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RESUMO 

O ensaio apresenta uma breve reflexão sobre a dualidade do ensino nos dias atuais, no 

contexto de uma sociedade capitalista que vê a educação como métodos de divisão de classes. 

O objetivo geral é compreender o dualismo da educação nos dias atuais, e os objetivos 

específicos, analisar a história da educação no Brasil, abrir espaço para falar sobre a 

dicotomia da educação, e por fim entender as políticas públicas educacionais, para isso será 

usado como ferramenta de discussão a pesquisa bibliográfica qualitativa, feita em livros e 

artigos e navegador de internet google. 
 

Palavras-chave: Historicidade da educação. Dualismo. Inclusão excludente. Políticas públicas 

da educação. 

 

INTRODUÇÃO 

A história da educação brasileira é marcada pela dualidade do ensino, e um sistema 

voltado para a formação destinada a elite dominante, que obtém o poder e a educação para 

trabalhadores em massa, para preparação. A educação corresponde ao modelo de sociedade 

vivido, no caso o capitalismo, no antagonismo de classes, logo a educação terá essa lógica. 

Com isso o pressente trabalho ira aborda um contexto histórico sobre o tema e uma discussão 

a fim compreender o dualismo da educação nos dias atuais, sendo esse o objetivo geral, e os 

específicos, analisar a história da educação no brasil, abrir espaço para falar sobre a dicotomia 

da educação, e por fim entender as políticas públicas educacionais. 

Com a evolução em diversas áreas, a sociedade precisa de mudanças reais efetivas 

para todos, principalmente na educação que é a base de formação do indivíduo, que irá 

transforma-lo e o fazer transformar. Porem como isso pode se possível, se a educação 

corresponde a visão capitalista? Como era possível forma cidadãos capazes de pensa por si, 
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capazes de solucionar problemas? Por esse motivo a discussão sobre o dualismo nos dias 

atuais deve ser discutida, dia pôs dia, ate que esse termo seja esquecido na história amarga de 

nosso pais, e essa foi a justificativa que encontra-se para discussão do tema, para que ele 

posso conscientizar e inspirara sociedade a fala de uma realidade vivida por todos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS OU METODOLOGIA 

O presente trabalho é de cunho qualitativo, onde para discussão do trabalho foi feita 

uma pesquisa bibliográfica sobre a dualidade da educação nos dias atuais em livros, artigos e 

o navegador de internet google acadêmico. 

 

RESULTADO E DISCUSÃO 

A palavras educação e bastante discutida nos dias atuais, são novas reformas, novas 

leis, melhorias, vantagens entre outros tantos outros debates, mas o assunto tratado nesse texto 

será sobre a dualidade de ensino, algo que surgiu junto a educação de nosso pais porem nunca 

solucionada plenamente, para entender isso vamos voltar um pouco em nossa história. 

Por volta do século XVI se nota a chegada dos jesuítas no Brasil para realizar uma 

missão de fé defendida pela igreja católica, porém os jesuítas alteram suas práticas de 

missões, para trabalhar cuidando do recolhimento e aldeamento, e nesse período surgiu  “a 

casa de meninos” , onde era proposta diversas atividades, como, música, aprendizado oral do 

português, contar, doutrinas cristãs entre outras, nesse ponto já começa a destacar a educação 

no nosso pais, que no fim da década de 60 ganha forma quando os jesuítas abrem colégios 

para o filho dos colonos. 

 
No século XVI os primeiros “padrões de redizimar” foram aplicados nas casas da 

Bahia (1564), no Rio de Janeiro (1568), e Olinda (1576), transformando – as, então, 

em colégios para oferecer gratuitamente ensino secundário de humanidade, como se 

fazia na Europa, para clientela letrada. (HILSDORF, 2005, p.20) 

 

Tais colégios eram destinados a todos, mas os jesuítas na pratica aceitavam só alunos 

brancos, recusando os mestiços, negros e índios com a justificativa de formar padres, nesse 

contexto histórico relatado começa a se compreender o porquê da dualidade existida hoje e 

termo inclusão excludente, onde o ensino era destinado a todos, mas priorizam classes 

dominantes da sociedade. 



 

 

DICOTOMIA DA EDUCAÇÃO 

 

A fragmentação da escola começa com  a valorização do capitalismo e quando a 

educação percebe que o homem não se encaixa na aos novos mecanismo de trabalho, onde 

então tal capacitação se dá através das estratégias pedagógicas, que se faz necessária com a 

demanda das novas formas de trabalho que exige um homem apto a se ajustar aos novos 

mecanismos de automação e mobilização de pensamentos e energias intelectuais. Esse novo 

tipo de mundo deu ao homem justificativa para sua alienação.  

 

A elite brasileira sempre teve a exclusividade e o acesso à escola, como forma de 

legitimar sua dominação de classe. Por séculos de colonização, o trabalhador 

desempenhou seu trabalho sem a necessidade do conhecimento para executá-lo. 

Entretanto, isso foi alterado com o processo de industrialização, intensificado a 

partir dos anos de 1930. Nessa conjuntura passou-se a demandar um novo perfil de 

trabalhador, adaptado ao trabalho industrial e às novas relações de consumo, 

demandas pelo processo de industrialização. (XAVIER, 1990,p.558). 

 

Assim a educação apesenta uma dicotomia, que é chamada hoje de dualidade, onde e 

pensado em dois modelos diferentes de educação, uma educação para as classes dominantes e 

uma educação para trabalhadores. A escola para a classes dominantes e pensada de forma que 

possam desenvolver esses indivíduos, de maneira objetiva aumentando o saber pratico e 

cientifico, na educação de trabalhadores e pensada da mesma forma, mas oferecida de 

maneira desigual. 

 

As raízes dessa dualidade estrutural ou desse conflito estão vinculadas na diferença 

entre trabalho manual e trabalho intelectual que se faz presente desde os primórdios 

do capitalismo, e corresponde as formas de dominação vigente, 

(BORTOLOTO,1990, p 2) 

 

A dualidade e confirmada nas margens das classes sociais e da dicotomia histórica, as 

divisões estruturais do sistema de educação no caratê de produção capitalista, onde tem a 

escola de formação das elites, chamadas classes dominantes e a escola dos proletariados, essa 

implícita divisão está entre os que controlam o mecanismo de trabalho e os que executam. 

 

POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS 

 

As políticas públicas educacionais, atende uma sociedade dinâmica, por isso e função 

do estado junto a essas politicas a atender de maneira compreensiva todas as mudanças 

recorrentes. Em nosso país elas são discutidas, e estabelecidas em um processo pedagógico 

nacional, para garantir educação de qualidade, com apoio da legislação. 



 

 

As políticas educacionais são entendidas como um meio que possibilita construção de 

valores, capacidade de se comunicar, compreender o mundo, defender suas ideias, e ter plena 

capacidade de exerce a cidadania. Com isso as políticas públicas visão uma sociedade apta a 

questionar construir crescimento para nação tal como o trabalho. 

 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; 

IX - Garantia de padrão de qualidade; 

X - Valorização da experiência extra-escolar; 

(LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. 

 

E notado que essas políticas educacionais, educação igualitária a todos, pois não faz 

distinção de classes, porem na pratica, ou na realidade pode nota-se a inclusão- excludente, 

onde todos os direitos de educação que um cidadão necessite esta assegurando por estas leis 

maravilhosas, mas que por outro lado não atende com a qualidade e igualdade expressa na 

mesma. Isso se dá pelo conceito muito amplo de educação, que dizer que as políticas públicas 

educacionais dizem respeito a educação escolar. 

. 

 

CONCLUSÃO 

Diante dos fatos mencionados, é notado que para se ter uma sociedade onde o ensino 

defendido na Constituição Federal seja efetivo e completo, é necessária uma atenção maior a 

esses preconceitos enraizados historicamente na cultura brasileira. Pois, o Brasil surgiu com o 

preconceito, em tese afirmam que ele foi “descoberto” pelos portugueses, entretanto os 

indígenas já habitavam as terras brasileiras, sendo que ele foi explorado economicamente e 

fisicamente por eles. Para que a sociedade se faça justa é necessário que todos, tenham acesso 

a promoção da educação de qualidade sem distinções pois o mercado atual capitalista, exige a 



 

 

qualificação de seus colaboradores. Portanto, a efetividade do ensino sem dualidades e 

exceções é necessária e crucial para o desenvolvimento do país em várias áreas.. 
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