
A SOCIEDADE E A ESCOLA: AFORISMOS (IM)PERTINENTES 
 
 

Wilson Correia1 
Universidade Federal do Tocantins 

Endereço eletrônico: wilfc2002@yahoo.com.br 
 
 
Resumo: Este trabalho apresenta pensamentos escritos em estilo de aforismo sobre 
pesquisa, escola, professor, família, aprendizagem, gestão escolar, melhoria da 
escola, ensino, cuidado, educação familiar e educação escolar e raízes do 
desamparo atual da juventude brasileira. 
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Abstract: This paper presents thoughts written in the style of aphorism about 
research, school, teacher, family, learning, school management, school 
improvement, education, care, upbringing and education and the roots of present 
helplessness of Brazilian youth. 
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1 Pesquisa, escola, professor, conteúdo certo 
1.1 Do sujeito e do objeto de pesquisa 
Boff diz que o ponto de vista depende da vista que se tem do ponto (1997, p. 9). 
Essa frase é importante porque ela, aplicada ao contexto de uma pesquisa sobre a 
escola, leva-nos a indagar: Quem está pesquisando a escola? De que ponto ele 
parte para compreender a escola? De que lugar (econômico, político, cultural, 
ideológico) ele se volta para a escola? Que escola ele pesquisa? Para quê? Para 
quem? Estou dizendo que, em uma pesquisa, independentemente de qual seja ela, 
o “sujeito pesquisador” e o “objeto a ser pesquisado” se interferem mutuamente, e 
de uma tal maneira que chegam a ser “construídos” para que atendam às intenções, 
aos objetivos e finalidades atinentes à investigação (CORREIA, 2009). 
 
1.2 Da relação pedagógica 
O fato de o professor ser visto como o direito mais importante no contexto da 
educação escolar, em tese me parece uma percepção acertada, porque a relação 
professor-aluno é que é o coração de todo ensino e de todo aprendizado. Ora, se o 
professor é aquele profissional que deve apresentar domínio teórico (saber), técnico 
(saber fazer) e ético (saber ser), então, se ele estiver bem formado nessas três 
dimensões, a questão do conteúdo já está praticamente resolvida (CORREIA, 2006). 
Ele conhecerá o modo como o processo de aprendizagem acontece. Saberá como 
deve conduzir seu trabalho e que conteúdo deve mobilizar em nome de uma 
educação significativa, socialmente interessante. 
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1.3 Da estrutura da estrutura 
Tem coisas que vêm antes do professor, do aluno, da escola. É a chamada 
“estrutura da estrutura”: antes do professor vem a formação continuada e inicial 
desse professor; antes da formação continuada e inicial do professor vêm as 
condições segundo as quais ele fez essa formação; antes das condições segundo 
as quais o professor faz a sua formação vêm os aspectos do ambiente concreto em 
que ele vive, as quais criam essas condições e que têm a ver com a economia, com 
a política, com a cultura e com a ideologia. Por isso, se é realmente importante ter 
um bom professor em sala de aula, isso deve ser entendido como algo a ser 
desejado em qualquer situação na qual uma escola esteja funcionando. 
 
1.4 Da profissionalização do professor 
Há o risco de se usar a figura do professor para transformá-lo em culpado na 
eventualidade de haver problemas ligados à educação escolar, quando nem ele nem 
a escola podem ser culpabilizados, por exemplo, pelas mazelas econômicas, 
sociais, culturais e ideológicas que estruturam o ambiente humano e social no qual 
ele e a escola atuam. Então, se formos olhar na perspectiva da “estrutura da 
estrutura”, e, por ela, decidirmos que o que interessa mesmo é a existência de 
professores profissionalmente excelentes e que enfocam a relação pedagógica (de 
humano para humano sob a mediação do conhecimento), a questão sobre se é mais 
importante para a escola ter um bom professor ou o conteúdo certo para a idade 
certa se torna uma falsa questão. 
 
1.5 Do que está em jogo 
O que está em jogo é: de que projeto de sociedade participam a escola, o professor 
e o estudante? Isso nos levaria a um debate mais profundo, relativo ao modelo 
societário em que vivemos e ao estilo existencial para o qual estamos formando. Por 
isso, temos de questionar o modelo de sociedade e o estilo existencial com os quais 
nos envolvemos. É complicado partir do entendimento de que a sociedade sob a 
qual vivemos e o estilo existencial para o qual estamos formando (o cidadão 
consumidor e trabalhador da sociedade de mercado) são os únicos possíveis, 
certos, corretos, verdadeiros. Será? Será que não haveria mesmo uma outra 
sociedade possível? Um outro modelo de homem e de mulher a ser formado pela 
escola? Penso que se pensássemos nessa direção, mudaríamos a vista do ponto e, 
por consequência, também alteraríamos o ponto de vista que temos sobre escola, 
professor, conteúdo, ensinar e aprender. 
 
2 A quem cabe melhorar a educação escolar? 
2.1 Do contexto estrutural e conjuntural da escola 
Uma recente pesquisa (MEC, 2009) relativa à necessidade de, no Brasil, haver um 
esforço de “Todos Pela Educação”, identificou, do “mais” para o “menos” importante, 
que a ordem em grau de responsabilidade por melhorar a educação escolar é: MEC 
(Ministério da Educação), pais de alunos, diretoria de escola, Secretaria Municipal 
de Educação, Secretaria Estadual de Educação, professores, alunos, ONGs 
(Organizações Não Governamentais), empresas e igreja. Note que, empiricamente, 
pela experiência vivida, os pesquisados intuíram que, no contexto da educação 
escolar, a responsabilidade por melhorar a educação cabe àquela instância que 
consideraram a mais ampla, a mais geral: o MEC. Porém, no indicativo de perseguir 
a “estrutura da estrutura”, todas essas instâncias (instituições sociais) citadas, numa 



perspectiva crítica, podem ser entendidas como componentes da conjuntura, e não 
da estrutura. A estrutura, referida anteriormente, seria identificada com o modo como 
produzimos a vida material (economia) e exercitamos o poder (política), com o modo 
como estamos produzindo bens simbólicos sistematizados (cultura) e com a maneira 
como mantemos nossas justificativas sobre a existência tal qual a percebemos de 
todos os aspectos anteriores (ideologia). 
 
2.2 Do debate sobre a especificidade da escola e da docência 
Em nível de conjuntura, todas essas instituições estão atuando em seus 
“quefazeres” específicos. E, aí, entra o debate sobre a especificidade da escola e do 
professor, que é a de mobilizar o saber escolar originariamente sistematizado pela 
ciência, pela filosofia e pelas artes. À escola não caberia o papel da família: cuidar. 
À escola não caberia o papel da igreja: disseminar uma concepção de vida 
espiritual, e assim por diante. O diálogo entre MEC (Ministério da Educação), pais de 
alunos, diretoria de escola, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual 
de Educação, professores, alunos, ONGs (Organizações Não Governamentais), 
empresas e igreja, então, desejável até, seria aquele sobre questões correlatas à 
educação escolar e que dizem respeito a todas essas instituições sociais, mas não 
teria como decidir em termos de mérito sobre especificidade da escola. Para isso 
existem os profissionais da educação, os quais devem ser respeitados em sua 
condição profissional. Esse pensamento se justifica porque, pelo viés da 
especificidade, seria absurdo querer que a escola faça justiça econômica em lugar 
da economia; que ela democratize de fato os bens políticos no lugar da política; que 
produza bens simbólico-culturais de qualidade em lugar dos setores responsáveis 
pela cultura; que ela corrija nossa ideologia em lugar de quem deveria ter o 
compromisso ético de articular verdade, justiça e liberdade entre nós. A escola não 
foi criada para isso, mas para ensinar. 
 
2.3 Da responsabilidade por melhorar a educação escolar 
As pessoas poderão pensar que o MEC é que deve melhorar a educação, mas isso 
não acontecerá. Outra vez, então, surgem as indagações: o sistema econômico, o 
regime político, as bases culturais e a ideologia dariam condições subjetivas e 
objetivas para que o MEC fizesse essa melhoria? O dia que essas condições 
existirem, o MEC até poderá coordenar a melhoria da educação (levar as pessoas 
ao letramento real, e não ao analfabetismo funcional), mas, aí, ele não estará 
sozinho, mas agindo no contexto de um projeto de sociedade que prima pelo esforço 
em prol do letramento. 
 
2.4 Do mercado como ente avaliador 
Atualmente, todo mundo está sendo aprovado em nossas escolas porque se retirou 
da escola o papel de avaliar. Hoje, quem avalia é o mercado. Ele continua a ser para 
nós o ente regulador da inclusão e da exclusão ativas nos processos de produção e 
apropriação de bens materiais, sociais e culturais necessários à cidadania digna 
desse nome. Então, no fundo, a fala real seria: “Deixe todo mundo sair analfabeto 
funcional da escola (inclusive do terceiro grau). Nós ganhamos estatísticas para 
apresentar ao mundo que financia números, pois, no pós-estudo, quando o sujeito 
for se inserir na vida ativa da sociedade, o mercado fará o corte de quem ele julga 
competente ou não”. É por isso que a educação tem de ser “para todos” em idade 
escolar e é por isso que tem de ser “todos pela educação”. O sistema está 
preocupado em ter mão-de-obra suficiente para guarnecer o seu “mercado de 



trabalho”, o seu “mercado consumidor”. A sociedade de mercado (capitalista, liberal, 
desregulada) em que nos encontramos não joga pra perder. Há uma lógica em todas 
as suas estratégias de autoconsolidação e automanutenção. É a serviço disso que o 
Estado, atualmente privatizado, controla a educação. Portanto, a educação será 
melhor no dia em que justiça social se transformar em real qualidade dos pilares que 
sustentam a sociedade em que vivemos. 
 
3 Da relação família-escola 
3.1 Do cuidar e do ensinar 
A família cumpre bem o seu papel se se dedicar a cuidar, a dar educação pessoal 
para os novatos. À escola deixe o papel de oferecer o saber sistematizado. Porém, 
na hipótese de se desejar o estreitamento dos laços entre família e escola, pergunto: 
como isso se daria? Desde a Revolução Industrial, a família está sendo seguida e 
profundamente impactada pela economia. Cada um, como se diz por aí, tem de 
“Matar um leão a cada turno de trabalho” para levar comida para casa. Como, me 
diga, pais e responsáveis encontrarão tempo, energias, condições subjetivas e 
objetivas de se interessar pela escola? 
 
3.2 Da ambigüidade sobre “ter” e “saber” 
Há a seguinte ambigüidade existente entre nós: a sociedade passa mensagem após 
mensagem garantindo a ideia de que “educação é tudo”, mas, ao mesmo tempo, 
exibe os bem-sucedidos como aqueles que levam um estilo existencial (de vida) 
fundado no dinheiro. Vale o “ter”, não o “saber”, muito menos o “ser”. As pessoas 
não escolarizadas que obtiveram o sucesso que os liberais pensam ser sucesso é 
que são colocadas como modelos a serem seguidos. O que pode a educação contra 
isso? O que pode a escola se ela é continuamente pensada não pelos profissionais 
da educação, mas por economistas e empresários de sucesso, que entendem de 
negócio, de comércio, de mercado? Dá para entender porque, embora haja o 
discurso, a escola não precisa mesmo funcionar além de qualificar mão-de-obra 
para o mercado de trabalho? 
 
4 Da confusão entre ensinar e cuidar 
4.1 Do assoberbamento de tarefas pela escola 
Na sociedade individualista, em que todo senso de grupo, a começar pelo familiar, 
está em xeque, não estranha esse movimento de querer que uma instituição social 
abra mão de sua especificidade e alargue suas finalidades para acudir uma outra. É 
o caso da família com relação à escola, sendo que a segunda está sendo 
empanturrada de tarefas que nada tem a ver com suas atividades-fins. 
 
4.2 Da necessidade social de a escola substituir a família 
A sociedade atual precisa disso e força professores e a escola a que quase 
substituam a família. Cabe, pois, aos profissionais da educação, nos meandros da 
luta pela profissionalização, reivindicar o respeito à sua especificidade. Já notou que 
ninguém diz ao médico, ao psicólogo e ao advogado como devem desempenhar 
suas atividades profissionais, mas que, por conta dessa confusão entre família e 
escola, entre outras, todos se sentem no direito de dizer como o professor deve 
atuar? É complicado, porque é essa mesma sociedade aquela que, mais tarde, 
cobrará dos professores o preço por não terem procedido adequadamente ao 
letramento de seus membros. Então, que a família cuide e que a escola escolarize!, 



entendimento que não deixa de ser um complicador a mais na luta dos profissionais 
da educação pela própria profissionalização. 
 
5 Educação global e educação escolar 
5.1 Do auxílio que a família pode dar à escola 
A educação global de uma pessoa começa antes de ela nascer e só termina no dia 
em que ela morre. A educação escolar é um momento dessa vida. A escola lida com 
a terminalidade (ensino fundamental, ensino médio, ensino de terceiro grau); a 
família, não. Assim, se a família (primeira socializadora das crianças), tiver no 
projeto de formação de seus membros a previsão de freqüência à escola, tudo o que 
decorre da escola em termos de tarefas, compromisso com o estudo, atitude de 
empenho, ética e etiqueta, tudo isso passa a ser da alçada da família. 
 
5.2 Do desejável diálogo entre família e escola 
A família continuará a dar educação pessoal e, se fizer essa sua parte, ela já estará 
contribuindo, e muito, para que a escola cumpra sua função social, estará 
contribuindo para que a sociedade tenha humanos mais bem formados. Nesse nível, 
sim, não vejo razão para o não diálogo entre família e escola. O que não é desejável 
é a professora virar “tia”, na aparentalização do profissional da educação para que 
ele substitua a família, ou que a família queira tomar o lugar reservado ao professor. 
É a questão da especificidade. Com bom senso, cada instituição pode, sim, 
contribuir para que o letramento dos sujeitos sociais seja bem-sucedido e isso é 
desejável. 
 
6 Os fundamentos do desamparo atual da juventude 
6.1 Do desespero diante do estado de vida atual da juventude 
Minha preocupação com os jovens atualmente chega ao desespero. Fico 
exasperado porque não os vejo com ideologias (Cazuza, 1988, já pedia uma para 
viver, lembra?), com bandeiras, com sonhos, com desejos, com projetos. Somos 
filhos do jeitinho. Não somos previdentes. Isso no âmbito pessoal, profissional e 
social. 
 
6.2 Da leitura filosófica da realidade juvenil brasileira 
Por influência da filosofia, uma leitura dessa realidade demanda o entendimento de 
que, desde o Renascimento até o Iluminismo, a concepção antropológica que 
elaboramos e que herdamos até os nossos dias garante-nos que somos o centro, 
uma parte da natureza, os participantes de uma racionalidade universal, a qual 
individualizamos em nós mediante o desenvolvimento biocognitivo. Exatamente essa 
concepção de ser racional (de Descartes a Kant), ensina-nos que a razão, vinculada 
àquela razão universal (note que não é mais um Deus-Criador), é que sustenta a 
tese de que o ser humano, com sua razão se desenvolvendo naturalmente, haveria 
de levar o indivíduo à autonomia, à emancipação e, ao lado de seus semelhantes, à 
paz perpétua e à felicidade universal. 
 
6.3 A crença no homem hiper-racional nos levou ao desamparo 
A crença nesse homem, racionalmente poderoso, levou-nos a criar a tecnociência, o 
conhecimento instrumental segundo o qual, pelo domínio de causas e efeitos 
internos ao mundo natural e humano, levaria toda a humanidade ao domínio da 
ordem e, consequentemente, ao progresso. Ocorre que essa concepção 
antropológica focou o indivíduo (aquele que não mais poderia ser dividido em corpo 



e alma, matéria e espírito). Foi essa concepção que afetou a autoridade dos pais e 
dos professores e a razão é a seguinte: se cada indivíduo tem um mestre e um pai 
dentro de si, identificados com a razão que nos levará a um sempre melhor, a uma 
evolução contínua rumo ao melhor dos mundos possíveis, pra que o cuidado 
paterno e o ensinar do magistério? Foi na esteira desse entendimento que a criança 
foi levada ao centro, cujas aptidões, desejos e quereres devem ser respeitados 
pelos adultos, todos eles, incluindo pais e professores. Deu-se, assim, a cisão dos 
mundos infantil e adulto. Emergiu, daí, o desamparo de crianças, adolescentes e 
jovens com os quais convivemos atualmente. 
 
6.4 Aforismo inconclusivo: do que precisamos fazer 
Hoje, os pais e professores sentem medo de dizer SIM e NÃO, de estabelecer 
limites (CORREIA, 2003). Enquanto chegávamos a isso, não notávamos que as 
crianças estavam sendo encerradas em seus próprios eus, em seu próprio mundo. 
Ainda hoje estão assim por aí. Com quem contar? Que projeto de vida coletiva 
existe para abrigar os sonhos pessoais? Os jovens estão à solta, estão soltos, 
perdidos: não formaram opinião política, não construíram um propósito de vida, 
estão sem projetos, sem previsão do que querem ser. Estão, em verdade, vazios de 
sentido existencial. Estão à deriva. É por isso que os valores centrados do 
individualismo estão sendo questionados. Mas o humano se faz humano no convívio 
com seres humanos. O sentido da manutenção coletiva da vida precisa ser 
urgentemente resgatado. Do contrário, nossos jovens continuarão assim, largados á 
própria sorte. 
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