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Função Social da Escola

Independente das novas funções sociais que a escola assume, decorrentes da

complexidade da sociedade atual, permanece a sua função precípua: socialização

do saber sistematizado. A escola, como instituição social, não se encarrega

daquele saber empírico, espontâneo, do senso comum, que surge da experiência

cotidiana dos indivíduos. Este tipo de conhecimento é doxa(reunião de pontos de

vista) e diz respeito a opinião, consequentemente não deve ser objeto de trabalho

escolar. [...] o conhecimento que diz respeito a escola é episteme, é ciência, o

conhecimento metódico, conhecimento sistematizado. Assim o papel da escola

como instituição é precisamente o de socializar o saber sistematizado. (SANTOS,

1992. P.19)



Função Social da Escola

“Proporcionar a todas as crianças e jovens o acesso e a permanência na escola básica,

promovendo-lhes uma sólida e duradoura formação cultural e científica, é dever da sociedade

e, particularmente, do poder público. A escolarização é um dos requisitos fundamentais para o

processo de democratização da sociedade, entendendo por democratização a conquista, pelo

conjunto da população, das condições materiais, sociais, políticas e culturais que lhe

possibilitem participar na condução das decisões políticas e governamentais. A escolarização

necessária é aquela capaz de proporcionar a todos os alunos, em igualdade de condições, o

domínio dos conhecimentos sistematizados e o desenvolvimento de suas capacidades

intelectuais requeridos para a continuidade dos estudos, série a série, e para as tarefas sociais

e profissionais, entre as quais se destacam as lutas pela democratização da sociedade.

(LIBÂNEO, 1994 P. 34)



Função Social da Escola

“Para a efetivação dos vínculos entre a escolarização e as lutas pela democratização da

sociedade, é necessária a atuação em duas frentes, a política e a pedagógica, entendendo-se

que a atuação política tem caráter pedagógico e que a atuação pedagógica tem caráter

político. A atuação política implica o envolvimento dos educadores nos movimentos sociais e

organizações sindicais e, particularmente, nas lutas organizadas em defesa da escola unitária,

democrática e gratuita.” (LIBÂNEO, 1994 P. 34)



Função Social da Escola

Ao educador cabe a função de ser agente de transformação.

“É preciso ser desrespeitoso, inicialmente, consigo mesmo, com a pretensa imagem do

homem educado, do sábio ou mestre. E é preciso desrespeitar também esses monumentos da

pedagogia, da teoria da educação, não porque não sejam monumentos, mas porque é

praticando o desrespeito a eles que descobriremos o que neles podemos amar e o que

devemos odiar. [...]. Nessas circunstâncias, o educador tem a chance de repensar o seu

estatuto e repensar a própria educação. O educador, ao repensar a educação, repensa

também a sociedade”. Gadotti (1998, p. 71)


