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A cultura escolar brasileira é como diria Paulo Freire, a cultura do opressor sobre o oprimido, 
ou seja, não facilita o acesso à informação verdadeira e não promove a emancipação e 
autonomização das pessoas e das classes consideradas subalternas tirando-lhes a possibilidade 
de descobrirem seu potencial como pessoa humana e produtora de um saber que não é 
divulgado e nem valorizado.  
 
O saber que é promovido é o saber do vencedor, de quem escreve e ensina a historia, ou seja, 
de quem tem acesso à instrução, a qual é reproduzida pêlos órgãos e aparelhos de divulgação 
a serviço da classe dominante com seus valores, desejos, necessidades e sonhos mostrados 
como ideal a ser atingido e bom para todos sem propiciar aos alunos uma reflexão maior sobre 
eles.  
 
Os atores que dela participam (diretores, professores, funcionários, alunos e comunidade) são 
estimulados e preparados para reproduzirem suas idéias, atitudes e comportamentos. Na 
verdade eles são os atores principais para que essa engrenagem que, vem pronta, possa 
funcionar. Alguns percebem a manipulação e tentam resistir a essa pressão manifestando 
insatisfação e tentando participar de órgãos representativos de classe para discutir e exigir 
mudanças, mas parece que nos últimos anos essa iniciativa tem se esgotado pôr vários fatores 
de crise internos e externos de nossa economia e realidade social.  
 
A crise, a insatisfação e o sentimento de impotência vivido pêlos profissionais da educação 
frente a essa situação faz com que outros mecanismos se apresentem como forma de solução, 
como é o caso dos conselhos, assembléias e comissões onde além da discussão técnica 
também se discute questões de interesse de educadores, pais, alunos com o intuito de 
encaminhamento e ações na defesa de seus interesses.  
 
Na historia da educação e com a sua institucionalização, a família foi aos poucos sendo 
liberada de modo parcial pelo esforço de educação dos filhos ficando cada vez mais delegada a 
escola à responsabilidade dessa função. 
 
Dentro dessa visão fica claro o quanto à escola e o professor se tornaram peças importantes 
para que essa máquina de "fazer cabeças" possa funcionar de acordo com os valores e defesa 
dos interesses dominantes. Em alguns casos de lucidez, onde os atores educacionais se dão 
conta de tal estado de manipulação até tentam outras alternativas de pressão, mas pela 
dificuldade que encontram logo vem o sentimento de impotência e com ele uma atitude de 
culpabilizaçao do aluno (a parte mais fraca do processo) pelo seu baixo "rendimento" e má 
qualidade de ensino e aprendizagem desviando-se assim o foco de atenção. O professor perde 
sua identidade de classe, responsabilidade social, força e afinidade cultural que tem com as 
classes oprimidas, muitas vezes pela necessidade econômica e se alia ao sistema opressor 
(alguns até conscientes disso) reproduzindo-o esquecendo-se da sua própria condição.  
 
Há pouco tempo tivemos a noticia de que um professor de matemática da rede pública do 
ensino médio da região leste de São Paulo, pediu licença aos alunos, saiu da sala de aula e 
pouco depois foi encontrado morto no banheiro do colégio enforcado com o próprio cinto.  
 
A crise da educação e o desencantamento com a profissão tem chegado a níveis insuportáveis 
para os atores que dela fazem parte gerando neles sentimentos ambíguos muito fortes que 
chegam a comprometer a qualidade de vida deles próprios, de seus familiares e 
consequentemente se reflete em sala de aula e na qualidade do ensino onde a relação aluno 
professor se tornou tensa pôr toda a insatisfação, dificuldade de dialogo e de escuta existente 
nas várias esferas.  
 
As várias tentativas descontinuas de planos e políticas de educação tem fracassado, pois não 
tem conseguindo dar resposta a toda essa situação e que visivelmente tem se agravado. 
 



A hipocrisia da gratuidade do ensino fundamental e médio para as classes de baixa renda e o 
ensino superior gratuito para as classes abastadas (o aluno de escola publica dificilmente 
chega à universidade pública) já é o sintoma explicito do quanto se quer oprimir aquele das 
classes subalternas que quer chegar à universidade. A perversidade do sistema é grande nesse 
sentido.  
 
Historicamente desde 1549 com a vinda dos jesuítas juntamente com o primeiro governador 
geral Tomé de Souza e que tinham como preocupação maior à catequese dos nativos e a 
educação dos brancos que aqui chegavam ou nasciam, os quais geralmente não faziam parte 
de famílias abastadas, a qualidade da educação não tem sido marcada como prioridade nas 
decisões políticas. Esse quadro piorou ainda mais quando o Marques de Pombal, influenciado 
pelos ideais iluministas que embasaram a reforma educacional em Portugal resolveu expulsar 
os jesuítas do Brasil em 1759 causando grande vazio e desintegração no frágil sistema 
educacional brasileiro da época pela falta de educadores para substituí-los, não chegando 
portanto aqui os benefícios da reforma educacional portuguesa e européia. Outro fato 
relevante também deve ser considerado que foi o domínio de Portugal pela Espanha no período 
de 1580 a 1640 ficando a colônia apenas como interesse comercial na produção de açúcar e 
com mão de obra escrava sofrendo nesse período grande controle e monopólio agro-
exportador.  
 
Com a vinda da Família Real para o Brasil em 1808 em conseqüência de pressão da Inglaterra, 
a educação adquire um grande impulso principalmente no ensino médio e superior quando 
varias escolas foram criadas especialmente para atender as necessidades da corte e a classe 
abastada que fazia parte da elite recém chegada não chegando porém a influenciar o ensino do 
populares.  
 
Ao longo do tempo, várias foram as tentativas e vários foram os planos e políticas elaboradas 
e implementadas na possibilidade de solução do problema da educação tanto no ensino publico 
quanto no privado (temos hoje no Brasil 220 mil escolas entre publicas e privadas) no sentido 
de regular e qualificar o ensino em nosso país onde há muito tempo a educação começou a ser 
vista como um problema nacional o qual precisava ser enfrentado. No entanto, a falha da 
sucessão de planos e políticas elaborados e só parcialmente executados, revistos e 
abandonados refletem não apenas os males gerais e a incompetência da gestão pública 
brasileira na educação mas também a descontinuidade, a falta de integração de setores e 
ministérios afins deixando a claro o fato da educação nunca ter sido realmente prioritária nas 
ações governamentais embora a mesma tenha estado sempre presente em seus discursos e 
mesmo intenções, na maioria demagógicas.  
 
Algumas medidas vem sendo tomadas atualmente no sentido de facilitar o acesso das 
camadas populares a educação, porém ainda são bastante insuficientes e discutíveis como é o 
caso do aumento do numero de vagas e as cotas nas universidades para segmentos até então 
excluídos do processo. 
 
A questão da qualidade do ensino para todos e a desmistificação do valor absoluto de um 
saber pronto oferecido de "cima para baixo" sem o mínimo respeito a diversidade e 
multiculturalidade de pessoas e grupos ainda esta longe de ser alcançado. Em parte pela 
resistência de autoridades escolares (alguns conscientes e outros não) de implementar tais 
propostas e em atuar sobre essa questão da injustiça social e desigualdade histórica com o 
povo brasileiro, em dar oportunidade de acesso a um nível digno de educação onde a 
prioridade em formar pessoas com sentimentos e aptidões deve começar no ensino básico 
caminhando para outros níveis de forma a criar uma educação sustentável e verdadeira 
inclusive para a melhoria de mercado como forma de fortalecimento da democracia 
participativa possível e real de ser vivida pôr uma nação que se quer impor aos olhos do 
mundo.  
 
Parece que há um equivoco na visão e relação entre os atores escolares frente a essa questão 
onde a realidade e a necessidade psicológica e social do aluno não é percebida, mas sim 
atropelada, negada e até criticada. Ninguém ouve ninguém. Não há escuta. Portanto, a cultura 
escolar brasileira é um grande equivoco e fracasso do ponto de vista de uma nação que se 



pretende emancipar e ser modelo para outros países especialmente do continente latino 
americano. A cultura desenvolvida na escola, como também na família e mesmo nas 
comunidades é a cultura do opressor disseminada e reproduzida nas relações sociais e seus 
vários extratos com o discurso conservador positivista ultrapassado da "ordem e do progresso" 
desde que seja sem a real participação e a voz dos excluídos ( onde a maioria dos alunos 
universitários de baixa e media renda da rede particular se insere). Até quando? 
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