
Educação Transforma 
ou Reproduz a So-
ciedade?". Este foi o 
tema principal do 18° 

Educador/18° Educar - Congresso e 
Feira Internacional de Educação, reali-
zados este ano, em São Paulo (SP). Mais 
de uma centena de conferencistas, edu-
cadores e pensadores nacionais e estran-
geiros se reuniram para debater o papel 
da escola em uma sociedade em cons-
tante mutação, e uma das principais pa-
lestras era "O Papel da Escola em uma 
Sociedade em Mutação: Produção ou 
Reprodução da Sociedade?", do sociólo-
go suíço Philippe Perrenoud, doutor em 
Sociologia e Antropologia. 

Perrenoud, que também é profes-
sor da Universidade de Genebra, na 
Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação, e especialista em práticas pe-
dagógicas, com diversos livros publicados 
em vários países, afirma que, na maio-
ria das sociedades, a escola tem um pa-
pel produtivo até um certo ponto, mas 
que quanto mais essas sociedades se de-
senvolvem, mais acentuada é a tendên-
cia de a escola reproduzir os modelos e 

conceitos já existentes. É aí que, segun-
do ele, está uma das principais raízes da 
desigualdade educacional, já que nas fa-
mílias de elite os pais têm mais prepa-
ro intelectual e social e repassam esse co-
nhecimento aos seus filhos. Nas famílias 
menos favorecidas, esse acúmulo de co-
nhecimento é defasado pela baixa escola-
ridade dos pais, e não raro as crianças da 
classe baixa logo ultrapassam seus pais 
em anos de estudos, assumindo então o 
papel de passar adiante o conhecimen-
to adquirido. A desigualdade social ge-
ra a desigualdade educacional, colocan-
do os estudantes de classe alta em maior 
vantagem em relação aos alunos pobres. 
Segundo o sociólogo, a escola é um or-
ganismo reprodutor da sociedade e essa 
equação dificilmente vai mudar, já que, 
nas suas palavras, o sistema reproduti-
vo "impede que os pobres e dominados 
ascendam socialmente". 

Perrenoud afirma que o grande desa-
fio das instituições de ensino, hoje em dia, 
é criar uma cultura escolar que se adapte 
a uma sociedade em mutação, uma cul-
tura que movimente essa sociedade. Para 
ele, não é suficiente que o dirigente pense 

por todos, mas que ele facilite os processos 
de criação. O suíço acredita que a escola é 
um organismo conservador: sua missão 
é transmitir às novas gerações a cultura 
acumulada e adequar os jovens à socie-
dade. Não se pode esquecer que a cultura 
evolui, mas fazê-la evoluir, de acordo com 
Philippe Perrenoud, não é o papel priori-
tário da escola. O professor vai mais lon-
ge e afirma que "a escolarização da socia-
lização faz com que essa transmissão seja 
padronizada, mas não a torna mais ou-
sada". Segundo ele, a ideia de transmitir 
se opõe à ideia de construir: "A pedago-
gia transmissiva se opõe ao construtivis-
mo." Apesar disso, o sociólogo afirma que 
a transmissão da cultura é um fato antro-
pológico que não afeta a modalidade de 
ensino. E essa transmissão pode ser vis-
ta como um modo de ensino e, ao mesmo 
tempo, um projeto educacional. Ainda 
de acordo com Perrenoud, essa transmis-
são da cultura pelo sistema educacional é 
melhor assimilada pelos seguintes indi-
víduos: alunos com bom desenvolvimen-
to intelectual, alunos para os quais essa 
cultura tem sentido, aqueles cuja educa-
ção familiar já os colocou nessa cultura A ut
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e aqueles que encontram apoio para 
seus estudos na família ou no entor-
no extraescolar. O palestrante afirma 
que essa herança intelectual familiar pe-
sa mais na formação do aluno do que as 
diferenças econômicas e sociais. 

Perrenoud pontuou que o aprendi-
zado exige um mínimo de nível de de-
senvolvimento que permita realizar ope-
rações necessárias (como a leitura, por 
exemplo), mas nem todos se desenvol-
vem na mesma velocidade. Segundo ele, 
o desenvolvimento intelectual é estimu-
lado de forma desigual em função das 
classes sociais. 

O SENTIDO DA CULTURA 

Philippe Perrenoud acredita que o sen-
tido da cultura tem relação direta com o 
saber. A igualdade de desenvolvimento 
intelectual tornaria o aprendizado mais 
fácil, pois o saber e as competências ad-
quiridas teriam sentido para o estudante. 
É como ensinar matemática e não desen-
volver no aluno o sentido do uso daque-
le saber. Esse sentido está ligado aos usos 
da cultura na sociedade. A partir dessa 
constatação, ele afirma que as crianças 
das classes média e alta recebem muito 
mais informações e explicações sobre o 
sentido dos saberes escolares e vivenciam 
mais experiências que dão sentido a esses 
saberes. Por terem um alto nível de estu-
do, essas classes dominam e valorizam a 
cultura escolar e as transmitem aos filhos 
antes mesmo de estes estarem na escola. 
Esse aporte cultural continua ao longo da 
vida. Para esses jovens, a escolarização 
nada mais é do que um prolongamento 
da socialização familiar. 

Nas classes baixas acontece exata-
mente o contrário. Pais não estão familia-
rizados com essa cultura e, rapidamente, 
as crianças passam a saber mais do que 
eles. Tudo isso gera o que o especialista 
chama de desigualdade de aquisições. E 
sob essa perspectiva, não basta escolari-
zar todos de forma igual, já que nem todo 
mundo tem o mesmo ponto de partida, 
pois mesmo assim não haverá igualda-
de de oportunidades para aprender e ter 
êxito. O professor cita o sociólogo fran-
cês Pierre Félix Bourdieu: "Basta tratar 
os alunos como iguais em direitos e deve-
res para ratificar e agravar as desigualda-
des sociais perante a cultura" (Bourdieu, 

1966). Segundo Perrenoud, existe uma 
indiferença às diferenças. Ele diz que são 
poucos os países que realmente conse-
guem escolarizar as crianças de manei-
ra igual. "Há 30 anos, sabemos o que pre-
cisa ser feito para transmitir a educação 
de base. Mas não é feito, ou não é feito o 
bastante, nem mesmo em países desen-
volvidos", afirma. É por isso, segundo o 
palestrante, que grande parte dos alunos 
não consegue se apropriar de toda a cul-
tura escolar. 

REALIDADE BRASILEIRA 

Para a educadora Rosimar Mendes Lima, 
coordenadora da Cooperativa de Ensino 
de Rio Verde, Goiás, que assistiu a pales-
tra, os conceitos apresentados pelo pales-
trante são teoricamente aplicáveis, mas a 
realidade nacional não permite que se-
jam colocados em prática. Segundo ela, a 
exigência dos vestibulares para o acesso 
ao ensino superior, por exemplo, impede 
mudanças curriculares mais profundas -
como o objetivo é fazer com que o aluno 
ingresse na universidade, fica difícil mu-
dar o currículo e correr o risco de estar fo-
ra de sintonia com os vestibulares. Mas 
ela faz uma ressalva sobre o novo Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem): "Será 
mais focado em habilidades e competên-
cias relacionadas à vida como um todo." 

A diretora da Escola de Ensino 
Fundamental Maria Cristina Beltran, 
em Espírito Santo do Pinhal (SP), Angela 

Maria de Paiva, diz que Perrenoud é um 
tanto quanto utópico em suas colocações. 
"Ele foi contraditório, pois o crescimento 
econômico é o que determina a realidade 
da criança. Fica difícil ensinar crianças 
que sequer têm condições de higiene ade-
quada", diz. Ela também defende o que 
chama de "resgate do papel social de cada 
indivíduo": "O Humanismo é retórica. O 
consumismo, a pobreza, a perda dos va-
lores são reais", afirma. Para a diretora, é 
preciso, acima de tudo, trabalhar valores 
inerentes a cada ser humano e associá-los 
a valores científicos. "Mudar a perspecti-
va de visão de mundo e tomá-lo para si 
próprio. Desenvolver o poder de mudança 
em cada um", completa. G 
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 7, n. 75, p. 36-38, ago. 2011.




