidades de ensino é um dos pontos sobre 

o qual deve se refletir. Esta não é uma idéia nova. Já havia referências a ela nas Leis 

4024161, 5692171 e 7044182. Porém, a autonomia da escola, até então, não havia se 

tomado realidade. Obstáculos políticos, burocráticos, econômicos e excesso de 

regulamentação impediram até aqui a escola de exercer sua autonomia. 

O Programa de Reforma do Ensino Público do Estado de São Paulo 

(SEE/91) não conseguiu inverter as relações de poder entre Secretaria da Educação e 

unidades de ensino. Isso se deve às diferentes competências atribuídas e, 

principalmente, por se tratar de mais um programa que chegou pronto às escolas, 

devendo ser implantado. Além disso, o programa previa um "contrato de gestão", onde 

escola e Secretaria da Educação se comprometiam na execução dos projetos 

educacionais. Esse compromisso indicou um fortalecimento da escola e de seu conselho 

nos aspectos pedagógicos, porém, simultaneamente, limitou sua ação em questões 

estabelecidas como de competência da Secretaria. A autonomia das escolas era aceita 

desde que não requisesse a ampliação dos limites propostos nem questionasse a 

estrutura hierárquica de poder. 
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Em relação à repetência e à evasão, podemos dizer qüe o projeto 

«escola-padrão" não conseguiu atacá-las. Ao contráno, os índices permaneceram 

praticamente estáveis, com pequenas variações. 

ENSINO FUNDAMENTAL - TAXAS DE PERDAS (REPROVAÇÃO+EVASÂO) 
POR SÉRIE E ANO - % 

Ano! 

1 Sériej 
1 CBI 

* 
CBC 

** 
3a 48 5a 6 7 8 58 a 7a a3 Total 

8,5 33,6 19,3 15,0 31,4 21,3 15,5 8,4 58,7 46,6 36,9 24,2 24,2 

8,7 33,6 19,6 15,1 30,3 21,4 15,3 8,3 56,8 44,5 34,5 21,7 23,8 

8,5 32,7 18,4 13,9 25,8 17,5 12,4 6,7 54,9 42,4 32,1 19,7 21,9 

7,5 33,9 19,0 14,4 28,3 21,9 15,0 8,3 56,0 44,6 33,4 20,8 23,0 
* Ciclo Básico Inicial 	** Ciclo Básico Completo 

Fonte: SEEICIE. «Contribuições para as Discussões sobre a Sistemática de Avaliação na Rede Estadual", jan197, 
pp. 4  

Vários problemas podem ter contribuído para o fato, como por exemplo: 

o número elevado de alunos por classe (de 35 a 40), o atraso no repasse das verbas 

referentes à caixa de custeio, a precariedade dos mecanismos de capacitação e a falta 

de uma política salarial concreta. 

A "escola-padrão" ficou conhecida entre alunos, pais e professores 

como "escola-podrão". A nomenclatura se justifica no discurso popular, pois o governo 

tinha reformado os prédios das escolas convertidas em padrão. A aparência mudou. No 

entanto, dentro das unidades escolares, persistiu a baixa qualidade do ensino, o 

desestímulo dos alunos e o desânimo dos professores diante de uma política de 

gratificações, ao invés de recuperação das perdas salariais. 
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O programa acabou segmentando a rede estadual de ensino: de um 

lado, as "escolas-padrão" que conseguiram melhorias (em nível físico dos edifícios) e do 

outro lado, um enorme número de escolas em precárias condições de funcionamento em 

nível físico e pedagógico. 

Quando professores e alunos tentaram demonstrar suas insatisfações e 

apresentarem suas reivindicações, foram recebidos pela tropa de choque e impedidos de 

participar democraticamente na hora de tomar decisões. Segundo Saviani, podemos 

concluir que: 

"Quando mais se falou em democracia no interior da escola, 

menos democrática ela foi e quando menos se falou em 

democracia, mais ela esteve articulada com a construção de uma 

ordem democrática «. (SA VIANI, D., 1989, pp. 60) 

Nesta última etapa, vamos analisar a atual política educacional: 

"Educação Paulista: Corrigindo Rumos. Mudar para Melhorar: uma Escola para a 

Criança, outra para o Adolescente", implantada no ano letivo de 1996. Como o programa 

é bastante recente, faremos algumas considerações preliminares. 

A reorganização das escolas consistiu em criar espaços adequados a 

crianças e a adolescentes, separando o Ciclo Básico à 4a  série em uma escola e da 5a 

série em diante em outra. Esta prática trouxe, inicialmente, muita polêmica: 
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Os pais alegaram que a reorganização fez com que os filhos fossem 

para escolas mais distantes, acarretando maiores gastos com transporte ou, ainda, ao 

separar crianças e adolescentes em escolas diferentes, as crianças mais novas que 

iam para escola com os irmãos mais velhos, ficaram sem acompanhante, 

desestruturando a organização familiar. 

Quanto aos professores, a Secretaria da Educação garantia que a 

reorganização melhoraria as condições de trabalho e os salários. Sabe-se que isto não 

vem acontecendo: milhares de professores continuam com sua jornada de trabalho 

parcelada em duas ou até em três escolas. Dados fornecidos pela APEOSP (Sindicato 

dos Professores) indicam que cerca de 40.000 professores ficaram sem aulas na rede 

estadual em função da reorganização. A política salarial é praticamente inexistente, o 

governo se restnngiu a dar algumas gratificações aos professores. O piso salarial dos 

docentes em junho de 1997 era para o Professor 1 de R$573,10, para o Professor II 

R$ 619,44 e para o Professor III R$670,53, cujos valores se referem a 200 horas-aula 

mensais e já estando incluídas as gratificações. (APEOESP, "Boletim da APEOESP, 

jun/97) 

O programa previa a criação de espaços físicos com equipamentos e 

recursos adequados às necessidades de cada faixa-etária e o que encontramos na 

maioria das escolas são classes lotadas, às vezes, faltando até cadeira e mesa para os 

alunos e o professor ainda estando restrito ao giz e ao quadro-negro. 

O que vem despertando maior atenção dos educadores, funcionários, 

pais, alunos e da sociedade em geral são as medidas adotadas a partir da 7a  série para 
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combaterem a evasão e a repetência, melhorando o rendimento escolar, que são: 

organização semestral, a matrícula com dependência, a matrícula parcial e o projeto 

"Escola nas Férias", este último destinado a todos os alunos retidos em 1996. 

Vejamos o que nos mostram os índices, após a adoção destas 

medidas: 

ENSINO FUNDAMENTAL - TAXA DE PERDAS (REPROVAÇÃO+EVASÃO) 
1996- EM % 

Ano/Série CBI 	CBC 	3e 	4 	5 	6 	7 

5,04 	24,33 111,44 	7,72 	25,01 	20,76 	16,82 	12,22 

* Ciclo Básico Inicial 	** Ciclo Básico Completo 

FONTE: SEEJCIE, jun197 

Houve uma diminuição da retenção e da evasão, este é um fato. 

Porém, cabe-nos questionar: os alunos que foram aprovados, mas que ficaram em 

dependência em até dois componentes curriculares, terão condições de acompanhar e 

atingir os objetivos da série seguinte? O projeto "Férias na Escala" no qual o aluno 

estuda um mês, possibilita de fato que o aluno supere suas dificuldades e assimile o 

conteúdo a ponto de "ganhar um ano" e cursar a outra série sem tropeços? 

Acreditamos ser necessário um acompanhamento dos alunos que 

fizeram matrícula com dependência e dos alunos promovidos após cursar o projeto 

"Férias na escola". A Secretaria da Educação deveria implantar um sistema de 

informações, através do qual as unidades escolares possam dizer qual o rendimento 

destes alunos, quantos não conseguiram acompanhar o conteúdo da série seguinte e 
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foram reprovados. Se não forem adotadas novas medidas que avaliem os projetos, a 

repetência poderá se transferir para o ano seguinte ou, ainda pior, incentivando a 

promoção automática de crianças e adolescentes que não alcançaram os conteúdos e 

objetivos previstos. Esta prática acarretaria a formàção de milhões de trabalhadores sem 

qualificação suficiente para ingressarem em um mercado de trabalho competitivo e que 

tende, cada vez mais à globalização. 

Após analisar essas três políticas educacionais, chega-se à conclusão 

de que elas são apresentadas como "salvadoras", capazes de "em um passe de 

mágica" resolverem os problemas do ensino, que foram se acumulando durante 

décadas, porém, não atingem o ponto central do problema, que são as diferenças 

sociais. 

Quando estas desigualdades sociais são intensas e a sociedade 

passa a exigir soluções, a conseqüência é a adoção de reformas que, no entanto, não 

resolvem suas causas. 

Tratam-se de políticas educacionais equivocadas, por serem a evasão 

e a repetência problemas graves. Acreditam que as medidas a serem adotadas devem 

ter um caráter de urgência e acabam se transformando em apenas medidas paliativas, 

sem nenhuma ligação com soluções mais radicais que busquem e ataquem as causas 

do problema a longo prazo. Uma política educacional, para obter sucesso, deve estar 

articulada com medidas estruturais que levem à transformação social. 
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V - POLÍTICAS EDUCACIONAIS E SUAS 
SEMELHANÇAS COM A VISÃO LIBERAL 

DA EDUCAÇÃO 

Após o estudo e a análise das políticas educacionais do Estado de 

São Paulo, a partir de 1983, podemos confirmar que, por mais modernas que se 

pretendam, não conseguiram romper totalmente as amarras com o pensamento liberal. 

Várias idéias apresentadas nestes programas remetem ao corpo de idéias liberais, por 

exemplo: 

"Diminuir a discrepância no desempenho dos alunos das diversas camadas sociais, 

oferecendo condições para que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades 

de escolarização.' (Ciclo Básico - 1984) 

o "A democratização da escola é a diretriz política fundamental da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo". "Assegurar ao indivíduo o direito à escolarização 

é antes de tudo uma proposta política." (Jornada Única de Trabalho Docente e 

Discente - 1988) 

. "A autonomia pedagógica e administrativa tem como finalidade democatizar a 

educação, a escola e o saber." (Escola-Padrão - 1991) 
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"A reorganização vai garantir, para todos, aprendizagem e progresso durante os oito 

anos de escola obrigatória." (Educação Paulista: Corrigindo Rumos - 1996) 

De forma mais ou menos explicita, as políticas educacionais falam 

em proporcionar oportunidades iguais de escolarização a todas as crianças, idéia 

defendida pela Teoria Liberal que acredita que se todos tiverem igualdade de 

oportunidades, atingiríamos a equalização social. 

Essa teoria parte do pressuposto de que todos os indivíduos 

possuem talentos inatos e são eles que determinarão a posição social desse 

indivíduo. Essa idéia, também, aparece nos programas das políticas educacionais, 

ainda que de forma velada: 

• "Parte da premissa de que as crianças mais pobres, maioria da nossa população e 

clientela da rede pública estadual necessitam da escola e são capazes de aprender'. 

"Proporcionar condições que favorecem o desenvolvimento das habilidades cognitivas 

do aluno." (Jornada Única de Trabalho Docente e Discente - 1988) 

• "Modernizar a escola pública, tornando-a apta a fornecer a todos o estudo, a 

pesquisa, o estímulo à discussão e à posse de todos os conhecimentos disponíveis 

na atualidade."(Escola-Padrão - 1991) 

Estes são exemplos de que há a preocupação de proporcionar 

educação a todos, para que desenvolvam ao máximo suas capacidades ou talentos 

para poderem desempenhar uma função útil à sociedade. 
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Portanto, pode-se dizer que vários são os aspectos que filiam estas 

políticas educacionais às teorias que acreditam que a educação é um meio de se atingir 

a equalização social. Assim, a "marginalidade escolar' seria: 

"Um fenômeno acidental que afeta individualmente a um número 

maior ou menor de seus membros o que, no entanto, constitui 

um desvio, uma distorção que não só pode como deve ser 

corngida. A educação emerge aí como instrumento de correção 

dessas distorções. Constitui pois, uma força homogeneizadora 

que tem por função reforçar os laços sociais, promover a 

coesão e garantir a integração de todos os indivíduos no corpo 

social. (...) Como se vê, no que respeita às relações entre 

educação e sociedade, concebe-se a educação com uma ampla 

margem de autonomia em face da sociedade. Tanto que lhe 

cabe um papel decisivo na conformação da sociedade evitando 

sua desagregação e, mais do que isso, garantindo a construção 

de uma sociedade igualitáfia" (SAVIANI,D., 1989, pp. 16) 

Nos itens seguintes, vamos entender melhor a Teoria Liberal, a sua 

ideologia da igualdade de oportunidades e as suas influências no sistema de ensino. 
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1- TEORIA LIBERAL: ORIGEM E PRINCÍPIOS 

No final do século XVII, o espírito capitalista passa a predominar na 

formulação de idéias que se adaptam às necessidades de um novo mundo e prestes a 

predominar na Europa Ocidental. Nesse contexto, procurava-se estabelecer o direito 

de acúmulo de bens materiais sem a interferência de qualquer autoridade social; 

almejava-se, também, convencer que essa busca levaria ao bem de toda a sociedade. 

Anteriormente, o produtor usufruía do direito de suficiência, porém, 

para fazer uso desse direito, tinha que pagar ao trabalhador um salário, de acordo com 

a moral religiosa, sendo o cumprimento desse princípio fundamental para que se 

alcançasse a salvação eterna. Há, agora, um conceito social individual, defende-se a 

idéia de que, quanto maior riqueza o indivíduo acumular, mais ele estaria colaborando 

com a sociedade. A doutrina liberal passa a ser a explicação filosófica para essas 

novas práticas, traduzindo a reação de uma parcela da sociedade contra os privilégios 

da nobreza e do clero sobre as demais camadas sociais. Essa reação se fortaleceu, 

no setor político, graças às revoluções inglesa (século XVtI) e francesa (século XVIII), 

promovidas pela burguesia, que adota o Liberalismo para defender seus interesses 

particulares. Porém, apresenta-o à sociedade como se ele se estendesse a todas as 

pessoas, independente de sua origem ou posição social, tomando-se um valor para a 

sociedade em geral. Pode-se dizer, então, que o Liberalismo é urna doutrina burguesa e 

para a burguesia, apoiando-se em um conjunto de crenças e convicções; é uma 

ideologia cujos princípios básicos são: o individualismo, a liberdade, a igualdade de 

direitos e oportunidades, o direito à propriedade privada e à democracia. 

77 



A ideologia liberal, no que conceme ao individualismo, parte do 

princípio de que todo indivíduo deve ser respeitado por possuir talentos e aptidões 

(inatas). Estas idéias têm como base a crença nos "direitos naturais do indivíduo", 

desenvolvida por John Locke. Inicialmente, então, todos os homens viviam em estado 

natural, prevalecendo a liberdade e a igualdade absolutas. A lei que imperava era a lei 

da natureza, que cada indivíduo punha em prática para proteger os seus direitos 

naturais à vida, à liberdade e à propriedade. Porém, como cada homem queria impor 

seus direitos em detrimento dos outros, as conseqüências do estado natural foram o 

conflito e a insegurança. Houve, então, a necessidade de se criarem regras e instituir o 

Estado. 

"O pacto social nasce da necessidade de cooperação entre os 

homens contra as forças da natureza. (...) 

A fim de que o pacto social não seja um formulário inútil, ele 

encerra tacitamente um compromisso que dá força e autonomia 

aos outros e que consiste no fato de que qualquer pessoa que 

se recuse a obedecer à vontade geral, a isto será obrigado por 

todo o grupo, o que significa apenas que ela será forçada a ser 

livre, pois é condição essencial que cada cidadão se entregue à 

pátria e esta o garanta contra toda dependência pessoal. 

Aquilo que o homem perde pelo contrato social é a sua liberdade 

natural e um direito ilimitado a tudo o que ele tenta e pode 
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atingiG o que ele ganha é a sua liberdade civil e a propriedade 

de tudo que possui" (ROUSSEAU, J.J., 1965, pp. 182) 

O Estado era uma autoridade que estava acima de todos, mas que 

emana de contrato social vindo dos indivíduos que preexistiam ao próprio Estado. A 

sua função era pôr em prática a lei natural, ou seja, defender os direitos naturais 

individuais e possibilitar a cada pessoa o desenvolvimento de seus talentos. Acredita-se 

que os indivíduos possuem talentos diferentes e usufruem de oportunidades iguais, 

proporcionadas pelo Estado, para desenvolvê-los. Assim, aquele que for mais talentoso, 

alcançará uma posição social mais vantajosa e o menos talentoso será o único 

responsável pelo seu fracasso social. 

"As coisas neste estado teriam podido se conservar iguais se os 

talentos tivessem sido iguais, e se, por exemplo, o emprego do 

ferro e o consumo dos gêneros pesassem igualmente na 

balança; mas, a proporção que nada substinha foi logo rompida, 

o mais forte produzia trabalho. O mais destro encontrava meios 

de abreviar o trabalho. O agricultor tinha mais necessidade de 

ferro ou o ferreiro precisava mais de trigo; trabalhando 

igualmente um trabalhava muito enquanto que o outro tinha 

apenas para viver. Foi assim que a desigualdade natural se 

desenvolveu" (ROUSSEAU, JJ., 1965, pp. 171) 

Para tanto, é necessário que os indivíduos tenham liberdade para, em 

competição com os demais , desenvolverem suas aptidões inatas, conseguindo a 
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posição social que suas capacidades permitirem. A riqueza e a pobreza seriam, então, 

conseqüências imediatas do esforço individual. 

"Deus deu o mundo em comum aos homens; mas, como o fez 

para benefício deles e maior conveniência da vida que fossem 

capazes de retirar dele, não é possível supor tivesse em mente 

que devesse ficar sempre em comum e inculto. Deu-o para uso 

do diligente e racional - e o trabalho tinha de seivir-lhe ao 

direito de posse, não à fantasia e ambição dos brigões e 

altercadores" (LOCKE, John, 1978, pp. 47) 

"(...) com respeito à igualdade não se deve entender por isso que 

os graus de poder e de riqueza sejam absolutamente os 

mesmos, mas sim que o poder exerça senão em virtude das 

classes e das leis" (ROUSSEAU, J.J, 1965, pp. 185) 

A igualdade pregada pelô Liberalismo era apenas perante às leis, isto 

é, igualdade de direitos. Não se trata de igualdade social, pois, se os homens não são 

iguais em talentos e capacidades, é impossível pensar que possam ser iguais em 

riqueza. 

"Dessa forma, a doutrina liberal reconhece as desigualdades 

sociais e o direito que os indivíduos mais talentosos têm de ser 

materialmente recompensados" (CUNHA, L.A., 1991, pp.33) 
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Decorre dessas idéias o princípio que fala sobre a propriedade, sendo 

esta um direito natural dos indivíduos e competindo ao Estado a sua proteção. Partindo 

do pressuposto de que o trabalho e o talento são os meios para se atingir a ascensão 

social e aquisição de riquezas, então, uma pessoa pobre, que seja talentosa e 

trabalhadora, pode vir a ser rica e adquirir propriedades. 

"O soberano pode em primeiro lugar entregar o governo a todo o 

povo ou à maiona do povo, de maneira que existam mais 

cidadãos magistrados do que simples cidadãos particulares. Dá-

se a esta forma de governo o nome de democracia" 

(ROUSSEAU, J.J., 1965, pp. 186) 

Os princípios liberais, para se efetivarem, requerem a democracia, 

isto é, um sistema de governo onde todo cidadão escolheria, através do voto, seus 

representantes e assim, estaria participando do governo. 

Através desse discurso liberal, a burguesia obteve os meios 

necessários para conquistar o poder; apesar de já possuir o poder econômico, ainda 

desejava o poder político, que passou a pleitear em função de sua capacidade 

individual. Para ascender ao poder, tomando para si os privilégios dos nobres, a 

burguesia buscou o apoio do povo, comprometendo-se a beneficiá-lo através de uma 

sociedade igualitária. Entretanto, ao assumir o poder político, a classe burguesa 

"esquece" de considerar os direitos do povo, dando ênfase apenas à propriedade 

privada e, desta maneira, estabelecendo uma nova ordem de desigualdades. 
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Estes princípios beneficiaram uma pequena minoria em prejuízo da 

maioria explorada. A idéia de liberdade e igualdade destinava-se somente aos donos 

de bens e propriedades, tomando-se um mecanismo para "adestrar" e controlar 

operários e camponeses, pois, por trás desses princípios, estava a exploração daqueles 

que só possuíam sua força de trabalho. 

2- LIBERALISMO E EDUCAÇÃO 

A visão liberal da sociedade se refletirá, também, no sistema 

educacional, porque a escola é entendida como um instrumento capaz de despertar e 

desenvolver os talentos inatos e capacidades do indivíduo, atendendo as desigualdades 

sociais. Diante disso, a educação assume a função de reconstrução social. Desta 

forma, os pensadores liberais defendem a idéia de que, se as pessõas em situação 

desfavorável tiverem acesso à educação pública e forem esforçadas, utilizando o 

conhecimento adquirido, através da educação, conseguirão obter uma melhoria na sua 

posição dentro da hierarquia social. Luiz Antônio Cunha diz que: 

"O principal ideal liberal de educação é o de que a escola não 

deve estar a serviço de nenhuma classe social, de nenhum 

privilégio de herança ou dinheiro, de nenhum credo religioso ou 

político. A instrução não deve estar reservada às elites ou 

classes superiores (..). A educação deve estar a serviço do 

indivíduo, do "homem total" ilberado e pleno" 

(CUNHA,L.A., 1991, pp.34) 
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A finalidade principal da educação seria a preparação do indivíduo 

para ocupar a sua posição na estrutura social, de acordo com suas aptidões inatas e 

sua motivação, legitimando a idéia de que a escola teria a incumbência dé preparar. 

os indivíduos para desempenharem as funções exigidas por uma sociedade de classes. 

Assim, por meio da equalização de oportunidades, estar-se-ia contribuindo para que 

houvesse justiça social, criando uma sociedade hierarquizada com base nos talentos 

e capacidades individuais. Pode-se concluir que 

"A ascensão ou descensão social do indivíduo estará 

condicionada à sua educação, ao seu nível de instrução, e não 

mais ao nascimento e a fortuna que dispõe. Isto porque o 

talento está no indivíduo, independente de seu status ou 

condição materiaI" (CUNHA, LA., 1991, pp.35) 

As idéias, até aqui apresentadas, reafirmam as semelhanças entre a 

doutrina liberal e as políticas educacionais paulistas que se manifestam através de: 

• gratuidade e obrigatoriedade escolares; 

• igualdade de oportunidades; 

• dever do Estado, da comunidade e da família de promover educação; 

• Desenvolvimento de potencialidades do educando visando sua auto-realização; 

• Flexibilidade curricular; 
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• Predomínio do qualitativo sobre o quantitativo na avaliação do rendimento escolar. 

A análise dos objetivos, das finalidades e das diretrizes educacionais, 

mostra-nos a função designada à educação no desenvoMmento social. Trata-se da 

construção de uma sociedade aberta, onde não hajam barreiras que impeçam o 

indivíduo de realizar seus talentos e da institucionalização de um percurso propício para 

sua realização, que seria a educação escolar. Assim: 

"A imagem da escola é a de um mecanismo pelo qual os 

talentos são transformados em habilitações cambiáveis, por sua 

vez, em renda sob a forma de salário ou lucro. A sociedade 

aberta é aquela que permite aos indivíduos de cada 

qualidade/quantidade de talentos atingirem o seu degrau. A 

sociedade brasileira, no seu estado atual, entretanto, não é 

completamente aberta, pois há fatores que impedem a entrada 

(ou exigem a saída prematura) de muitos indivíduos da 

escola/escada antes de atingirem o seu degrau. A ampliação de 

atendimento e a diferenciação do sistema escolar farão com que 

esses fatores deixem de existir e isso refletirá no aumento do 

nível de renda das classes médias e trabalhadoras" (CUNHA, 

L.A., 199 1,pp.52). 

Atuando dessa maneira, a escola seria: a engrenagem reguladora da 

sociedade, enquadrando as pessoas nos diversos trabalhos e meios de vida em que se 

dividem as atividades humanas e, também, o meio de corrigir as desigualdades injustas 
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produzidas pela ordem econômica capitalista. Dessa fõrma, os liberais acreditam que a 

educação não está ligada a essa ordem que produz as desigualdades e, por isso, é 

capaz de construir uma sociedade igualitária. 

Em sua análise, Luiz Antônio Cunha critica a ideologia liberal, 

afirmando serem falsos os seus pressupostos. São cinco os pontos em que o autor 

tece sua crítica. Vale a pena, apesar de sua extensão, transcrevê-la na íntegra: 

"Primeiro, a escada, isto é, as oportunidades de escolarização, 

não é franqueada a todos. O atendimento do sistema é 

extremamente desigual entre as diversas regiões do país e, em 

cada uma, entre as classes sociais. Segundo, mesmo onde há 

maior atendimento, verifica-se uma grande desigualdade na 

qualidade da educação. Ora, o que conta, em termos de 

qualificação, é o produto da educação, e se esse é desigual, em 

termos de qualidade, não se pode dizer que há igualdade de 

oportunidades mesmo quando o atendimento do sistema escolar 

é amplo. Te melro, as aptidões das pessoas não são 

características inatas; ao contrário, são um produto da sua 

primeira educação, associada às condições de vida no que se 

refere à alimentação, ao desenvolvimento psico fisiológico, ao 

desenvolvimento de certas destrezas que cada classe social tem 

como resultado da vida que leva. Assim, imaginar que as 

aptidões são inatas é ignorar o que produz essas aptidões. 
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Quarto, a educação (escolar, no caso) está toda organizada 

para premiar as aptidões desenvolvidas nas classes não 

trabalhadoras. Assim, os processos de avaliação, mesmo os 

considerados "objetivos", estão voltados para destacar os 

indivídúos que absorveram as aptidões (e os comportamentos, 

estados e manifestações) "naturais", "espontâneas", dessas 

classes como, por exemplo, o verbalismo e as "boas maneíra" 

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. As 'zões de ordem intelectiva" 

são expressão de distinções sociais prévias que assumem uma 

aparência desligada da sua origem" (CUNHA,L.A., 1991, pps.55 

e56) 

Difundir a idéia de igualdade perante a lei, onde todos têm os 

mesmos direitos e deveres, em uma sociedade cuja organização é marcada pela 

desigualdade, é querer inculcar nos indivíduos o sentimento de incompetência, de falta 

de capacidade, pois, se o povo não usufrui das oportunidades ofertadas a todos 

igualmente, é porque não se empenha o suficiente. 

A concepção liberal acaba ignorando que, na ordem reprodutivista do 

sistema capitalista, a posição do indivíduo já está determinada. Ocorre uma inversão de 

idéias que transforma a educação de elemento determinado pela estrutura social em 

elemento determinante dessa estrutura. 
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As políticas educacionais paulistas, ao pretenderem implantar uma 

"escola única", com oportunidades iguais para todos, independentemente de sua 

origem, acentuaram as desigualdades sociais e preparam indivíduos para 

desempenharem urna função útil à sociedade, função esta predeterminada pela classe 

de origem, ou seja, os filhos de trabalhadores por terem dificuldade em permanecer na 

escola e de concluírem os estudos, possivelmente serão também trabalhadores, 

enquanto os filhos vindos da classe empresarial, terão acesso irrestnto ao 

conhecimento e ocuparão postos de controle e de domínio da sociedade. 

Nesse 	sentido, a pedagogia liberal toma-se ideológica, pois 

reinterpreta e transverte as origens, o funcionamento e as metas do processo 

educativo real, marcando a separação entre a teoria e a realidade social; abordando os 

problemas da educação como autônomos, a-históricos, sem vínculo com o contexto 

social e tematizados num sistema ideal, que dissimula as diferenças sociais presentes 

na divisão do trabalho, pela apropriação do capital e das forças produtivas; 

assegurando, com isso, a assimilação e aceitação, junto com a transmissão do saber, 

do sistema de poder e de hierarquia da sociedade capitalista. Responde, assim, às 

necessidades de reprodução econômica e política do capitalismo, constituindo-se num 

sistema mediador das contradições de classe, ao transferir para o próprio indivíduo a 

responsabilidade pela sua situação na escala social. 

87 

II! 



VI - REPRODUTIVISMO EDUCACIONAL 

Gostaríamos de abrir este capítulo, dizendo que as políticas 

educacionais paulistas e a escola como um todo romperam com a reprodução da 

ideologia da classe dominante e que, finalmente, atendem aos interesses da maioria da 

sociedade, tomaram-se democráticas porque, além de possibilitarem a todos acesso ao 

sistema de ensino, respeitam as diferenças entre os vários grupos e tornaram-se 

espaço de emancipação da classe trabalhadora. No entanto, acreditar que estas metas 

foram alcançadas, seria assumir uma postura ingênua e até alienada. Os dados até 

aqui apresentados e a própria prática educacional apontam, infelizmente, para um 

caminho distante deste. Por que as reformas fracassaram e as várias políticas 

educacionais implantadas não conseguiram eliminar o fenômeno da repetência e da 

evasão escolar? Deve-se falar em fracasso escolar ou em sucesso escolar? 

Se adotarmos o ponto de vista da classe dominante, a instituição 

escolar é um sucesso, tem cumprido o seu papel: contribuir na reprodução da 

sociedade de classes e fortalecer o sistema de produção capitalista. Diante desta idéia, 

perguntamo-nos: será que as políticas educacionais são criadas para darem certo? Ou 

são apenas um meio de mostrar à sociedade que está se "tentando" encontrar um 

caminho? Por que os problemas persistem? Não seria para mostrar que se, são 

adotados novos programas de ensino e eles fracassam, é porque o povo não tem 

capacidade? 
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A imagem que os programas de ensino e que a Secretaria da Educação 

procura passar é de que a educação garante o progresso do país, o desenvolvimento 

do ser humano e a mobilidade ou ascensão social, ao proporcionar oportunidades iguais 

a todas as pessoas. Aqueles que vencerem, trarão benefícios econômicos e culturais à 

sociedade. Assim, a imagem oficial prega a democratização da escola. Porém, ao 

abrirmos os olhos, vemos a realidade do sistema educacional que pretende: transmitir os 

conhecimentos necessários para especializar a força de trabalho do futuro; assegurar, 

ao transmitir esses conhecimentos, a inculcação dos valores morais e aceitação da 

autoridade e da hierarquia social. Desta forma, a educação reproduz, econômica e 

politicamente, a sociedade capitalista, mediando e amenizando as lutas de classes, ao 

transferir para o indivíduo a responsabilidade por sua posição na estratificação social. 

Ainda que já tenham sido feitas várias críticas em relação aos autores 

da corrente reprodutivista em educação, vale a pena resgatar as idéias mais importantes, 

por terem questionado a atuação da escola dentro da sociedade capitalista para, em 

seguida, retomarmos algumas ressalvas. 

ESCOLA: INSTRUMENTO DE REPRODUÇÃO SOCIAL 

Vários pesquisadores brasileiros têm estudado a escola como espaço 

de reprodução social, entre eles sobressaem-se Fukui (1980) e Rosemberg (1981). A 

desigual distribuição das oportunidades e a impossibilidade de permanência na escola, 

para muitas crianças e jovens brasileiros, são conseqüência da sociedade dividida em 

classes, expressando a existência de uma desigualdade no acesso e posse dos meios 

de produção. 
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Nesse sentido, as teorias da reprodução procuram se colocar fora da 

imagem oficial da escola, enfatizando: 

"(...) como as escolas utilizam seus recursos materiais e 

ideológicos para reproduzir as relações sociais e atitudes 

necessárias para manter as divisões sociais de trabalho, 

essenciais às relações de produção existente. A preocupação 

esmagadora dessas teorias é com a política e os mecanismos de 

dominação, mais especificamente com a maneira pela qual esses 

deixam sua marca no padrão de relações que unem as escolas à 

ordem industrial e às características da vida diária da sala de 

aula. "(GIROUX, H; 1986, pp. 107) 

1- VIOLÊNCIA SIMBÓLICA 

Para Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron, a escola tem como 

função principal a reprodução das relações de poder entre as diversas classes sociais, 

legitimando essas relações. É por meio do sistema de ensino e da linguagem utilizada 

pela escola, que ocorre a dominação de uma classe sobre a outra, sem o uso da 

violência física e que se processa a reprodução do "arbitrário cultural" dominante 

(valores, normas e linguagem). Esse arbitrário cultural é necessário à sociedade, pois 

sua existência está condicionada às condições sociais das quais se originou. Sua 

legitimação e universalização se dá através de um processo de "violência simbólica", ou 

seja, o controle de classe se constitui através do exercício dissimulado do poder 
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simbólico, sustentado pela classe dominante, impondo uma definição de sociedade que 

atenda a seus interesses (de reforçar as relações de força material). 

Vê-se, pois, que o reforçamento da violência material se dá pela 

sua conversão ao plano simbólico onde se produz e repmduz o 

conhecimento da dominação e de sua legitimidade pelo 

desconhecimento (dissimulação) de seu caráter de violência 

explícita. Assim, à violência material (dominação econômica) 

exercida pelos grupos ou classes dominantes sobre os grupos ou 

classes dominados corresponde a violência simbólica 

(dominação cultural)" (SA VIANI, D., 1989, pp.30). 

Bourdieu e Passeron vêem a educação como uma força social e 

política essencial no processo de reprodução de classe, pois a sua relativa autonomia 

permite atender as necessidades externas sob a máscara da neutralidade científica e, 

assim, esconde a sua função social, podendo atuar de forma mais eficiente. Para nosso 

tema, os autores contribuem ao analisarem como a escola realmente exerce as funções 

de reprodução cultural, uma delas relaciona-se à seleção dos alunos. 

A seletividade escolar está baseada em exames, que dividem crianças 

da classe dominante, elevando-as para graus superiores de estudo, enquanto as 

crianças da classe trabalhadora são deixadas em segundo plano. 

Ao explicar a seletividade do sistema escolar, Bourdieu e Passeron, 

destacam a importância do "capital cultural" que as diversas classes sociais trazem para 

a escola. Este conceito trata das diferentes habilidades lingüísticas e culturais que os 
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indivíduos recebem da classe social na qual sua família está inserida, ou seja, uma 

criança herda de sua família um sistema de normas, comportamentos, modo de pensar 

e disposições, cujo valor social e status serão resultados do que a classe dominante 

classifica como o capital cultural mais valorizado. 

"(...) Ora, os níveis de sucesso nos exames e o tipo de opção 

encerram, progressivamente, as futuras escolhas do aluno no 

decorrer de sua carreira escolar diminuem ou aumentam, 

segundo seu sucesso anterior, as chances objetivas de 

prosseguir os estudos ou de parar no meio do caminho, com 

todas as conseqüências socíais que daí decorram. Portanto, é o 

modelo diacrônico das carreiras e das biografias que dá conta da 

influência real da origem social sobre as chances objetivas de 

continuidade, transformadas a cada etapa da carreira segundo a 

própria estrutura do sistema de ensino" (SAINSAULIEU, R.; 

1985, pp. 142). 

Desta forma, a escola recebe crianças, oriundas de diferentes classes 

sociais, mas exigirá de todas o "capital cultural " valorizado pela classe dominante e 

assim, as crianças da classe trabalhadora são prejudicadas em relação às crianças da 

classe dominante. Chega-se à constatação de que a classe social determina o grau de 

escolarização que as crianças alcançarão e, também, o tipo de trabalho que exercerão, 

seu modo de vida e, particularmente, suas condutas e valores. Porém, os autores 

destacam que a importância da classe social reside no fato dela ser reproduzida pelo 
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sistema de ensino; é a base da segmentação na escola, mas não é fonte dos valores e 

condutas dos adultos. 

O "capital cultural" é reproduzido através da ação pedagógica, em 

harmonia com as relações de forças travadas pelos vários segmentos que compõem a 

sociedade, que deve estar correlacionada aos interesses materiais do segmento ou 

classe dominante. A ação pedagógica só é capaz de se concretizar por meio de uma 

autoridade pedagógica (professor), que detém, através do seu reconhecimento, o direito 

de exercer a violência simbólica. O trabalho pedagógico, então, é o mecanismo pelo 

qual a inculcação toma forma, tomando possível reproduzir o arbitrário cultural, pelo 

intermédio do habitus como matriz geradora da reprodução das estruturas objetivas. 

"(...) o habitus refere-se a disposições subjetivas que refletem 

uma gramática social baseada na classe, em relação a gostos, 

conhecimento e comportamento, inscritos permanentemente no 

"esquema corporal e nos esquemas de pensamento" de cada 

pessoa em desenvolvimento. O habitus, ou competências 

intemalizadas e conjuntos de necessidades estruturadas, 

representa o elo mediador entre estruturas, prática social e 

reprodução. Isto é, o sistema de "violência simbólica" não se 

impõe mecanicamente aos oprimidos; ele é, em parte, 

reproduzido por eies, já que o habitus governa as práticas que 

determinam limites a suas uoperações de invenção" Em outras 

palavras, estruturas objetivas - linguagem, escolas, famílias - 

tendem a reproduzir disposições, que por sua vez estruturam 
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expenências sociais que reproduzem as mesmas estruturas 

objetivas" (GIROUX, H.; 1986, pp. 123) 

Portanto, a escola, reprodutora do "capital cultural" dominante, através 

de práticas que implicariam em "violência simbólica" substitui a força física, elaborando 

um trabalho pedagógico, cuja base de sustentação reside na legitimação e 

reconhecimento da autoridade pedagógica por parte dos segmentos ou classe 

dominada, sendo capaz de criar um habitus que se espalha por todos os setores do 

tecido social, reproduzindo a sociedade tal qual ela é. 

"Todo sistema de ensino institucionalizado deve as características 

específicas de sua estrutura e de seu funcionamento ao fato de 

produzir e reproduzir, pelos meios próprios da instituição, as 

condições institucionais cuja a existência e persistência (auto-

reprodução da instituição) são necessárias tanto ao exercício de 

sua função própria de inculca ção quanto a realização de sua 

função de reprodução de um arbitrário cultural do qual ele não é 

produtor (reprodução cultural) e cuja reprodução contribui à 

reprodução das relações entre os grupos ou classe (reprodução 

social)", (BORDIEU, P. e PASSERON, J.C., 1992, pp. 64). 

O que faz com que a classe trabalhadora aceite a falsa meritocracia 

oferecida pela escola? 

Na obra de Bordieu e Passeron, dois argumentos implícitos explicam 

esta questão. O primeiro mostra que, como determinadora de papéis sociais, a escola 
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confirma o sucesso escolar como o único meio de se atingir o sucesso econômico e 

social. O segundo argumento indica que a atuação do sistema de ensino é reconhecida 

como atendendo ao bem-estar da sociedade em geral, principalmente por atender às 

potencialidades humanas e às necessidades culturais. Assim, os indivíduos que não 

conseguirem prosseguir nos estudos, tomar-se-ão marginalizados econômica e 

culturalmente. 

"(...) marginalizados são os grupos ou classes dominados. 

Marginalizados socialmente porque não possuem força material 

(capital econômico) e marginalizados cultura/mente, porque não 

possuem força simbólica (capita! cultural). E a educação, longe 

de ser um instrumento de supera ção da margina/idade, constitue 

um elemento reforçador da mesma" (SA VIANI, D., 1989, pp. 32) 

2- ESCOLA E IDEOLOGIA 

Quando Bourdieu e Passeron dizem que as práticas escolares e que o 

trabalho pedagógico reproduzem o "capital cultural" através de uma violência simbólica", 

criando um habitus nas classes dominadas e, assim, reproduzindo a sociedade 

capitalista; fica faltando alguns dados capazes de expressarem como e através de que 

se reproduz o "arbitrário cultural". 

Esses dados podem ser encontrados nos trabalhos de Louis Althusser 

e seus seguidores, quando a escola é apresentada como um dos principais Aparelhos 

Ideológicos do Estado (AIE). Na sociedade capitalista, a classe dominante (Burguesia ou 

Empresanado) impõe seus valores e idéias (ideologia) como sendo as únicas 
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verdadeiras e buscando fazer com que a classe trabalhadora incorpore, expresse e 

passe a pensar segundo esses valores e idéias. A partir do momento em que a classe 

dominante consegue impor sua ideologia e a classe dominada (trabalhadores) aceita 

essa visão de mundo como verdadeira, toma-se muito mais simples conservar a 

exploração da força de trabalho. Dentro desse contexto é que a educação escolar terá 

sua função destacada, por se constituir como transmissora da ideologia dominante; 

através das regras disciplinares e dos conteúdos programáticos é que a escola transmite 

a ideologia da classe dominante e reproduz as desigualdades da sociedade dividida em 

classes sociais (capitalista). 

"Na análise althussenana da escolarização, a ideologia contém 

dois elementos cruciais. Primeiro ela tem uma existência material 

nos ntuais, práticas e processos sociais que estruturam o 

funcionamento diário das escolas. (..) Segundo, a ideologia não 

produz conscientização, nem um conformismo passivo e 

voluntário. Ao invés disso, ela funciona como um sistema de 

representações, carregando significados e idéias que estruturam 

a consciência dos aIunos" (GIROUX, H., 1986. pp. 112 e 113) 

A questão da ideologia é crucial para o entendimento que Althusser 

tem do poder e da dominação. Dois aspectos são importantes: 

• A noção de materialidade da ideologia não se reduz somente ao espaço, tempo, 

rotina, rituais e seu funcionamento dentro de certas instituições; mas, também, 

mostra-nos a relação entre capital e classe dominante, que se apropria e utiliza os 

96 



aparelhos fundamentais para a elaboração de sua ideologia e sua disseminação pela 

sociedade. 

• Em relação aos efeitos da ideologia, Althusser afirma que ela é uma característica 

estruturadora do inconsciente. 

Assim, para Althusser, nas sociedades capitalistas, a escola, ao 

cumprir suas funções, toma-se a principal instituição na dominação ideológica da classe 

trabalhadora, ou seja, transmite conhecimentos necessários ao trabalho e à produção 

(função econômica), integra os indivíduos à hierarquia do trabalho (função socializadora) 

e, pelo convencimento, cumpre sua função ideológica. 

Vários autores refletiram sobre a relação entre escola e ideologia. Entre 

eles, temos Carlos Roberto Jamil Cury, ao tratar das três funções da educação, diz que 

o sistema capitalista ao se modernizar necessita ir além da exploração econômica e 

política, requer a persuasão do trabalhador à ideologia burguesa, para que o trabalhador 

assuma as práticas e os valores do capital como sendo seus. Assim, essas práticas e 

valores, ao mesmo tempo, especializam a força de trabalho, aumentando a produção e 

amenizam as lutas de classes originadas a partir da exploração e da dominação. Neste 

contexto, a escola servirá aos interesses capitalistas, pois quando a classe dominante 

passa a defender o lema: "escola para todos", pretende tomar o reconhecimento uma 

força produtiva, contudo, sem ameaçar a estrutura social do trabalho. Percebe-se, 

então, a existência da relação trabalho-educação-ideologia. 

"Assim, no sentido econômico, a divisão social do trabalho pede a 

escola á formação de mão-de-obra para o mundo da produção 
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com as técnicas de ordenação do ler, escrever, sornar, do 

desenvolvimento do raciocínio etc. É óbvio que esta ordenação 

está eivada de uma visão de mundo que se expressa nas 

práticas escolares e no ritual pedagógico. 

No sentido social, esse processo hierarquizado da empresa pede 

à escola que antecipe pelo ritual pedagógico das práticas 

escolares um comportamento importante para a natureza da 

empresa. Através dele, a educação exerce uma função 

socializadora intencíonada à produção. É por aí que se entendem 

os mecanismos de controle, de disciplina, de ordem, de hierarquia 

existentes na escola. Essa função socializadora implica um 

treinamento antecipador da relação que vai ser mantida na 

empresa. 
(..) 

O papel ideológico trabalha no sentido de "moldagem" das 

consciências. Por aí se busca uma persuasão e uma 

dissimulação. Pela persuasão tenta-se mostrar como universal 

um conjunto de valores e idéias que, no fundo, é partiáularista. E 

pela incorporação de tais padrões axiomáticos pretende-se a 

condução da prática social dos trabalhadores, especialmente no 

seu cotidiano. Pela dissimulação, (..) busca-se atenuar, 

dissimular pela condução das consciências a oposição entre o 

saber dos dominantes e o fazer dos dominados. (..) Esse sentido 
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ideológico, intencionando garantir a continuidade da acumula çãc, 

toma-se real através de conteúdos curriculares, técnicas, livros • 

tem o código lingüístico um importante arsenal de ordenação do 

real" (CURY, CRi., nov11980, pp. 82) 

À medida em que o sistema capitalista evolui, a educação toma-se 

cada vez mais importante na formação da mão-de-obra, no treinamento e antecipação 

das regras necessárias à hierarquia do trabalho e na transmissão de um conhecimento 

dissimulador. Porém, contrariando as perspectivas, a própria educação tende a gerar a 

coletivização do saber. O domínio do saber pelos trabalhadores possibilita a 

reelaboração e confrontação do saber ideológico com o trabalho dos doniiriados. 

Talvez, esse seja o motivo pelo qual, apesar da expansão quantitativa do sistema 

escolar, operou-se a queda na qualidade do ensino, pois, quanto mais rarefeito for o 

conhecimento, menor a possibilidade dê conscientização e luta dos tràbalhadores 

contra a exploração e a dominação. 

Essa visão da escola, como instrumento ideológico sob o controle da 

classe dominante represènta um avanço significativo em relação às explicações 

tradicionais e liberais. A escola, além de não ser um instrumento de equalização social, 

constitui-se como meio de garantir e disseminar os interesses da classe burguesa. 

Ora, se as políticas educacionais e a própria Teoria Liberal 

desconhecem a relação trabalho-ideologia-educação, é porque elas próprias são 

ideológicas, ou seja, mascaram a situação de exploração e de dominação em que vive 

a classe trabalhadora, para poder reproduzi-la. 
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3- EDUCAÇÃO E CLASSES SOCIAIS 

A sociedade capitalista apresenta a escola como uma instituição única, 

que trata a todos igualmente, oferece oportunidades iguais para o desenvolvimento dos 

talentos e, assim, garante a distribuição material dos indivíduos. Roger Establet e 

Christian Baudelot (sociólogos franceses que escrevem suas teorias na década de 70), 

ao analisarem esta visão da educação e da escola, apontam sua parcialidade e afirmam 

que a escola é a instituição mais eficiente na separação dos indivíduos, pois divide e 

marginaliza uma parcela dos alunos para poder reproduzir a sociedade de classes. 

Detectam, na sociedade capitalista, a existência de duas redes de escolarização 

separadas e fechadas: uma é a primária-profissionalizante (PP) e a outra é a secundária-

superior (SS). Estes autores fazem uma descrição detalhada da função de inculcação 

ideológica exercida pela escola, chamando nossa atenção para as práticas rituais, para a 

materialidade do aparelho ideológico e das idéias, para as ações materiais, pois não 
(o 

basta dizer que os conteúdos trabalhados pela escola são ideologicamente relacionados 	tJ3 1 
à classe dominante, é preciso perceber que essa transmissão ocorre através de 

-fl 
aspectos mais sutis das práticas escolares e, por isso, é tão eficiente, ou seja, por meio 

po 
dos rituais escolares são transmitidos, da mesma forma, tanto os conteúdos que têm 

um caráter de conhecimento, quanto aqueles que têm uma função ideológica, 	co' 

neutralizando, então, as diferenças. A separação entre teoria e prática garantem a 

transmissão ideológica dos conteúdos. O problema não está em saber se um certo 

conteúdo é ideológico ou não, visto que a maneira de ensiná-lo já garante a transmissão 

da ideologia dominante. 

Estabiet e Baudelot, ao apresentarem as práticas escolares como 

transmissoras da ideologia burguesa, retomam e endossam as idéias de Bourdieu, no 
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que se refere ao "capital cultural" e "habitus", e asdé Altusser, no que se refere à escola 

como Aparelho Ideológico do Estado. Porém, vão além desses autores, por 

demonstrarem de forma prática o que ocorre no interior da escola. Retomando a idéia 

das duas redes escolares, poderemos perceber melhor como as práticas de ensino 

atuam na reprodução dos interesses dominantes e da sociedade de classes. 

A rede secundário-superior (SS) é destinada a escolarização 

aperfeiçoada e completa das crianças e jovens da classe empresarial que, por serem 

dominantes, têm acesso às melhores escolas (ótimos professores, equipamentos e 

materiais pedagógicos atualizados). Os filhos da classe dominante têm tempo e 

condições econômicas para estudarem e freqüentarem cursos de complementação à 

educação escolar e ao terminarem o curso secundário, ingressam em um ótimo curso 

superior. Assim, a classe empresarial se perpetua como dominante e dirigente da 

sociedade. Já a rede primário-profissionalizante (PP) está reservada aos filhos de 

trabalhadores que, por não possuírem recursos financeiros e por causa da necessidade 

de trabalhar, têm que se submeter às piores escolas (mal equipadas, professores 

despreparados e mal remunerados). Devido à falta de recursos, a educação da classe 

trabalhadora se limita a essas escolas, sem poder fazer cursos complementares para 

aperfeiçoarem seu conhecimento. Assim, ao se escolarizar a classe trabalhadora, 

perpetua-se sua condição de classe explorada, dominada e dirigida. Como conseqüência 

das dificuldades que enfrentam, os alunos dessa rede, ao terminarem o primeiro grau, 

conseguirão, quando muito, ingressarem em um curso profissionalizante, preparando-se 

para ser mão-de-obra a serviço da classe burguesa. Podemos chamá-los de excluídos, 

pois enquanto classe não chegam ao curso superior. 
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É claro que essa distinção entre a escola dominante e a da classe 

trabalhadora não se apresenta às pessoas, esta diferença é dissimulada pela ideologia 

da igualdade de oportunidades e dos talentos. 

Establet - Baudelot demonstram que a desigualdade se manifesta no 

conteúdo, na disciplina e na própria linguagem utilizada pelo professor e pelos livros que 

são familiares à classe dominante e às camadas médias, mas extremamente estranhos à 

classe trabalhadora. Quando as crianças provenientes das classes dominantes e das 

camadas médias vão à escola, têm no ênsino um prolongamento da primeira 

socialização. Por outro lado, para os filhos de trabalhadores a experiência escolar é 

vista como uma ruptura em relação ao seu meio social. A disciplina, o significado das 

palavras, o vocabulário, as maneiras consideradas corretas, a estrutura das frases, a 

forma de expressar o pensamento não coincidem com a vida cotidiana de trabalho e 

pobreza das crianças trabalhadoras e, por isso, são reconhecidas como algo arbitrário e 

imposto, contrariando e rompendo com sua realidade e com o conhecimento transmitido 

por sua família. O resultado escolar é a progressão das crianças das classes dominantes 

e das camadas médias, através das séries da escola. Enquanto que os filhos dos 

trabalhadores se deparam na escola com uma linguagem que desconhecem, passam a 

ter dificuldades em aprender, suas notas são negativas e, assim, após várias repetências 

e desmotivados, abandonam a escola. É desta maneira que os autores explicam o 

fracasso escolar da classe trabalhadora, buscando mostrar que as práticas escolares 

marginalizam as crianças oriundas de famílias pobres. 

A própria relação professor-aluno reproduz as desigualdades sociais e 

a ideologia dominante. A atuação do professor, na maioria das vezes, coloca-o a serviço 

da classe que possui os meios da produção, ou seja, quando os professores aceitam e 
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impõem normas aos alunos, estão disciplinando esses alunos para que se tomem 

produtivos na escola como se estivessem em uma fábrica. O professor reconhece como 

bom aluno aquele que é disciplinado, não questiona e aceita a palavra do professor, isto 

é, o aluno submisso. Este comportamento é alcançado através do eixo recompensa-

punição: o aluno que se enquadra ao comportamento esperado pelo professor e pela 

escola é recompensado, os que se negarem a ele, serão punidos. Esta forma de 

controlar os alunos inibe aqueles (trabalhadores) que têm valores sociais e idéias 

diferentes das apregoadas pela escola. 

A escola, ao apresentar a ideologia dominante como sendo a única 

verdadeira, tem como objetivo conter e sujeitar a ideologia proletária, proibir que os filhos 

da classe trabalhadora sejam capazes de adquirir, organizar e formular a ideologia que o 

proletariado necessita para romper a dominação. 

"(...) A escola tem por missão impedir o desenvolvimento da 

ideologia do proletariado e a lufa revolucionária. Para isso ela é 

organizada pela burguesia como um aparelho separado da 

produção ". Assim a escola "qualifica o trabalho intelectual e 

desqualifica o trabalho manual, sujeitando o proletariado à 

ideologia burguesa sob um disfarce pequeno -burguês. Assim, 

pode-se concluir que a escola é ao mesmo tempo um fator de 

marginaliza ção relativamente à cultura burguesa assim como em 

relação à cultura proletária. Em face da cultura burguesa, pelo 

fato de inculcar à massa de operários que tem acesso à rede PP 

apenas os subprodutos da própria cultura burguesa. Em relação 

103 

1 



à cultura proletána, pelo fato de recalcá-la, forçando os opeirios 

a representarem sua condição nas categorias da ideologia 

burguesa": (SAVIANI, D., 1989, pp. 38) 

Através das palavras de Saviani, podemos concluir que a escola está 

muito longe de ser um instrumento de equalização social, pois ela se apresenta como 

meio de marginalização dos trabalhadores: por transmitir um conhecimento rarefeito e de 

má qualidade e, também, através do consentimento, busca fazer com que os filhos de 

trabalhadores, após passarem alguns anos na escola, não se reconheçam mais como 

pertencentes ao movimento proletário. 

4- TEORIAS REPRODUTI VIS TAS: VERDADES E LIMITES 

Após esta passagem pelas três principais teorias reprodutivistas de 

educação, podemos chegar a algumas conclusões: 

• A escola, por meio de suas práticas, legitima o sistema de exploração capitalista no 

qual se insere, conservando e multiplicando a reprodução da sociedade dividida em 

classes. Faz, ainda, uso de mecanismos de seleção e de exclusão aos filhos de 

trabalhadores. 

• Diante da racionalidade do sistema capitalista, a exclusão das crianças da classe 

trabalhadora é necessária e funciona de forma a manter as diferenças de classes e as 

relações de produção e exploraçâo próprias desse sistema. 

• As teorias estudadas revelam, então, o comprometimento da escola com os 

interesses da classe dominante. A escola é vista como determinada, material e 
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socialmente, pois a sociedade está dividida em classes que possuem interesses 

opostos, o conflito que surge a partir desses interesses determina a educação. 

• O fracasso escolar é na realidade a expressão do sucesso escolar, é a manifestação 

de que a escola cumpriu bem o seu papel na reprodução da sociedade capitalista e 

com ela a dominação e a exploração, marginalizando uma grande parcela de 

pessoas. O que para muitos parece ser uma falha, para os dominantes é um acerto, 

a função própria da escola. Assim, podemos dizer que muitas das políticas 

educacionais, no nosso deste estudo, as paulistas, por serem determinadas 

econômica e socialmente, são elaboradas para manter e reproduzir os interesses da 

classe dominante, conseqüentemente, não são elaboradas para, de fato, 

solucionarem o problema da repetência e da evasão escolar. Parece mais que são 

criadas para fracassar ou, do ponto de vista dominante, para obter o sucesso 

esperado: preparar os indivíduos para se tomarem mão-de-obra e inculcar a ideologia 

burguesa. 

Bourdieu, Passeron, Althusser, Establet e Baudelot contribuíram com 

suas teorias para uma visão crítica da escola e da sociedade capitalista, porém, 

apresentam alguns limites: 

• A abordagem crítico-reprodutivista enfatiza e dá uma enorme importância à 

dominação burguesa sobre a classe trabalhadora. Esse fato faz com que, ainda que 

os autores tenham feito referência sobre a luta entre dominantes e dominados, a luta 

de classes pareça impossível e, assim, a escola não se constitui em um mecanismo 

de luta da classe trabalhadora. 
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• Essa perspectiva tem um caráter mecânico e determinista, pois se limita a mostrar 

como, através da escola, a sociedade de classes é reproduzida. Ainda que ocorra 

mudanças, reformas e novas políticas educacionais, a escola mantém inabalada a 

sua função reprodutiva. Fica descartada a possibilidade de reverter o quadro de 

dominação e exploração. Na verdade, um ensino de oposição ou a tarefa de uma 

mudança radical não têm um enfoque importante nessas perspectivas. 

• A instituição escolar é apresentada como se em seu interior não houvesse nenhum 

conflito, contradição e luta, ignorando as formas de resistência que também 

caracterizam os espaços sociais como a escola e o trabalho. A idéia de poder e de 

dominação acaba por anular a ação humana, os indivíduos tornam-se atores sociais 

estáticos, cujos papéis foram pré-determinados. 

"Ao enfatizar a natureza determinante e a primazia, seja do 

Estado ou da economia política na teoria e prática educacionais, 

os enfoques reprodutivos têm desempenhado um papel 

significativo, ao expor os pressupostos ideológicos e os processos 

que estão por trás da retórica de neutralidade e mobilidade social 

característicos das visões conservadoras de escolarização, bem 

como das visões liberais. Contudo; embora tais enfoques 

representem uma ruptura teórica importante para os paradigmas 

idealistas e funcionalis(as da teoria educacional, eles ainda 

permanecem situados dentro de uma problemática que em última 

instância apóia ao invés de desafiar a lógica da ordem vigente" 

(GIROUX, H., 1986, pp. 107) 

106 



ESCOLA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

A ótica das Teorias de Reprodução não é capaz de ver que a 

dominação não é plena, que algumas pessoas conseguem resistir a ela e manter-se 

lúcidas. Assim, não percebem a escola como local onde as pessoas produzem e 

reproduzem contra-ideologias e expressões culturais em oposição às idéias, aos valores 

e práticas da classe dominante. Ao desconsiderarem esta realidade, os teóricos do 

reprodutivismo descartam a possibilidade das ideologias e processos sociais dominantes 

serem mediados pela escola e não somente reproduzidos e, então, afastam-se do 

centro do problema e dos questionamentos, isto é, da existência de contradições e 

padrões de oposição nas escolas. 

Ora, se a sociedade capitalista necessita organizar instituições para a 

reprodução, isto sinaliza que há resistência à dominação, à exploração e ao conceito 

capitalista de desenvolvimento. Nessa perspectiva, vários autores analisam cnticamente 

a educação e a sociedade capitalista, pensam a escola não como um meio de integrar-o 

indivíduo à sociedade ou de reproduzir as desigualdades sociais, mas como esta escola 

pode contribuir para a superação das desigualdades e se tornar uma peça importante na 

transformação social. Entre esses, destaca-se o trabalho de Georges Snyders: "Escola, 

Classe e Luta de Classe". 

Snyders acredita ser necessário ir além do aspecto conservador da 

escola e reconhecer que as práticas diárias da escola têm, também, um caráter 

questionador, progressista e transformador. 

Atente-se para o fato de que Snyders não nega o papel reprodutor 

desempenhado pela escola, porém, ela não se limita apenas a essa função. Há nela 
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forças progressistas que trabalham em prol da mudança da escola e da sociedade. O 

autor identifica três principais forças progressistas na escola: A resistência dos alunos, 

os professores progressistas e os movimentos populares. 

Durante muito tempo se pensou o aluno como um livro em branco, 

"tábula rasa", onde seriam depositados os conhecimentos e com eles a ideologia 

dominante. Porém, nem sempre essa idéia é verdadeira: muitos alunos percebem que a 

ideologia dominante é contrária aos seus interesses e passam a questionar, a resistir e a 

não aceitar ou fazer tudo o que o professor fala; alguns se conformam à ideologia 

dominante apenas sob a pressão, a coerção das autoridades escolares. É importante 

ressaltar que as ideologias dominantes não são simplesmente transmitidas nas escolas 

nem são praticadas no vazio. Ao contrário, elas são freqãntemente enfrentadas com 

resistência por parte dos professôres, alunos e pais. 

Sabemos que existem professores conservadores que contribuem, 

talvez de forma inconsciente, para a transmissão e, conseqüentemente, reprodução da 

ideologia dominante e dos interesses da classe burguesa. Porém, há aqueles 

professores que são progressistas, que em suas práticas negam transmitir as idéias 

capitalistas, como sendo as únicas expressões da verdade. Esses professores ajudam 

seus alunos a desenvolverem uma consciência crítica, possibilitando que pércebam as 

relações de poder e de dominação do capitalismo. 

Isto ocorre, porque, com o desenvolvimento do sistema capitalista, o 

professor, enquanto mediador da transmissão do saber, é transformado em mercadoria, 

é proletanzado. Nos dias atuais, o professor tornou-se um trabalhador assalariado, só 

que exercendo uma função intelectual e se descobre como pertencente à classe 
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trabalhadora. Nesse sentido e diante de suas condições de vida, o professor vê a 

possibilidade de fazer uso de seu conhecimento para favorecer o grupo a que pertence 

e, assim, professor e alunos estabelecem uma crítica da exploração e da dominação 

que são dissimuladas pelo saber dominante. 

ilDessa maneira o saber como instrumento de educação das 

consciências transcende sua função produtiva. A formação do 

cidadão dócil exige a necessidade da dissimulação do saber, mas 

a situação de classe do professor, advinda das relações sociais, 

permite-lhe abrir espaços para que as contradições advindas da 

totalidade social tenham maíor amplitude no interior da escola. 

Essa frente pedagógica é, pois um espaço aberto às lutas 

hegemônicas, e que não nega os avanços que o progresso do 

saber enseja, mas não os coloca numa situação de neutralidade 

frente às lutas sociais ". (CURY, C.R.J., nov11980, pp. 83) 

Ainda que existam grupos conservadores no interior da escola, há 

ainda os grupos progressistas, que sabem da importância da escola para a classe 

dominada. A partir desses grupos, surgem movimentos sociais que pressionam os 

órgãos governantes e a classe dominante, reivindicando melhor qualidade de ensino 

para as crianças e jovens da classe trabalhadora, forçando o sistema de ensino a se 

tomar mais aberto. A partir disso, vários diretores e professores têm que rever sua 

prática e adotar medidas que levem em conta, também, os interesses dos dominados. 
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Georges Snyders, ao tratar das forças progressistas existentes nas 

escolas, mostra-nos que ela é uma instituição disputada tanto pela classe burguesa 

(dominante), quanto pela classe trabalhadora (dominada). A primeira classe quer que a 

escola reproduza os seus interesses: especializar a mão-de-obra e inculcar a ideologia 

dominanante. A segunda quer ter acesso ao saber para poder melhorar sua condição 

de vida e avançar no processo de transformação social. Percebe-se que os interesses 

são opostos, gerando uma luta de classes na escola. O resultado dessa luta pode ser a 

superação da dominação, da exploração e a própria transformação da sociedade 

capitalista. 

Diante desse contexto, a burguesia busca criar uma escola deficiente, 

impossibilitando a emancipação dos trabalhadores; enquanto estes querem uma escola 

eficiente, que priorize os conteúdos significativos, pois sem eles não há aprendizagem. 

Portanto, é através do domínio da cultura que a classe dominada poderá participar 

politicamente. Sem o domínio desses conteúdos, os trabalhadores não têm como 

defender e ter seus interesses respeitados, pois entram em uma batalha sem as armas 

necessárias. 

(..) O dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo 

que os dominantes dominam. Então dominar aquilo que os 

dominantes dominam é condição de liberta ção" (SA VIANI, 

D., 1989, pp. 66) 

Os pressupostos de Snyders possibilitam a criação dê uma pedagogia 

radical e revolucionária, que defenda a efetiva igualdade entre as pessoas e, para 

alcançar este objetivo, alia-se às forças progressistas e toma-se um instrumento para a 
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construção de uma sociedade igualitária. Assim, a pedagogia revoluciõnária enfatiza que 

a aquisição de conhecimento ( conteúdos é um recurso de grande importância no 

processo de transformação social. 
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VII - APONTANDO ALGUNS CAMINHOS 

Desejamos encerrar esta dissertação, apontando alguns caminhos 

necessários e prioridades para que a educação se torne democrática, adotando medidas 

que atendam aos interesses da maioria da sociedade e, assim, contribuindo para, a 

superação dos limites sócio-econômicos e educacionais impostos às crianças 

trabalhadoras que são "impedidas" de progredir no sistema escolar e para a 

transformação social. 

CAMINHOS NECESSÁRIOS: 

1 - A transformação da educação está condicionada à transformação 

social, ainda que desta seja dependente, pode oferecer-lhe contribuições. O caminho 

que pode contribuir nesse sentido é o de uma prática educacional que garanta a 

hegemonia do ponto de vista da classe dominada (trabalhadora). A conquista da 

autonomia ideológica requer um espaço político para a educação, informação e cultura 

dos trabalhadores, numa sociedade que estabelece limites externos aos interesses 

dominados. 

As condições de trabalho, vida e cultura são o ponto de partida para 

uma prática pedagógica desse tipo. O problema educacional não deve ser pensado em 

termos tecnológicos, mas em nível de uma educação articulada com os interesses 

populares. Esse percurso pressupõe a criação, na escola, de relações que possibilitem 
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a elevação do nível de consciência das crianças e jovens. São as relações políticas e 

culturais conscientes que tornam possível uma educação transformadora. Esta ação 

propõe uma educação participante e uma auto-educação coletiva, visando o estudo da 

situação e das relações sociais com requisitos necessários para a elaboração de uma 

nova política educacional. 

2 - É necessário, então, implantar uma política capaz de retomar a 

qualidade da escola pública e criar meios para combater a repetência e a evasão que 

excluem da escola os alunos provenientes da classe trabalhadora. Para isso, é preciso 

conceber sob novos aspectos a escola para o trabalhador, cuja estrutura, organização, 

conteúdos produzidos e disseminados estejam relacionados,, principalmente, ao mundo 

do trabalho. 

A escola pública não deve ser definida apenas pelo acesso a todas 

as pessoas, mas como aquela que permite a participação de todos em sua construção, 

onde os "atores" desempenhem um papel ativo, dinâmico e vivenciem novas formas de 

aprender, trabalhar e participar das decisões sociais. 

3 - 'A política educacional deve estar a serviço da construção de uma 

nova sociedade, onde as desigualdades sociais, políticas e econômicas não acarretem 

prejuízos para a maioria das pessoas, indicando uma escolha democrática e a 

conquista da hegemonia popular no sentido cultural, político e ideológico da sociedade. 

4 - A educação sozinha não tem capacidade de transformar a 

sociedade, porém, é uma das peças importantes nesse processo. Como tratamos 

anteriormente, a forma como a educação está organizada reproduz os interesses da 

classe dominante, porém, a escola pode, ao invés disso, colaborar na superação do 
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sistema social capitalista, integrando-se ao projeto social da classe trabalhadora. A 

educação é um meio de formação, de apropriação das capacidades de organização e 

direção necessária para a intervenção dinâmica e organizada. Para tanto, a educação 

deve ser libertadora, deve ter como meta a ação e a reflexão consciente e 

transformadora da classe dominada em seu próprio projeto de libertação. 

5 - Assim, pretende-se atingir a formação de pessoas, agentes da 

própria história, conscientes de sua importância s°cial e histórica, comprometidas com 

a luta por uma democracia real, da qual todos tenham o direito efetivo de participar, 

decidir e dirigir a vida em sociedade. Desta forma, a prática pedagógica deve estar 

voltada para formar esse sujeito crítico, solidário, participativo, criativo, autônomo, capaz 

de expressar suas idéias e sentimentos, de produzir e partilhar os bens materiais e 

sociais, ou seja, a escola deve preparar indivíduos de primeira classe para o exercício 

da cidadania. 

PRIORIDADES: 

1 - Hoje, no Brasil, é essencial que se garanta uma escola de ensino 

básico, que permita à maioria da população o acesso à cultura. É importante que os 

esforços sejam direcionados para a alfabetização, para o domínio da linguagem e dos 

cálculos e que a ciência esteja a disposição e a serviço da sociedade em geral. 

Portanto, é preciso prionzar e recuperar o currículo básico da escola, tomando o seu 

conteúdo significativo; tendo como referencial a realidade e a vivência de sua clientela, 

para que, assim as crianças sejam capazes de assimilar os conhecimentos necessários 

para que se convertam em cidadãs, podendo participar e tomar decisões referentes à 
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sociedade, expressando e defendendo seus interesses e os da classe à qual 

pertencem. 

2 - Nesse sentido, é necessário aumentar os recursos para a 

educação básica (1 0  Grau). A democratização da escolarização exige investimentos 

vultuosos na ampliação, manutenção e recuperação dos prédios escolares, na 

formação e recuperação dos salários do quadro de magistério, na pesquisa na área de 

educação e na elaboração de materiais didáticos. 

A constituição estabelece que sejam investidos em educação um 

mínimo de 18% para a União e de 25% para Estados e Municípios da receita 

proveniente da arrecadação de impostos e que 50% desses recursos devam ser 

destinados ao ensino de 1 0  Grau. Sabemos que essa determinação não vem sendo 

cumprida por nenhuma das esferas de poder. Faz-se. emergencial a correção das 

distorçôes que ocorrem na hora de aplicar as verbas destinadas à educação. Além 

disso, é preciso encontrar novos meios de captar recursos para a educação, pois ainda 

que a Constituição seja cumprida, os recursos seriam insuficientes para recuperar o 

sistema escolar do seu atual estágio de decadência. 

3 - Outro fator que tem se constituído como impedimento à 

universalização do ensino é a situação salarial, as más condições de trabalho e de 

formação dos professores. A escola não se tomará democrática com professores 

desmotivados e, muitas vezes, beirando a pobreza. Ê de fundamental importância a 

adoção de uma política de recuperação dos salários dos professores (e não urna política 

de gratificações), superando as gritantes desigualdades que há entre as várias regiões 

e estabelecendo um piso salarial nacional, que permita que o professor viva com 
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dignidade. Ainda, é necessário um plano de carreira para o magistério; a redução da 

jornada de trabalho, para que o professor possa estudar, aperfeiçoar-se, preparar 

aulas; recursos didáticos de melhor qualidade e um programa permanente de 

formação e reciclagem dos educadores. 

4 - Os problemas educacionais não se resolvem exclusivamente no 

interior da escola. Nenhum país do mundo atingiu a modernidade e altos índices de 

escolarização sem que a sua população tenha obtido melhorias na sua situação de 

vida e uma distribuição de renda mais igualitária. Para que se possa resolver o 

problema da repetência e da evasão escolar, é preciso implantar uma política que teve 

o país ao desenvolvimento econômico, porém com justiça social, superando a atual 

desigualdade na distribuição da renda, bens e serviços e, também, uma política 

educacional, de ação a longo prazo, que dê prioridade ao ensino e aos interesses das 

classes sociais dominadas. 

As várias políticas educacionais (no nosso caso, as paulistas) têm 

enfatizado a prioridade no ensino básico e na eliminação da repetência e da evasão 

escolar, mas na hora de serem executadas, opta-se por programas ineficazes, 

desvinculados de uma política ampla de desenvolvimento que promova a melhoria 

das condições de vida da população de nosso país. 

_J ,1 
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