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Educação é algo que se promove de forma contínua no conjunto das práticas sociais, no 
convívio social e familiar, mas quando se trata de educação formal para a vida e o trabalho é 
a escola a responsável para definir e promover a aprendizagem, ou seja, para estabelecer o 
que se vai aprender, com que recursos e por quais métodos. E não existe uma educação ou 
uma escola de caráter universal, pois se educa para cada contexto social, cultural e 
econômico, para cada sociedade e circunstância, a partir de considerações éticas, critérios 
políticos ou demandas econômicas. 
 
Por exemplo, a universalização da educação básica é algo recente na história humana, com 
os mesmos poucos séculos da sociedade industrial, e foi instituída com o sentido de 
reproduzir a pirâmide de competências demandada por aquela sociedade, em cuja base 
estavam operários e camponeses, seguidos dos encarregados e capatazes e em cujo topo 
estavam os que detalhavam e concebiam a produção e os serviços. Com tal finalidade, a 
escola não pretendia promover todos igualmente e sim selecionar em termos de suas 
qualificações os que ocupariam diferentes estamentos daquela pirâmide. 
 
Isso já apresenta um primeiro e enorme desafio para escola contemporânea, que continua 
semelhante à da sociedade industrial, mas em outra que não demanda mesma pirâmide de 
competências. Na sociedade pós-industrial, que se instalou em poucas décadas, operários e 
camponeses foram substituídos por máquinas automatizadas, encarregados e capatazes 
deram lugar a sistemas informatizados, e o detalhamento da produção e dos serviços já 
depende de recursos como oque se chama entre nós de “autocad” (do inglês, CAD CAM, ou 
seja, “computer aided design e computer aided manufacture”). Sobra, assim, oferta de 
trabalho digno somente para as funções de concepção e coordenação.  
 
Assim, quando somente haverá trabalho para quem, em lugar de tarefas rotineiras ou 
braçais, for fazer o que máquinas e sistemas não fazem, esses devem ser formados para o 
emprego de critérios práticos, éticos e estéticos, para atuar criticamente aperfeiçoando, 
transformando e inovando. Mas só aprende a criticar, transformar e inovar com tais critérios 
quem efetivamente, em sua formação escolar, se envolver dessa forma nessas práticas, o 
que é incompatível com, em uma sala de aula, meramente observar, quieto e perfilado, 
alguém escrever em um quadro ou projetar texto e imagens em uma tela. Acontece que e 
escola de hoje não acompanhou a transformação produtiva e, majoritariamente, ainda 
promove disciplina passiva, com exposições rotineiras e correspondentes “lições de casa”. E 
transformá-la não é coisa simples, pois envolveria mudar sua cultura, o que depende de 
alterar a formação de seus educadores, assim como de rever seus recursos e métodos, o que 
já nos conduz a um segundo grande desafio. 
 
Em passado não muito distante, a principal função dos professores, como detentores dos 
conhecimentos, era transmitir informações aos estudantes e adestrá-los para o uso de 
operações e algoritmos padronizados. Isso em uma época em que havia dicionários, 
enciclopédias e manuais, impressos como os livros-texto todo o restante do material escolar. 
A ideia de concentrar todos esses recursos, juntamente com o acesso a inúmeros museus e 



 

 

laboratórios em forma digital, disponibilizando-os instantaneamente por meio de um mero 
telefone celular, era algo que não se previa nem em ficções científicas. No entanto, isso é 
realidade mundialmente difundida à qual a escola não pode mais resistir.  
 
Considerados os novos recursos, a função de professores deveria passar a ser a de orientar a 
busca e a articulação de informações, não a sua “transmissão”, e a de desenvolver outras 
habilidades, para capacitar os estudantes a fazerem julgamentos, diagnósticos e 
enfrentarem problemas reais. A ambientação contextual das questões tratadas, antecipando 
sua discussão e tratamento coletivo, poderia fazer uso da projeção em aula de vídeos 
disponíveis na internet, mas a mudança na cultura escolar não se resume a equipar escolas 
com tais recursos, poia depende de criar situações que propiciem protagonismo aos 
estudantes. Se professores forem formados em faculdades, meramente em aulas expositivas 
e exercícios repetitivos, dificilmente farão algo diferente quando começarem a atuar. E para 
que não se esperem décadas por novos professores, não basta mudar as faculdades, pois 
mais de dois milhões de professores precisarão em curto prazo de receber nova capacitação 
em serviço, e isso tem de acontecer nas escolas, mais que nas faculdades. 
 
Possivelmente, é fácil compreender quanto os dois grandes desafios apontados estão 
associados, pois se aprenderem a buscar informações usando recursos e tecnologias 
contemporâneas para fazer exercícios coletivos de diagnóstico e solução de problemas reais, 
os estudantes estarão se capacitando para funções superiores, fazendo “o que máquinas e 
sistemas não fazem”, o que pode ser mais claramente explicitado com uma melhor 
formulação do conceito de currículo escolar, que se tentará expor a seguir. 
 
Há um equívoco trivial de se confundir currículo com a lista de tópicos que pauta a 
sequência do discurso de quem ensina, algo como o índice dos livros-texto que precisariam 
ser repassados ou “cumpridos” e esse é um equívoco tão comum que chega a ser estranho 
contestá-lo. Pois bem, muito diferente disso, currículo é sim o percurso das atividades de 
quem aprende. Portanto, conceber e cumprir um currículo é garantir que os estudantes 
realizem uma série de atividades por meio das quais se qualificarão para se situarem na vida 
social e produtiva, realizarem tarefas complexas, atuarem em coletivos de trabalho, 
respeitarem a si mesmo e aos demais.  
 
Há ainda condições para que seja mais natural o engajamento dos estudantes em seu 
percurso curricular, que é se identificarem com as atividades propostas ou se interessarem 
por desafios que lhes sejam apresentados, ou seja, que envolvam sua realidade ou a 
transcendam de forma estimulante. Isso se efetivaria com propostas de se aprender em 
contexto e se encantar com a cultura. Por certo, as linguagens, a matemática, as ciências 
humanas e naturais podem e devem ir além do imediatamente vivido pelos estudantes e 
professores, mas desde a infância e ao longo da adolescência, é possível introduzir uma 
escrita que sirva a cada um, as contas que cada um faz, uma história e um ambiente em que 
estudantes se situem, uma ciência que traduza sua vivência e as tecnologias de que faz uso. 
Evita-se assim que simplesmente se memorize a “cultura dos outros” e que, quando houver 
um mergulho cultural mais profundo ou abstrato, que seja desafiante e prazeroso, não 
forçado ou tedioso. 
 



 

 

Se houver concordância sobre esses desafios à escola e sobre as formas de enfrentá-los, 
restaria ambientar as proposições nas instituições de ensino, para ver como seria a 
mencionada mudança na cultura escolar, para além da discussão específica da condução das 
aulas, que já foi brevemente discutida. Colocada a questão de outra forma, interessa saber 
como seria a vida escolar que correspondesse à educação pretendida, em que os estudantes 
fossem protagonistas da produção cultural e encontrassem suas propensões. 
 
Uma forma de começar essa discussão seria verificar de que forma se realiza a vida cultural 
de uma escola, por exemplo, em oficinas de teatro, mostras científicas e debates em torno 
da problemática econômica, ambiental e social regional, incluindo-se visitas e jornadas de 
investigação da realidade local, de transporte urbano, moradia, saneamento, e fazendo sua 
apresentação em seminários gerais para o conjunto da escola ou para setores dela. 
Professores de cada área de conhecimento conduziriam tais práticas como parte de seu 
trabalho na realização curricular. Outra dimensão seria de como a própria escola se 
apresentaria como objeto de conhecimento, discutindo suas relações de trabalho, divisão de 
responsabilidades e formas de contratação. No plano pedagógico, explicitaria objetivos de 
cada etapa, tratando do projeto pedagógico, da participação da comunidade, das formas de 
representação em conselhos de classe e de escola. No plano físico, se discutiriam as opções 
energéticas para iluminação, cozimento e condicionamento de ar. 
 
Em cada etapa escolar são diferentes as profundidades do tratamento de cada temática, 
mas mesmo crianças podem afirmar preferências, compreender responsabilidade e respeito 
recíproco, assim como a parceria entre escola e família em sua formação. Já os jovens 
podem assumir mais claro protagonismo tanto em aspectos sociais, educacionais e na 
preservação das instalações, no planejamento da vida cultural e na recepção e orientação de 
novas turmas. É justo insistir que tais participações sejam tomadas como efetivamente 
curriculares, formativas, não mera e eventual variação do fazeres regulares. 
 
Quem pense que tais proposições sejam de muito difícil implementação saiba que em todas 
as nossas regiões, e sem recursos especiais, há escolas públicas e privadas com práticas que 
inspiraram o presente texto e poderiam ser paradigmas a serem seguidos por tantas outras 
instituições de ensino. Tanto mais fácil isso acontecerá se for mais bem articulada a relação 
entre formação, carreira e remuneração de professores, o que depende da continuidade e 
aperfeiçoamento do que já foi possível fazer nas últimas décadas. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


