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RESUMO 
 
Este artigo tem por finalidade expor algumas idéias sobre a educação no Brasil, propor 
reflexões que possam preparar um cidadão mais consciente e crítico, percebendo o 
antagonismo que se vislumbra em nome de uma sobriedade educacional que se propõe, mas 
não acontece. Deve-se levar em conta as diferenças sociais, os descasos profissionais e as 
segregações tidas como lícitas que se ratificam, ainda que se pense numa vinculação de causa 
e efeito, mas para se pensar que, pode não haver uma causa, porém considerando-se que há 
um efeito social se deslocando para a apatia de toda uma sociedade. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A educação foi, nas últimas décadas, um dos pilares dos referenciais para que se obtivesse um 
significado mais complexo da estrutura de uma sociedade globalizada. As conquistas sociais, 
os avanços industriais, a globalização estrutural das grandes metrópoles é que delinearam esta 
reação desenfreada de um crescimento que já era esperado por todos os segmentos 
científicos, mas não foi respaldado pelas políticas públicas dos países que trafegam, na 
contramão, de uma trajetória que não tem mais volta. 
 
Fica cada vez mais difícil uma doutrina que expresse a realidade de uma sociedade, quiçá uma 
doutrina pedagógica que possa vislumbrar os mais conceituais parâmetros de sociedade 
educada, quando se tem a educação emergindo dos pilares da sociedade família, igreja, da 
escola e da comunidade (DURKHEIM, 1973, p.44). 
 
Assim, como para a sociologia, o que importa é o fato social e não se pode deixar de 
referenciar que a educação é um fato social e precise ser tratada com mais dignidade, 
respeito, valorização, conquista, comprometimento uma vez que se está falando de seres 
humanos em contextos sociais e que vislumbram um posicionamento crítico, reflexivo e 
normativo dentro dos padrões da legalidade, da ética e da moral social.  
 
Neste estudo, a pretensão é que façamos uma reflexão mais aprimorada dos conceitos sociais, 
de modo que possamos enquadrar esses padrões conceituais nas mais variadas formas de 
visão social e que se possa discutir as relações de sobriedade na educação, não como forma 
dicotômica, mas sim como conseqüente, ainda que não haja uma causa, mas que proporcione 
algum efeito.  
 
  
 
2. AS DESIGUALDADES E O COMPORTAMENTO DOS GÊNEROS 
 
Para se analisar a questão referente às desigualdades sociais no Brasil é preciso que se 
ressignifique os conceitos de gênero, raça, vulnerabilidade e o lato sensu conceito de 
desigualdade e suas relações com a educação. A partir de um estudo que tenha como objetivo 
os papéis sexuais e o simbolismo sexual das sociedades é que se pode melhor qualificar as 
épocas e a ordem social que as institui e, quem sabe, até transformá-las. 
 
Desta forma, reconhece-se a importância de analisar a questão do gênero enquanto categoria 
e saber como o gênero funciona nas relações sociais humanas, cujo sentido, organização e 
percepção do conhecimento histórico é que podem atribuir ao gênero uma maior significação 
de categoria. As relações e as interações vão se construindo enquanto pessoas singulares ou 
múltiplas se apropriam da pluralidade dos conceitos de sexo e de gênero.  



As pessoas se formam dentro de múltiplas identidades, que em qualquer momento podem ser 
ativadas. Para Scott (1995) essas respostas dependem do gênero como categoria de análise, o 
que indicaria as possíveis construções sociais e a criação inteiramente social das idéias sobre 
os papéis próprios dos homens e das mulheres. 
 
Há uma definição de gênero que aponta como o ponto crítico da conexão integral entre duas 
proposições: o gênero que é um elemento constitutivo das relações sociais baseado nas 
diferenças percebidas entre os sexos, onde o gênero é uma forma primeira de significar as 
relações de poder. 
 
Neste sentido, o gênero se rende aos elementos que se relacionam entre si: a) símbolos 
culturalmente disponíveis que se contradizem com representações múltiplas; b) conceitos 
normativos que colocam em evidência interpretações do sentido dos símbolos que tentam 
limitar e conter as suas possibilidades metafóricas; c) a noção do político, tanto quanto de uma 
referência às instituições e organizações sociais, e por fim; d) a identidade subjetiva.  
 
Silva (2000) afirma que o gênero é um conceito central na teoria feminista contemporânea, 
referindo-se em oposição à dimensão simplesmente biológica do processo de diferenciação 
sexual - aos aspectos culturais e sociais das relações que possam se integrar entre os sexos. 
Percebe-se assim que o estudo do gênero pode ser um caminho para se chegar às origens 
sociais das identidades do sujeito, de modo a constituí-lo, de certo sentido, a história política 
fica encenada no terreno do gênero (SCOTT, op.cit.). Os grupos vulneráveis se apresentam de 
imediato e ilusoriamente, como de fácil definição, mas como o foco é insuficiente, pensa-se em 
grupos sociais vulneráveis os que estão abaixo da linha de pobreza, porém percebe-se que 
existem outros grupos sociais vulneráveis que não estão necessariamente em tal situação, 
ainda que dependa, na mesma proporção, das ações que referenciam as políticas públicas 
sociais. 
 
Para que as políticas públicas tenham sucesso deve-se situá-las no campo dos direitos, 
retirando-se da conceituação de carências, abrindo-se espaços para que as discussões sobre 
esta alavanca político-social tenham uma nova dimensão discursiva e não a forma viesada do 
compromisso político sem definição ou cunho social.  
 
Verifica-se que, numa sociedade complexa, a vulnerabilidade social não pode ser veiculada na 
mídia tendo como vilã a questão político-econômico. No Brasil, a exemplo de muitos países de 
terceiro mundo ou emergentes políticos, há vulnerabilidades culturais em todos os fulcros da 
sociedade e em muitos casos está na raiz da educação a maior parte das discriminações 
sociais, ao mesmo tempo, que destas recebe considerável reforço, com uma teoria didática 
que se distancia, consideravelmente, da realidade social que se apresenta de fato. 
 
  
 
3. O ANTAGONISMO SOCIAL : A EDUCAÇÃO 
 
3.1 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: O DESCASO SOCIAL 
 
Para uma sociedade que se pretende evoluída e desenvolvida, esta necessita de capital 
humano qualificado e com satisfação de seus afazeres profissionais. Se quisermos entrar 
definitivamente no campo da economia do conhecimento e nos tornarmos um país com 
desenvolvimento socialmente incluído, com uma sustentável reserva ambiental e uma 
economia solidificada, precisamos levar a todos, indistintamente, conhecimento e 
oportunidades. 
 
 A Educação precisa ser uma prioridade nacional. Infelizmente, até hoje a sociedade brasileira 
não reconheceu na Educação seu principal instrumento de transformação, uma vez que pouco 
se realizou para a consecução desse objetivo, nem mesmo seu profissional como o mais 
importante dos trabalhadores de uma sociedade estruturada e equilibrada.  



Os profissionais da educação são segregados à ínfima realidade social, a mais baixa das 
classes sociais, cujo sectarismo se desencadeia a partir da principal e mais responsável de 
todas as Instituições constituídas deste país, o setor político.  
 
A falta de comprometimento dos poderes constituídos do país, com os profissionais da 
educação, os reduzem a menor das comparações de outras profissões tão ou mais importantes 
que a do profissional da educação, mas que não dependem, exclusivamente, de profissionais 
específicos e bem preparados. Há de se preparar um profissional da educação com formação 
acadêmica de nível superior, com cabedal qualificado de comprometimento cultural que se 
vislumbre ao cumprimento de uma grade curricular engessada, amarrada e que atenda as 
necessidades de pesquisadores que não se afastam dos gabinetes para proporem mudanças.  
 
A educação é, de fato, o único meio profissional em que se admitem os mais variados 
profissionais. Raramente se vê, em cursos específicos, como por exemplo, o direito, a 
medicina, a engenharia, etc. profissionais que estão dentro das salas de aula e que tenham 
passado pela formação didático-pedagógica dos professores de nível fundamental e médio. São 
pessoas que se ocupam da função de professor, depois de uma pós-graduação em nível de 
especialização, mestrado e/ou doutorado, mas que se originam de muitas outras formações 
acadêmicas, também importantes para a formação social. 
 
O Brasil já tem, desde 1988, uma carta Magna vigente que prioriza a Educação caracterizando-
a no contexto dos Direitos Sociais, Título I, Capítulo II, artigo 6° e no título VIII, Da Ordem 
Social, Capítulo III, artigos 205 a 214, mas que não se cumpre em sua eficiência. Superando a 
questão da ideologia de Estado, a educação - de acordo com projetos e interesses de 
reprodução do capital - em contraposição à - educação como prática da liberdade -, a tríade 
educação-ensino-escola  precisa ser transformada, a partir de um estudo profundo e 
equânime, a começar pelo currículo escolar.  
 
3.2 OS CURRÍCULOS ESCOLARES ACADÊMICOS 
 
As grades curriculares dos cursos de pós-graduação se vêem presos a especificidades de 
pesquisa acadêmica, com proposta a formação de pesquisadores que são necessários e muito 
valiosos para o desenvolvimento deste país, mas que nada têm de formação didático-
pedagógica, tal como a pedagogia, as licenciaturas e formações pedagógicas específicas. Haja 
vista que, o currículo das academias nem mesmo valorizam a própria língua, uma das maiores 
culturas adquiridas por um povo, e deixam os acadêmicos à mercê de uma produção textual, 
ainda que deficitária, mas adquirida nos níveis fundamental e médio, embora haja o avanço da 
lingüística para suprir esta deficiência. 
 
O país passa por um problema de ‘interpretação’, de tal forma que este cerceamento de 
desenvolvimento e de cultura se faz presente e, muito presente, nos bancos acadêmicos de 
nossas universidades. Índices altos de repetência, insuficiente alfabetização, abandono da 
escola ao longo dos anos, alto custo das universidades privadas e o acesso de uma parcela 
muito pequena de estudantes que pertencem à classe de nível ‘A’, economicamente, são a 
realidade da escola pública brasileira que apontam para a falência do sistema educacional. 
Estudos atuais fazem uma ligação direta entre criminalidade e escolaridade e só há uma forma 
de transformar essa realidade: investir na educação, que não é o foco da discussão política 
deste país. 
 
É preciso que se retome o tema da Educação e se leve esta discussão como prioridade 
nacional. É preciso um ‘Pacto Social’ em torno da Educação, onde a sociedade civil organizada, 
entes governamentais e terceiro setor, todos devem estar engajados em uma espantosa 
revolução da educação com qualidade para se resgatar a dívida histórica que paira sobre a 
sociedade brasileira. 
 
3.3 FORMAÇÃO CONTNUADA: UMA CONDIÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA 
 
 



O investimento na Educação deve ter como foco a formação contínua e incessante dos 
professores, através das Universidades públicas, garantindo-lhes salários melhores, 
respeitando as diversidades regionais, desqualificando, definitivamente, o preconceito 
lingüístico que tanto distancia os povos da nação, valorizar a conformidade da ascensão e 
dedicação ao magistério, mudando o perfil administrativo das escolas públicas, adequando 
suas edificações e equipamentos para uma nova escola e que seja capaz de realizar 
plenamente a formação de todos os seus alunos, inclusive os portadores de necessidades 
especiais, através de uma inclusão social justa, além de assisti-los, de forma universal, com os 
programas sociais já existentes tais como a oportunidade de um livro didático não somente 
para fins de acesso à sala de aula, uma biblioteca escolar equipada com bibliografias de acesso 
e eficientes como fonte de pesquisas, informatização escolar de qualidade, salas de informática 
que dêem acesso à totalidade dos alunos de uma classe, de maneira individual, com 
maquinários de última geração, acesso ao mundo virtual de comunicação, incluindo o acesso 
da comunidade às salas informatizadas, a alimentação escolar dentre outros, com prazo de 
duração determinado e que deveriam ser prioridades do Governo Federal. 
 
Para transformarmos, em 20 anos, o Brasil no - país do futuro -, o Estado brasileiro precisa ter 
vontade política de eleger a Educação como prioridade nacional, além de se modernizar para 
almejar os objetivos e metas definidas por uma sociedade cada dia mais exigente de 
transformação e modernidade, uma vez que a Educação compõe a base transformadora dessa 
nova sociedade que se precisa alcançar, mais justa e eqüitativa. 
 
  
 
4. CONSIDERAÇÕES 
 
O termo ‘qualidade total’ visa aproximar a escola da empresa. Em outras palavras, trata-se de 
equiparar a escola com negócio, mas não qualquer negócio. Precisa ser um bem-administrado, 
equacionando os problemas sociais, políticos, econômicos como problemas de gerência 
adequada e eficiente ou inadequada e ineficiente.  
 
Ao se comparar a escola pública de nível fundamental e médio à escola particular, uma 
retórica neoliberal diz que a qualidade da primeira é inferior à da segunda, observando que a 
administração da escola pública é ineficaz, desperdiça recursos, aplica metodologias ineficazes 
e é o ‘trampolim’ político eleitoreiro dos coronéis da política do país. Não leva em conta a 
diferença social existente entre ambas, nem a magnitude do capital econômico de cada uma 
delas. Assim, a noção de qualidade traz no seio o tecnicismo que reduz os problemas sociais a 
questões administrativas, esvaziando os campos sociais e político do debate educacional, 
transformando os problemas da educação em problemas de mercado e de técnicas de 
gerenciamento. 
 
Com as novas tecnologias de informação e comunicação, a educação escolar vai para o 
mercado, seja via financiamentos de pesquisa, marketing cultural, educacional, fábrica de 
fazer fundos de reserva monetária da mesma forma que com as técnicas de reprodutibilidade 
do início deste século, a arte foi e ficou no mercado. No fundo, ambos os processos são apenas 
desdobramentos de um processo maior, o de racionalização ou "desencantamento do mundo", 
analisado por Max Weber (1992), em que qualquer coisa pode se tornar uma mercadoria. 
 
Deve-se fazer da educação o meio pelo qual o cidadão se baliza, se equilibra, se compõe, se 
firma, se centra, se qualifica, se habilita e se cria, enquanto que a sociedade deve ser o ‘porto 
seguro’ onde este mesmo cidadão busca seu conforto pessoal, sua habilidade profissional, sua 
consciência sócio-político-econômica de forma que não se vincule o antagonismo da 
sobriedade e da educação e nem se vincule a dicotomia de causa e efeito, uma vez que estas 
relações estão fadadas ao fracasso de toda uma nação. 
 
 
 
 
 



Certamente não será a escola o lugar determinante na constituição das possibilidades de 
emancipação, mas na sociedade brasileira, cujas condições sociais dificultam a emergência do 
indivíduo como um sujeito crítico e consciente da história que constrói com seus semelhantes, 
uma vez que a escola adquire grande importância, ainda que permeada pela razão 
instrumental, pois será nesta escola que as crianças, cidadãos certos de um futuro incerto, 
poderão adquirir as bases de conhecimento indispensáveis para a construção das novas 
relações dentro da sociedade.  
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