o papel da Escola Publica
debate sobre a Escola Publica e urn
debate que ja nao admite reflex5es
ingenuas ou heroicas. Os interesses
em jogo sao tao diversos que as lei\
turas sobre essa institui9ao tern que
\ ser for90samente distintas. Daf que tenhamos
\ deixado de alimentar ilus5es acerca da possibilidade de estabelecer consensos universais
em torno das finalidades, do financiamento,
das modalidades de administra9ao ou dos projectos e das modalidades de gestao curricular
e pedagogica da Escola Publica.
Dito isto, compreender-se-a
melhor que tenhamos necessidade de come9ar por c1arificar
neste texto que a reflexao que propomos se fa9a
a partir da perspectiva daqueles que vinculam
o debate sobre esta institui9ao ao debate mais
amplo sobre as exigencias, os compromissos e
os valores que, em princfpio, deveriam nor tear
a vida nas sociedades democraticas. Perspectiva
esta que justifica a 0P9ao por abordar as finalidades da Escola Publica e a configura9ao da ac9ao docente como tematicas a privilegiar neste
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texto, nao porque sejam as unicas dimens5es
a considerar, mas pOl'que sao duas tematicas
incontornaveis do debate a fazer, tendo em conta
a perspectiva em que nos posicionamos.
Finalidades e natureza da aC9ao educativa da
Escola Publica
Urn dos maiores problemas com que, hoje, se
debate a Escola Publica tern a ver com a perspectiva, nem sempre explfcita, atraves da qual
se tendem a desvalorizar as suas finalidades
educativas face as suas finalidades sociais,
enquanto resposta generosa que, sob a capa
da sua afirma9ao como urn espa90 inclusivo,
contribui para definir essa mesma escola como
urn contexto marcado mais por preocupa95es
de natureza filantropica do que por preocupa95es de caracter cultural. Trata-se de uma
perspectiva que, importa reconhece-lo, se tern
vindo a construir em fun9ao das exigencias de
universaliza9ao do aces so a Escola e, subsequentemente, em fun9ao das dificuldades que
esta mesma Escola sente em cumprir os propositos da universaliza9ao do sucesso escoJar,
devido as manifestas dificuJdades em lidar com
os alunos oriundos de meios socialmente desfavorecidos. E como res posta a tais dificuldades
que as escolas, sobretudo aquelas que se situam

em comunidades marcadas por fenomenos de
exclusao social, tend em a configurar 0 sucesso
escolar dos seus alunos a partir de outros criterios onde a dimensao cultural do processo de
forma9ao tende a ser menorizada.
Eis-nos, assim, perante uma estrategia que,
entre outras coisas, exprime as dificuJdades em
configurar a aC9ao educativa nesses contextos
educativos a partir de outros pressupostos e
de outras dinamicas relacionadas com a organiza9ao e a gestao do trabalho pedagogico
no espa90 das salas de aula e, posteriormente,
com a gestao de todo 0 tipo de actividades que
possam ter Jugar nas escolas, reJacionado com
a actividade docente.
Ha que reconhecer que a Escola, como uma institui9ao educativa incontornavel na sociedade
em que vivemos, tera que ser compreendida a
luz da apropria9ao de uma fatia decisiva do patrimonio cultural disponfvel, enquanto condi9ao
do processo de afirma9ao e desenvolvimento
das crian9as e dos jovens no seio dessa mesma
sociedade. E aJias, em nome da apropria9ao de
urn tal patrimonio, entendido como urn conjunto
de informa95es, instrumentos, procedimentos,
atitudes e valores a partilhar, que decorre a
necessidade de entendermos a constru9ao da

Escola Publica como urn bem comum. Nao se
pode, por isso, dissociar a dimensao cultural
da dimensao da forma9ao pessoal e social das
crian9as e dos jovens no seio das escolas, nao
so porque a segunda nao e exequfvel se nao se
valorizar a primeira, do mesmo modo que esta
acaba por ser afectada quanta ao seu impacto
e pertinencia se nao contribuir para que uma
tal forma9ao possa ocorrer. E que a fonna9ao
pessoal e social como dimensao transversal
que as escolas deverao assumir nem se pode
circunscrever ao dominio das competencias
psicologicas,
sociais e relacionais, nem tao
pouco pode ser dissociada do contacto com os
dispositivos culturais em fun9ao dos quais nao
so modelamos a nossa visao sobre mundo, como
o interpretamos e agimos sobre eJe.
que defendemos e que e crucial com preender que 0 futuro da Escola Publica como uma
institui9ao educativa, e nao como uma institui9ao confinada a reabilita9ao social daqueles
que a frequentam, depende da sua afirma9ao
como urn polo de desenvolvimento cultural, de
tal modo que se possa considerar, final mente,
que essa institui9ao so podera honrar os seus
compromissos sociais se souber homar os seus
compromissos educativos.
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