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EDUCAÇÃO 

 

Trata-se de termo bastante amplo e que contempla distintos significados. Durkheim 

(2001) definiu a educação como processo de socialização pelo qual valores, normas e 

costumes de uma sociedade são passados de uma geração a outra. Assim, é possível 

considerar que é por meio da educação que os seres humanos se transformam em 

sujeitos históricos portadores de cultura. A Igreja, sobretudo as religiões monoteístas, 

foi a pioneira em fornecer os primeiros instrumentos para a expansão da educação, 

exercendo influência decisiva na ampliação social e homogeneização da mensagem 

intergeracional, mas o desenvolvimento da educação de massa e os sistemas educativos 

nacionais como conhecemos são essencialmente obra do Estado Nação. Apesar de terem 

sido desenvolvidos de diferentes maneiras e em distintos períodos históricos, nos países 

ocidentais, os sistemas educativos se constituíram por meio da ação do Estado, sendo 

que tais processos convergiram, de maneira geral, durante o intervalo que foi do final do 

século XIX até meados do século XX. O Estado, à medida que foi se separando da 

religião, constituiu-se em Estado moderno, organizando de forma racional, com base no 

direito legal e reivindicando para si a instrução pública, considerando-a de sua 

competência. No Estado moderno, os sistemas escolares foram instituídos com a função 

de manter a ordem social, por meio da difusão de valores que se pretendiam comuns e 

universais, essenciais à integração nacional. Contudo, para os indivíduos em particular, 

a função social da escola seria a promoção de justiça social, possibilitando que os 

mesmos, por meio da instrução pública, pudessem se capacitar para o trabalho e assim 

obter mobilidade social. Ancorado na noção de uma ética coletiva concorrente à ética 

religiosa, o Estado passou a defender a noção de educação comum, em que o mesmo 

atuasse como o organizador do discurso pedagógico para que o sistema escolar pudesse 

formar os cidadãos republicanos e democráticos. A educação foi convocada a construir 

a subjetividade da cidadania, justificando as maneiras do Estado junto aos indivíduos e 

os deveres dos indivíduos em relação ao Estado (O’DONNEL, 2002). Assim, os 

sistemas escolares se constituíram tendo como suporte ideológico o liberalismo e o 

republicanismo, o que resultou em que os conceitos de comum e de universal, evocados 
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por tais sistemas, deixassem de fora camadas expressivas da população. Os sistemas 

educativos, em regra, foram desenvolvidos de cima para baixo e, em algumas raras 

circunstâncias, com apoio popular. 

Desde o princípio da organização dos sistemas escolares, o ensino público teve como 

objetivo a instrução dos cidadãos em relação aos conhecimentos dos novos direitos e 

deveres individuais, assim como a transmissão de novos valores que deveriam 

contribuir com a criação da consciência nacional e de um imaginário coletivo. O próprio 

Durkheim identificava os professores como os militantes dessa nova ordem. O princípio 

da igualdade dos cidadãos pressupunha a concepção de um sistema escolar a que todos 

teriam direito ao acesso e cuja possibilidade estaria garantida pelo Estado. Por sua vez, 

esses sistemas escolares seriam importantes agentes de difusão dos valores nacionais, os 

quais deveriam contribuir para a integração da sociedade em torno de uma identidade 

comum. O ideal de igualdade de oportunidades, fundado na possibilidade de os 

indivíduos ascenderem a posições sociais de maior prestígio por seus valores pessoais e 

não por herança ou dinheiro, constitui matriz normativa importante dos sistemas 

escolares. Contudo, esse sustentáculo, baseado no princípio de igualdade, nunca passou 

de um enunciado teórico e formal (VAN ZANTEN, 2008).  

As redes nacionais de escolas foram consolidadas com a ajuda do Estado e 

progressivamente as leis sobre a gratuidade do ensino e a obrigatoriedade escolar foram 

garantindo o acesso universal das crianças e jovens nas escolas. À medida que o número 

de escolas públicas aumentou, estas passaram a ser predominantes sobre as instituições 

privadas e voluntárias, os governos cresceram em sua influência no domínio da 

educação, por meio de uma autoridade central ou local. O Estado ampliou seu controle 

sobre a educação por meio da alocação de recursos, da autorização e inspeção de 

escolas, do recrutamento, da formação e da certificação dos docentes.  

A educação profissional proliferou-se com o desenvolvimento industrial, sendo que 

alguns sistemas escolares nacionais buscaram responder diretamente às demandas do 

setor produtivo, ainda que financiada por recursos públicos. Como observam Carnoy e 

Levin (1993), a educação no capitalismo constitui-se em função do Estado e, por isso 

mesmo, é campo de conflito social. O Estado nas democracias capitalistas é responsável 
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pela promoção de justiça e de igualdade, devendo compensar as desigualdades que 

emergem do sistema social e econômico. A educação é vista, então, como o processo 

que permite melhorar a posição dos grupos carentes, dispondo a seu alcance os 

conhecimentos e o credenciamento para que possam participar da vida social. Assim, o 

Estado capitalista e seu sistema educacional devem reproduzir as relações capitalistas de 

produção, entre as quais a divisão do trabalho e as relações de classe (CARNOY; 

LEVIN, 1993).  

Os anos 1960 trouxeram uma forte crítica aos sistemas educacionais estatais e ao 

princípio de justiça, sob o qual se fundamentam, ou seja, o ideal de igualdade de 

oportunidade. As análises críticas daquele momento buscavam demonstrar o papel 

reprodutor das relações sociais desempenhado pelo sistema escolar, identificando as 

instituições educacionais como reprodutoras das concepções da classe dominante. 

(Baudelot e Establet; Bourdieu e Passeron). Para Carnoy e Levin (1993), essas análises 

ignoram o fato de que as escolas públicas refletem também as demandas sociais, pois 

são as reivindicações sociais que acabam por moldarem o Estado e a educação. A 

história dos sistemas escolares no Brasil e na América Latina foi, nos seus primórdios, 

dirigida aos filhos das elites brancas, deixando de fora os nativos, os negros, os 

considerados selvagens. Assim, nossas repúblicas geraram sistemas injustos de 

distribuição dos bens e do acesso aos direitos que proclamavam as revoluções liberais. E 

ainda mais, como nossos sistemas educativos se desenvolveram adotando como modelo 

os sistemas europeus ou o norte-americano, o direito à educação dos nossos povos se 

reduzia muitas vezes à substituição das próprias culturas pela cultura dominante. 

(PUIGGRÓS, 2010). Os sistemas educacionais nos países latino-americanos tiveram 

processos de constituição bastante desiguais, sendo que, no Brasil, tal processo pode ser 

considerado tardio, se comparado à maioria de seus vizinhos; o que o tornou bastante 

devedor aos seus cidadãos.  
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