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A formação humana em tempos
incertos
Pedro Goergen

Introdução
O tema da formação humana se tornou hoje uma das questões

centrais e mais controvertidas da teoria e prática educacionais.
Efetivamente, infindáveis debates envolvendo filósofos, psicólogos,
sociólogos, historiadores e, sobretudo, pedagogos não alcançam
consenso em torno do que é ou deveria ser uma boa educação na
atualidade. São muitas as vertentes tais como autoridade, disciplina,
conteúdos, presencialidade, ideologia, mídia, religião, além da
questão radical da obsolescência da própria escola, que configuram
um cenário de incertezas, dificultando a estruturação de um sistema
educacional legal e pedagogicamente coerente. Sobre esses
recortes, além de tantos outros que poderiam ser mencionados, há
uma longa tradição de debates e publicações que não podem ser
consideradas no reduzido espaço de um capítulo.

Uma das indagações recorrentes nesse cenário de incertezas e
buscas é se a educação escolar deve ou não priorizar a preparação
de profissionais para atender às demandas do sistema econômico ou
se importa mais formar pessoas em sentido integral pelo fomento
das dimensões epistêmica, ética, estética e biológica. A razão dessa
questão é tão óbvia quanto preocupante porque o ser humano,
enquanto tal, deixou de ser a referência central do processo
educativo escolar. Os holofotes cognitivos e operacionais estão hoje
focados no sistema econômico cujo bom funcionamento pressupõe e
exige a subserviência das pessoas aos interesses do mercado. Em



termos educacionais, pode-se dizer, ‘grosso modo’, que no
capitalismo contemporâneo o homem se divide em duas dimensões:
a ‘humanista’, relativa aos direitos inalienáveis de formação integral,
e a ‘econômica’, sujeita às expectativas da lógica econômica do
mercado.

Nesse contexto, a temática educacional, embora sempre tangencie
de algum modo a questão da formação humana, se foca,
predominantemente, na educação profissionalizante. Disso decorre
que as escolas mais bem cotadas são aquelas que melhor preparam
os jovens em conformidade com as expectativas do mercado de
trabalho, em prejuízo da ‘formação humana integral’. Tal tendência
torna-se tanto mais polêmica e contraditória quanto mais se ampliam
a automatização e informatização do sistema produtivo capitalista e a
consequente redução dos postos de trabalho. Pela exclusão social
daí decorrente, constitui-se um exército de reserva de trabalhadores,
obrigados a competir entre si pelos postos de trabalho e, em
decorrência da lei da oferta e da procura, por salários cada vez
menores. Esse cenário reflete-se diretamente sobre a política
educacional da qual se espera uma eficiente formação
profissionalizante. Em resumo, trata-se da incumbência, primeiro da
família e, na sequência, da escola, de investir em educação para
preparar indivíduos produtivos, capazes de atender às expectativas
do sistema econômico neoliberal.

Sem menosprezar a incontornável relevância da formação
profissionalizante, tentarei argumentar a favor de um processo
formativo escolar mais abrangente, ou seja, de formação integral dos
jovens, com destaque para a dimensão da socialidade. Tal
perspectiva visa ampliar o horizonte estreito, do mero fomento da
capacidade competitiva na busca de emprego, por uma formação
integral dos jovens enquanto pessoas humanas. As duas instâncias
centrais, tradicionalmente responsáveis pelo processo educacional
das novas gerações, são a família e a escola, sendo a família
considerada responsável pela formação humanista e a escola, pela
educação profissional.



A leitura subjacente ao presente texto pressupõe que tanto a
família quanto a escola têm, cada qual, suas especificidades e
competências no entrecruzamento de suas atividades relativas ao
processo formativo das crianças e jovens, pelo fato de serem as
mesmas crianças que vivem em família e frequentam a escola. Se
bem não reste dúvida quanto ao papel educacional específico, de um
lado, da família no tocante à formação ética, religiosa e mesmo
política e, de outro, da escola no referente à formação intelectual e
profissionalizante, é notório também que, em muitos momentos,
esses espaços se sobrepõem e entrecruzam. Nesses termos, a
escola, além de preparar os jovens para o acesso ao mundo
econômico/profissional, não pode eximir-se de contribuir para a
formação de sujeitos/cidadãos, eticamente comprometidos e
responsáveis pela construção de uma sociedade mais humana, justa
e igual. Em contrapartida, a responsabilidade da família também não
se limita aos aspectos formativos ético/morais da personalidade visto
que a formação intelectual e profissional exige não só o apoio, mas a
efetiva participação do ambiente familiar. Esse cenário de
engrenamento formativo entre família e escola fica muito evidenciado
no atual homeschooling, provocado pela pandemia que levou ao
fechamento temporário das escolas.

Assim posto, parece bastante claro que as discussões e debates
em torno dos sentidos e objetivos da educação estão envoltos em
um horizonte binário que separa, de um lado, os valores éticos,
religiosos, culturais, mais relacionados ao ambiente familiar e, de
outro, as competências e habilidades para o desempenho
profissional, exercido pela escola. No entanto, esse cenário dualista
que demarcou o cenário educacional desde o desenvolvimento da
ciência e tecnologia até tempos recentes vem sofrendo notória
transformação com o surgimento dos novos meios de comunicação
cuja influência se espraia tanto pelo espaço familiar quanto pelo
escolar. Nesse novo contexto, o clássico binarismo família/escola
perde seus contornos históricos tradicionais pela intervenção
mediática (técnica) referida a múltiplos e incontroláveis interesses
intelectuais, religiosos, políticos, econômicos, ideológicos etc., de



alguma forma sempre presentes na história. Essa nova realidade
histórica vem mudando progressivamente e, ao que parece,
definitivamente o panorama educacional clássico no qual a família se
responsabilizava pela formação geral e a escola, pela educação
profissional.

Nos dias atuais, ciência e tecnologia com suas interconexões
mediáticas enredam o mundo e interconectam os espaços públicos e
privados, desestabilizando profundamente os princípios da
antropologia tradicional, mais focada na visão integral do ser
humano. Essa nova realidade nos desafia a pensar um novo cenário
científico/antropológico/pedagógico, sob pena de colocarmos em
risco a sobrevivência da própria humanidade. A resposta à pergunta
a respeito da ‘formação humana em tempos incertos’, expressa no
título deste texto, pretende apresentar alguns argumentos em defesa
da formação integral das pessoas, envolvendo as dimensões
práticas (éticas) e teóricas (científicas) do ser humano. Esta
abordagem, como o leitor logo perceberá, é restritiva, por não tratar
de outras dimensões humanas, como a estética e biológica,
certamente tão relevantes quanto as aqui abordadas.

A partir desse cenário geral, o meu propósito é desenvolver,
primeiro, algumas breves considerações sobre a relação entre a
formação humana integral e a educação profissionalizante, hoje
envolvidas em um processo de distanciamento mútuo. Na sequência,
buscarei apresentar um breve desenho da educação no contexto das
turbulências pandêmicas e das incertezas econômicas. O terceiro
momento trata da tecnologia como sonho e realidade, ou seja, da
educação e ética em novos tempos. Finalizo com algumas
referências aos desafios antropológicos inerentes ao cenário das
novas tecnologias em correlação com a educação escolar. A
abrangência dessas temáticas e o considerável volume de textos
que, de uma forma ou outra, também trabalham essa temática
delineiam os limites das reflexões que apresento ao leitor.

O processo educativo entre a educação
profissionalizante e a formação humana integral



No contexto político/econômico brasileiro atual, há forte polêmica
envolvendo os defensores da separação entre a educação
profissionalizante e a formação humanista, sendo a primeira
considerada tarefa da escola e a segunda, domínio da família. Em
sentido oposto, há os que defendem a interconexão, ou seja, a
coresponsabilidade entre essas duas instâncias pelo processo
formativo integral das pessoas. Paradigmática da primeira alternativa
é a expressão ‘a família educa e a escola ensina’, indicando que
escola e família têm tarefas distintas e inconfundíveis. A segunda
tese, ao contrário, defende o ponto de vista, segundo o qual, ambas
as instâncias, embora assumam dimensões diferentes, se engajam
em um único processo formativo/integral da pessoa humana.

Trata-se de um tema central ao debate pedagógico
contemporâneo atingindo o cerne da educação/formação humana,
em especial no contexto político/econômico brasileiro atual marcado
por forte polêmica envolvendo, de um lado, os defensores da
separação entre educação profissionalizante e formação humanista
e, de outro, aqueles que argumentam a favor de uma educação
integral sob a responsabilidade conjunta da família e da escola. Esse
é, sem dúvida, um tema central ao debate ético atual que atinge o
âmago da educação, muito embora haja insurgências vindas do
campo religioso que reivindica para si o direito de intervir, mesmo no
ambiente escolar, na formação de crianças e jovens. Trata-se de
uma questão complexa e difícil pois coloca frente a frente o direito
privado e/ou público, ou seja, a família e o Estado sobre a educação
de crianças e jovens. Mesmo sem se referirem diretamente à
educação, Dardot e Laval (2016, p. 95) esclarecem de forma
simples e direta que uma lei

[...] não é nem emanação de uma potência transcendente nem propriedade
natural de um indivíduo. É um modo de organização dos direitos e dos
deveres recíprocos dos indivíduos em relação uns aos outros, objetos de
mudanças contínuas em função da evolução social. [...] Não somos
pequenas soberanias independentes, como Robinson Crusoés numa ilha;
somos ligados a um conjunto denso de obrigações e direitos, que
estabelecem certa reciprocidade em nossas relações.



Nesses termos, esses autores enfatizam o caráter social do
processo educacional das pessoas humanas, as quais não podem
ser consideradas ilhas isoladas por sua condição de seres sociais
permanentemente integrados em redes de relações recíprocas,
aliás, hoje tão densas e envolventes como nunca antes, em função
das diferentes ‘medias’ que a todos alcançam e conectam. Esse é o
fato básico a partir do qual devemos responder à pergunta: ‘o que
significa educar hoje’? Primeiro, temos que destacar as distintas
dimensões do processo formativo como a técnico/profissional, a
ético/política, a biológica/física e a teórico/epistemológica. A
dimensão técnico/profissional refere-se à preparação para o trabalho
em um mundo laboral, maquinizado e já sem lugar para todos; a
ético/política visa à convivência humana em um mundo dominado pela
competitividade, egocentrismo e exclusão do outro; a biológico/física
compreende os cuidados com o corpo, não raro, tendentes ao
fisioculturismo; finalmente, a teórico/epistemológica envolve o acesso
e domínio do conhecimento, sobretudo científico/técnico. Cada uma
dessas dimensões está sujeita às leituras e dinâmicas do mercado,
da política, da antropologia, das religiões e das teorias educacionais
visando responder ao desafio de encontrar o caminho mais
adequado para a formação das pessoas humanas.

Essa multidimensionalidade desafia os professores que necessitam
compreender, além do domínio dos conhecimentos específicos de
suas respectivas especialidades, a relação entre educação e
sociedade, comunidade e sistema, liberdade e submissão,
corporeidade e espírito, bem como reconhecer as possibilidades e
limites da educação em termos políticos, econômicos, humanísticos
e tecnológicos. Em sentido oposto à dinâmica anterior da
socialidade, vem se fortalecendo, talvez hoje mais que nunca, a
tendência ao individualismo e à solidão. Trata-se de um tema
clássico de nossa cultura que, na atualidade, assume forte
proeminência pelo aparecimento do coronavírus cujas consequências
principais são precisamente o isolamento e a solidão. Nesse
contexto, é preciso ter em conta que,



[...] para além do preparo psicológico e sociológico na família e na escola, o
fenômeno da solidão carece hoje de uma reflexão antropológico-filosófica
mais ampla, incluindo os reflexos preocupantes do mercantilismo
objetalizante e mercantilista sobre a formação subjetiva e social das
pessoas. Com isso, a solidão assume relevância social tamanha a ponto de
justificar sua inclusão como fator a ser considerado na formulação de
políticas públicas no campo da educação (Goergen, 2020, p. 9)11.

Essa intrínseca e dialética relação entre indivíduo e comunidade, já
presente no pensamento antigo, nos revela um dos eixos centrais,
permanentes e mais difíceis de serem adequadamente trabalhados
no processo pedagógico, ou seja, o sentido privado/público ou
individual/coletivo da educação. Em termos gerais, essa é a fonte
ideológica da qual emanam luzes controversas, projetadas sobre a
teoria e prática pedagógicas, sobretudo, no espaço da educação
pública. Trata-se de questão aparentemente simples, mas de fato
complexa e de difícil solução em função do jogo de interesses e
convicções ideológicas, culturais, políticas, religiosas e, hoje,
especialmente econômicas, nela envolvidas. Embora esses e outros
aspectos não possam ser aqui detalhados, todos os que trabalham
com teoria educacional sabem quão difícil é manter nesse campo um
diálogo produtivo com perspectivas convergentes de entendimento
mútuo.

Estão em jogo questões complexas e sobremodo relevantes do
campo das práticas pedagógicas como é o caso da redução da
relação antropológica entre indivíduo/comunidade ao esquema
econômico indivíduo/mercado. Basta participarmos de uma simples
reunião de pais em uma escola qualquer, para percebermos como
afloram e se chocam as expectativas e interesses dos pais a
respeito da educação dos filhos/as, sobretudo, no que diz respeito à
vida profissional futura destes. A ameaça do desemprego afigura-se
aos pais e mesmo aos alunos como uma espada de Dâmocles,
pendurada por um fio sobre suas cabeças. Tal dificuldade emerge da
dicotomia público/privada, própria da natureza humana, e, portanto,
também da educação e, consequentemente, do processo
pedagógico escolar. Essas divergências, aqui apenas enunciadas,
levam a propostas radicais e extremamente polêmicas do ponto de



vista do processo formativo das novas gerações. Vejamos a
separação entre educação e ensino, sendo ‘educar’, supostamente,
competência da família e ‘ensinar’, tarefa da escola. As posturas
mais radicais consideram que a escola não deve tratar de temas
como religião, política, ética, arte, filosofia ou mesmo sociologia,
limitando-se à transmissão de conhecimentos objetivos e ao
desenvolvimento de habilidades profissionais, correspondentes às
expectativas do mercado de trabalho. Nesse contexto, professores e
estudantes são estimulados a investir em si mesmos como se investe
em uma empresa em busca de competitividade no mercado de
trabalho. Nas palavras de David Harwey (2018, p. 120, grifo do
autor),

[...] o trabalhador se torna um indivíduo parcial, preso em uma função
particular da divisão do trabalho, sob o domínio da máquina – em vez de
uma pessoa inteira, controlando seu próprio de trabalho. A forma
organizacional da fábrica e o sistema fabril constituem uma ruptura radical
[...] em relação à produção artesanal.

Há, portanto, uma expansão da lógica produtivista para além das
fronteiras estritas do mercado de produtos, visando gerar
subjetividades contábeis aptas a concorrer permanente e
sistematicamente entre si. O que subjaz a essa lógica concorrencial
é a construção de uma nova ‘subjetividade’, ou seja, uma relação do
sujeito consigo mesmo, homóloga à relação do capital consigo
mesmo. Nesse sentido, a competitividade transforma-se no ideal
formativo por excelência (Dardot; Laval, 2016). No campo da
educação, em países como o Brasil, o Estado se retrai e transfere
boa ou mesmo a maior parte da responsabilidade pela educação a
grupos privados, divididos entre os estritamente comerciais e os
comunitários, estes últimos em grande parte ligados a setores
religiosos. A denominada privatização stricto sensu abre espaço para
a mercadorização da educação, sendo os conhecimentos e
habilidades, como produtos de mercado, economicamente
rentáveis12.

Com a falta de investimento em um projeto de educação pública,
vale dizer, a inexistência de um plano de investimentos em formação



docente, material didático, construções, reformas, aparelhamento
das escolas com equipamentos de acesso às redes de comunicação,
alimentação etc., o Estado define claramente suas prioridades.
Efetivamente, em países semelhantes ao Brasil, com significativa
parte da população em condições de pobreza e sem experiência
pregressa de Bem-Estar-Social, o ponto de partida e os impactos da
redução do Estado provedor são muito mais graves em comparação
aos países já desenvolvidos. No contexto desse cenário de
profundas distâncias entre ricos e pobres, vivemos hoje um
preocupante momento histórico da educação cujo desfecho e
consequências ainda não são previsíveis.

Atualmente, a situação se agrava ainda mais com a circulação do
vírus Covid-19 que provocou o fechamento generalizado e sem
precedentes históricos de instituições educacionais mundo afora,
afetando 1,3 bilhão de estudantes, o equivalente a 73% do total,
segundo dados da Unesco. Com isso, as crianças que passam
muitos meses fechadas no microcosmo do ambiente familiar são
desafiadas a iniciar um novo processo de socialização, de interação
com outras pessoas, crianças, jovens e adultos. Mais uma vez, as
consequências mais graves dessa realidade ocorrem nos setores
mais carentes de recursos tanto humanos pela reduzida escolaridade
dos pais quanto técnicos pela precariedade ou total falta de
equipamentos e acesso à internet.

A educação no contexto das turbulências pandêmicas
e incertezas econômicas

O novo coronavírus, nisso coincidem todos os prognósticos,
modificará, definitivamente, o cenário do mundo humano. Além das
profundas implicações diretas na economia e nas relações de
trabalho, 1,5 bilhão de crianças e jovens de todos os quadrantes da
Terra se encontram, pelo menos temporariamente, afastadas da
escola, com sérios e, muitas vezes, irreversíveis reflexos sobre seu
processo formativo ou porque o tempo perdido não poderá ser
plenamente recuperado ou porque muitas crianças e jovens



abandonarão definitivamente a escola. É efetivamente ilusória a ideia
de que, uma vez controlado o vírus, tudo voltará ao normal de antes.
Sabemos, desde já, que se instituirão um ‘novo normal’ na vida social
em geral quanto também um novo paradigma educacional para as
gerações vindouras. Somente o futuro revelará a abrangência e a
profundidade para a vida de cada um, da família e da comunidade,
desse lack of escolar ao qual as crianças e jovens desta geração
estão sendo submetidos. O distanciamento social imposto pelo vírus
aporta uma suspeição generalizada em relação ao ‘outro’ cujas
consequências psicossociais ainda são imprevisíveis. No entanto,
parece bastante provável uma mudança profunda na nossa maneira
de ver o ‘outro’, de como tratar as desigualdades sociais, enfim, de
como manejar a nossa vida individual e social em um contexto que
exige o isolamento como condição de sobrevivência.

Desde o ponto de vista, mais geral, do poder e segurança do
homem, supostamente garantidos pelos recursos científico-
tecnológicos, fica o alerta vindo do ardil devastador e mesmo
humilhante de um microscópico vírus, capaz de expor a real
fragilidade humana em um cenário de temor e incertezas. Embora a
disseminação do vírus não guarde relação direta com a educação,
impressionam as atitudes egoístas e socialmente irresponsáveis de
parcela da população, especialmente a mais jovem, que colocam em
risco milhares de vidas humanas. Se regiões mais desenvolvidas
como a Europa, a América do Norte e parte do Oriente se
preocupam com o futuro em função dos possíveis efeitos do vírus, o
que dizer dos países subdesenvolvidos ou em via de desenvolvimento
envoltos em num mixto de negacionismo e irresponsabilidade, como
é o caso do Brasil? Apesar do momento difícil, os iluminados de
plantão logo vêm com a solução na manga, como atesta uma matéria
publicada na Folha de S. Paulo, do dia 17/08/2020 na qual lemos que
“[...] um jeito de resumir o caminho a ser trilhado para o Brasil se
desenvolver está em uma fórmula simples: precisamos aprender a
transformar o conhecimento em produtos, serviços e geração de
valor” (Lemos, 2020).



Aparentemente deslocada, essa citação aponta para a questão
central do utilitarismo materialista e egocêntrico tão presente na
cultura contemporânea e, em consequência, também no sistema
educacional. Tal tendência representa um grave desafio cultural e
pedagógico, facilmente esquecido em função de outras questões
mais aparentes como a gritante desigualdade social; a carência de
recursos técnicos; os desníveis socioeconômicos; os interesses
contraditórios das distintas classes sociais bem como a urgência de
reformas do sistema educacional profundamente carente e desigual.
Consideremos, por exemplo, que o nível de 10% dos melhores
alunos do Brasil (incluindo os das redes privadas) corresponde ao
nível de 10% dos piores alunos do Vietnam, país envolvido em
longos anos de guerra (1955-1975). Independente das condições
econômico-políticas específicas do país oriental, vale observar que a
melhor forma de se prever o futuro de uma nação em 15 ou 20 anos
é analisar seu sistema educacional atual. Hoje, mais que nunca,
estamos tateando no escuro, pois, sequer sabemos se no futuro o
sistema educacional será presencial, híbrido, virtual ou mesmo a
combinação dessas três modalidades. Ao que parece e a julgar pela
avaliação de muitos especialistas, é certo que o modo remoto ou
virtual chegou em definitivo ao mundo cada vez mais acelerado,
economicizado, materializado, mediatizado.

No caso de países subdesenvolvidos com reduzido acesso aos
modernos meios de comunicação, tal perspectiva é ainda mais
preocupante, sobretudo, para a classe de baixa renda. No Brasil,
39% dos alunos das escolas públicas não têm computador, enquanto
91% dos alunos de escolas particulares possuem computador.
Dados da Rede de Pesquisa Solidária da Universidade de São Paulo
apontam que 4,3 milhões de alunos não brancos (pretos, pardos e
indígenas), da rede pública, ficaram sem atividades durante a
pandemia, contra 1,5 milhão entre os alunos brancos. Ademais, os
melhores professores trabalham nas melhores escolas, atraem os
melhores alunos e otimizam a educação. É um círculo virtuoso que
tem como contrapartida o círculo vicioso das escolas de periferia, às
quais se aplica a mesma lógica, em sentido inverso: os professores



menos preparados trabalham nas piores escolas e recebem os
alunos mais carentes.

Outro aspecto muito relevante é o impacto do vírus sobre as
relações entre família e escola. No cenário tradicional, a participação
da família na educação intelectual dos filhos, em geral, se reduzia ao
transporte das crianças ou jovens para a escola onde profissionais
especializados se encarregavam da educação daqueles, sem
nenhuma ou apenas esporádica intervenção da família, geralmente
restrita às pouco concorridas reuniões de pais. O vírus provocou a
transformação radical desse cenário com crianças e jovens reclusos
em casa e as aulas sendo realizadas a distância por telefone, tablet
ou computador. Ainda não temos o devido distanciamento para
avaliar com mais segurança as implicações dessas mudanças,
embora o acirrado debate em curso já nos forneça indícios
preocupantes de um cenário de desequilíbrio socioeconômico, em
razão do acesso limitado aos suportes tecnológicos essenciais à
educação a distância. Outro elemento, não menos relevante, em
relação ao processo formativo das novas gerações, é o
distanciamento social, vale dizer a solidão, cujas sombras já se
projetam sobre o processo de aprendizagem, de socialização e de
convivência com o outro, sua individualidade e interesses.

Ademais, é preciso termos cuidado com a idealização do mundo
escolar marcado por enormes diferenças, em termos do espaço
físico, acessibilidade, qualidade docente, material escolar e recursos
tecnológicos. O resultado não poderia ser outro senão o de pais
aflitos, professores desorientados e cansados, escolas sem
infraestrutura, alunos mal-alimentados e desmotivados. Também a
fluidez e o ritmo acelerado das transformações, próprias do mundo
contemporâneo, afetam diretamente a educação, como, ademais, é
rotina hoje em todas as áreas do trabalho. A tudo isso,
acrescentamos o negacionismo pedagógico, comum na opinião
pública, segundo o qual, escola e professores perdem relevância por
não conseguirem acompanhar a celeridade das mudanças impostas
pelos novos ritmos e rumos do desenvolvimento da C&T.



Diante desse cenário, muitos apostam no ensino a distância, sem
escola e sem a presença física dos alunos. Independente dos
interesses econômicos, alegados por muitos de seus defensores, é
preciso nos atentarmos para o efetivo significado da não
presencialidade, tanto do ponto de vista formativo quanto da
perspectiva antropológica do ser humano como ser social e
comunicativo. O forte debate em torno dessa temática muitas vezes
releva ao segundo plano a integralidade do ser humano composto de
corpo e espírito, hoje fissurada em nome de interesses
prioritariamente econômicos. Em contrapartida, é preciso
considerarmos as grandes vantagens da educação a distância capaz
de alcançar milhões de jovens e adultos dispersos pela imensidão do
país, sem acesso a nenhum tipo de educação presencial. Além
disso, cabe considerar que a tecnologia de comunicação a distância
é uma tendência geral, visto que quase tudo se pode transmitir e
aprender pela internet, desde consertar bicicletas ou computadores,
tocar instrumentos ou falar outros idiomas até aprender matemática,
biologia ou filosofia. Há tutoriais para qualquer tipo de conhecimento
ou habilidade, razão pela qual se diz que a habilidade mais
importante a ser adquirida hoje é justamente aprender online,
sozinho e de graça. Porém, é nesse momento que as luzes de alerta
se acendem! Como anteriormente mencionado, a EAD não é
panaceia universal em nenhum lugar do mundo e muito menos no
Brasil, onde grande parte da população sequer tem acesso à internet
em razão da falta de recursos financeiros e/ou tecnológicos. Porém,
o mais importante, é nos atentarmos para as consequências
antropológicas em curso no sentido de escantear o próprio ser
humano ao colocá-lo a serviço do sistema econômico e dos
interesses deste.

Nesse contexto de profundas mudanças sistêmicas, metodológicas
ou técnicas, impõe-se perguntarmos quais as chances futuras de um
país no qual 70 milhões de pessoas (1/3 da população) continuam
parcial ou totalmente desconectadas das redes de comunicação, não
apenas em função de distâncias geográficas, mas por causa dos
desníveis econômicos e culturais, presentes nos Estados, municípios



ou bairros. Um bom exemplo é a reportagem do jornal Folha de S.
Paulo do dia 25/10/20 sobre o testemunho de seis professoras de
escolas situadas em três bairros com distintas condições
econômicas. A matéria mostra que, mesmo em cidades ricas como
São Paulo, tais condições são determinantes para a viabilidade ou
não da educação on line, virtual, a distancia ou via internet. Essa
realidade revela um mundo desigual de pulsão totalitária, própria do
novo fascismo tecnológico/financeiro em substituição aos
totalitarismos tradicionais de direita ou de esquerda. Mudam os
agentes, mas permanece a realidade de sempre: o favorecimento
dos ricos em prejuízo dos pobres. Sem rede de internet, lutando com
celulares ou computadores antiquados e disfuncionais e sem o apoio
de recursos familiares, os alunos carentes, aos poucos, se
conformam, retraem-se e desistem. Daí o cenário confuso e tenso
das propostas de cancelamento do ano letivo ou aprovação geral de
todos. Alguns querem a escola presencial integral, outros, uma
escola mista (presencial e a distância) e ainda há os que imaginam
um mundo sem escolas em uma leitura, digamos de passagem,
muito distorcida da famosa tese do pedagogo austríaco Ivan Illich
(1973), defendida em seu famoso livro Sociedade sem escolas.

Eis os dois ‘Brasis’: de um lado, logo no início da pandemia, as
escolas privadas migram para o espaço digital; os professores se
adaptam, os pais de classe média ou alta acompanham os filhos e a
vida segue sem maiores interferências. Em contrapartida, o sistema
público enfrenta graves dificuldades de acesso ao sistema, em
função da precariedade tecnológica dos equipamentos ou da falta de
sinal. Nesse contexto, nem mesmo a disponibilização de tecnologia
seria a solução diante das precárias condições econômicas e
intelectuais familiares, sem capacidade de interação e apoio ou
aferição de resultados. A inexistência ou a falta de acesso às redes,
as conexões instáveis, os equipamentos e aplicativos obsoletos são
apenas algumas das questões mais óbvias, embora decisivas, em
países como o Brasil, onde as distâncias geográficas, os desníveis
sociais, a dificuldade de acesso, a falta de preparo docente e a
escassez de recursos representam apenas algumas das questões



mais aparentes de um mundo confuso e de futuro incerto. Tanto os
pais sem escolaridade quanto os professores inexperientes no
manejo das novas metodologias e técnicas de ensino e
aprendizagem não dão conta dos desafios pedagógicos impostos
pelas aceleradas transformações epistêmicas e tecnológicas.
Configura-se, assim, um cenário tripartite dividido entre os
privilegiados que, sem maiores dificuldades, conseguem se adaptar à
nova realidade; a seguir, os que têm acesso parcial e precário pela
falta de recursos tecnológicos ou de ambiente familiar propício; e,
finalmente, os excluídos do sistema educacional. Toda essa nova
realidade se insere na já tradicional precariedade, evidenciada pelas
estatísticas: 20% das crianças abandonam a escola antes dos nove
anos do ensino fundamental e, até o final do ensino médio, metade
dos alunos deixam a escola, formando um exército de pessoas com
ensino fundamental ou médio incompletos, sem esperança de
ingressar no mercado de trabalho.

Voltando o olhar para o cenário internacional, constatamos que o
Brasil tem as escolas com a pior proporção de computadores por
aluno entre os 79 países e territórios avaliados no último Programa
Internacional de Avaliação de Alunos (Brasil, 2020). Em países
desenvolvidos, a média é de um computador por aluno, enquanto no
Brasil, a média é de um computador por dez alunos. É nesse
contexto que deve ser analisado um possível futuro da educação,
cada vez menos presencial e mais virtual. Com relação ao acesso à
internet, segundo o relatório da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econõmico (OCDE, 2018), estamos no nível de
Belarus e Estônia. Também de nada adianta alegar, como muitas
vezes se faz, que se trata de um problema generalizado do terceiro
mundo; é meia verdade, pois o México, cujas condições são
similares às brasileiras, tem um computador para cada quatro alunos
e o Chile, um computador por aluno. De resto, 26% das escolas
brasileiras ou têm conectividade insuficiente ou nenhuma
conectividade. Ainda segundo dados do Pisa de 2018 (Brasil, 2020),
o Brasil ocupa o lugar 57 em leitura, 58 em matemática e 53 em
ciências, afora as reprovações.



O cenário de precariedades permite antevermos que o mundo pós-
pandemia certamente não será mais o mesmo de antes e, por isso,
a filosofia, a política e a prática educacionais enfrentarão enormes
desafios e releituras. Seguramente, o mundo inteiro viverá uma nova
realidade em todos os âmbitos sociais, seja na economia, na política,
no direito e nas relações humanas em geral, com profundos e ainda
imprevisíveis reflexos sobre as práticas pedagógicas. Porém, o
desafio posto será particularmente complexo e desafiador em países
com problemas crônicos tais como o da desigualdade social, do
acesso restrito às novas tecnologias, do alto percentual de
analfabetos ou semianalfabetos, da imensidão territorial com
acentuadas diferenças regionais, culturais e econômicas. Nesse
contexto, a presencialidade e/ou virtualidade da educação do futuro e
a forma de se lidar com os reflexos dessa nova dinâmica são,
certamente, uma das questões mais desafiadoras em todo o mundo,
porém mais preocupantes em países como o Brasil onde as
distâncias, os desníveis socio/econômicos crônicos e, no campo
específico da educação, a precariedade histórica das escolas e da
formação de professores são apenas alguns dos tantos desafios a
serem enfrentados. Um dos temas de extrema relevância que não
pode ser aprofundado no âmbito deste texto é certamente a enorme
influência das novas tecnologias capazes de substituir a mão de obra
humana, designada como enredamento (Grimm; Keber; Zöllner,
2020) e/ou maquinização (Misselhorn, 2018) da sociedade
contemporânea.

Além desses, há outros temas de ordens cultural, ideológica e
filosófica que chamam a atenção. Talvez possamos traduzir essa
preocupação em uma simples pergunta: o que significam
presencialidade e/ou a virtualidade no campo da educação? O
filósofo francês Emmanuel Lévinas (1991) traduziu essa questão em
um único conceito: ‘rosto’. Sua pergunta perturbadora é o que
significa a ausência de ‘rosto’, ou seja, a não presença física na
relação pedagógica13.



A tecnologia entre sonho e realidade: educação e ética
em novos tempos maquínicos

Como mencionado no início desta exposição, o conceito ‘ensino’
denota uma concepção dualista da relação pedagógica, envolvendo,
de um lado, a transmissão de conhecimentos (fixos) pelos
professores e, de outro, a fidedigna apreensão dos conteúdos por
parte dos alunos. Dualismo semelhante subjaz à clássica e ainda
usual expressão, segundo a qual, ‘a escola ensina e a família educa’,
como se a família não ensinasse ou a escola não educasse. Nesse
sentido, tem razão Jean François Lyotard (1985, p. 14) ao alertar
que

[...] o antigo princípio de que a aquisição do saber é indissolúvel da formação
(Bildung) do espírito, e mesmo da pessoa, cai e cairá cada vez mais em
desuso. A relação dos fornecedores e dos utilizadores do conhecimento
tende e tenderá a revestir-se da forma que os produtores e consumidores
de mercadorias têm com estas últimas, ou seja, a forma de valor.

Quanto mais a previsão de Lyotard se confirma, como de fato vem
ocorrendo, tanto mais relevante se torna a reação crítica à luz da
perspectiva antropológico-humanista em favor do sentido do ser e da
vida humana. É urgente reativarmos o primeiro e central pensamento
do esclarecimento, segundo o qual, com o engajamento da razão,
podemos alcançar a ideia do que devemos ser e do que devemos
evitar. Nesse sentido, faz-se necessário um novo esclarecimento
pedagógico em que a escola, ao invés de promover a
competitividade como a grande virtude ou o mandamento central da
atualidade, desperte os jovens para novos cânones de liberdade,
igualdade e solidariedade. Não se trata, portanto, de negarmos as
relações verticais de aprendizagem que relacionam a educação com
objetivos práticos econômicos, mas de destacarmos e valorizarmos
as relações horizontais que preparam as pessoas para o convívio
social. Efetivamente, a convivência é o modo de vida estruturante,
condicionante e constituinte da autonomia subjetiva do ser humano,
visto que só podemos saber quem efetivamente somos e/ou
devemos ser se olharmos para os outros como seres humanos com
os quais conviver é condição essencial de nossa própria identidade;



a razão disso é bem simples, pois somos seres sociais em nossa
estrutura identitária. Em outras palavras, só nos constituímos
enquanto seres humanos na convivência com os outros seja na
família, na escola, na comunidade ou na sociedade como um todo,
mediados pela linguagem, sem cujo enredamento não existiria
humanidade.

O conjunto de estratégias necessárias ao correlacionamento entre
indivíduo e sociedade denomina-se ética, ou seja, a teia normativa na
qual se congeminam indivíduo e sociedade, em perspectiva de
socialidade. Uma correlação ademais difícil, como lembra Sigmund
Freud (2011, p. 41) ao falar do mal-estar na civilização.

Boa parte da peleja da humanidade se concentra em torno da tarefa de
achar um equilíbrio adequado, isto é, que traga felicidade entre tais
exigências individuais e aquelas do grupo, culturais; é um dos problemas
que concernem a seu próprio destino, a questão de se este equilíbrio é
alcançável mediante uma determinada configuração cultural ou se o conflito
é insolúvel.

Essa angústia não erradicável é persistente tarefa de vida como
desejo de harmonia e felicidade, pois, nos termos de Freud, o mal-
estar é parte estruturante da convivência. Nesse panorama
antropológico, a escola pode e deve se identificar como o lugar
social da infância e juventude, ou seja, como o espaço de
intermediação entre ‘ego’ e ‘alter’ na expectativa do desenvolvimento
subjetivo e social. Assim, ir para a escola tem um sentido social
muito mais amplo e profundo de identificação, isto é, de conquista de
identidade por parte das novas gerações e não a mera incorporação
de conhecimentos e/ou habilidades para o exercício profissional.
Nesses termos, o denominado homeschooling radical (sem
presencialidade) representa, senão a negação, pelo menos, a forte
limitação da infância em termos de formação da socialidade, ou seja,
da participação e conformação do sujeito no espaço público. Ficar
fora da escola, como já argumentei anteriormente, representa a
marginalização ao processo social de humanização.

A noção ‘comum’, aplicada ao ambiente escolar, significa a ideia de
entendermos a escola como instituição promotora do bem comum de
todos os cidadãos e não apenas o empoderamento de alguns



indivíduos ou grupos pelo acesso ao conhecimento e às habilidades e
seu manejo a favor do domínio de uns sobre os outros, a exemplo do
que ocorre no sistema neoliberal. Conforme explicam Dardot e Laval
(2017, p. 16, grifo do autor),

Termo central da alternativa ao neoliberalismo, o comum tornou-se princípio
efetivo dos combates e movimentos que há duas décadas resistem à
dinâmica do capital e conduzem a formas originais de ação e discurso.
Longe de ser pura invenção conceitual, é a fórmula de movimentos e
correntes de pensamento que pretendem opor-se à tendência dominante de
nossa época: a da ampliação da apropriação privada a todas as esferas da
sociedade, da cultura e da vida.

Não é nenhum exagero considerarmos a escola a mais relevante
conquista civilizatória dos últimos 200 ou 300 anos, em função, de
um lado, de sua inegável contribuição para a formação do cidadão-
sujeito, portador de direitos e deveres, e, por outro, de sua
intrínseca conexão com o funcionamento do sistema econômico
baseado no binômio ciência/tecnologia. Além disso, em função das
medidas de isolamento social impostas pelas ameaças de contágio
do vírus, as famílias descobrem o papel social e emocional da
escola, até hoje pouco considerado e ainda menos valorizado.
Recolhidos em casa em função da pandemia, pais e filhos se
conscientizam da fundamental relevância da instituição escolar como
espaço, não apenas de aquisição de habilidades e conhecimentos,
mas de aprendizagem e elaboração da convivência social. Nesse
contexto, a escola se revela como espaço único de formação que
nem a família, nem outras instituições sociais podem oferecer. Por
essa razão, a abertura ou fechamento das escolas é um tema tão
delicado e controverso, visto que se correlaciona, de forma direta ou
indireta, com o funcionamento do próprio sistema econômico.
Efetivamente, o denominado home office, forçado pela chegada do
vírus, inaugura um novo estágio das relações trabalhistas, gerando
uma interdependência nunca antes imaginada entre o ambiente
familiar e o mundo empresarial, agora interconectados pelos
recursos mediáticos, com perspectivas totalmente inovadoras cujas
consequências ainda não temos condições de avaliar.



A situação das escolas se atrela hoje diretamente ao futuro da
economia e da sociedade em geral, de tal sorte que a suspensão
das aulas durante a epidemia representa um enorme desafio, até
mesmo pelo risco de abandono definitivo da escola por muitos
alunos, especialmente os de origem mais humilde. Para esta faixa da
população, a escola é a única esperança de integração social, razão
pela qual seu fechamento, mesmo que temporário, é muito negativo.
Dentre muitos outros, há dois aspectos que merecem especial
destaque: primeiro, é claro, a questão do ensino de conteúdos que
as famílias, sobretudo as de baixa renda, não conseguem suprir;
segundo, a formação da subjetividade, prejudicada fora do ambiente
escolar de socialização e acolhimento entre alunos e professores.

Efetivamente, encontramo-nos em um tempo de ‘ruptura’,
simbolicamente registrado pelo fato um tanto curioso de dois autores
bastante conhecidos, como o sociólogo português Manuel Castells
(2018) e a economista norteamericana Mônica Baumgarten de Bolle
(2020), terem escrito livros com o mesmo título: Ruptura. Tal
coincidência, mais que mero acaso, parece ser reflexo da
abrangente ruptura entre cultura e economia que atualmente
distancia a esfera pública da privada. O mesmo fenômeno ocorre no
campo da educação onde, segundo todas as previsões, o avanço da
tecnologia da automação e da autonomização das máquinas
produtivas afetará de forma cada vez mais intensa as relações
humanas. Um dos fatores dessas mudanças é a denominada
‘maquinização’ da vida e das relações humanas, bem registrada pela
autora alemã Catrin Misselhorn no seu livro Grundfragen der
Maschinenethik (Perguntas básicas da ética maquínica) no qual
alerta que,

[...] quanto mais inteligentes e autônomas se tornam as máquinas, tanto
maior é a probabilidade que elas se envolvam em situações que exigem
delas decisões morais. Mas conseguem ou devem as máquinas agir
moralmente? Como se constrói uma máquina moral? Com perguntas como
essa se ocupa a ética maquínica, uma nova área de pesquisa no corte
limítrofe entre filosofia, informática e retórica. A ética maquínica se diferencia
de outras formas da tecnoética porque seu objeto é o desenvolvimento de
uma ética para máquinas, em sentido oposto à ética para pessoas na
relação com as máquinas. (Misselhorn, 2018, p. 7-8, tradução do autor).



Isso representa a alteração da relação homem/máquina porquanto,
primeiro, a máquina servia ao homem e, agora, o homem serve à
máquina, uma inversão que afeta profundamente a relação
pedagógica. Isso nos reporta às palavras quase proféticas escritas
em 1944 por Adorno e Horkheimer (1985, p. 37, p. 39):

[...] o pensar reifica-se num processo automático e autônomo, emulando a
máquina que ele próprio produz para que ela possa finalmente substituí-lo.
[...] O factual tem a última palavra, o conhecimento restringe-se à sua
repetição, o pensamento transforma-se na mera tautologia. Quanto mais a
maquinaria do pensamento subjuga o que existe, tanto mais cegamente ela
se contenta com sua reprodução.

O termo ‘máquina’, usado pelos mencionados filósofos no sentido
tradicional de máquina, deve hoje ser reinterpretado em termos do
novo patamar de maquinização no contexto da ‘media’ e/ou
‘virtualidade’ que representam a mais envolvente maquinização da
vida e das relações humanas jamais concebidas pelo homem, com
todas as vantagens e riscos, quase ilimitados, que comportam desde
a fantástica liberdade de comunicação até a plena escravização
digital. Retomando, em termos atualizados, o pensamento dos
filósofos frankfurtianos (Adorno; Horkheimer, 1985, p. 42), antes
mencionados, podemos dizer que “[...] a subjetividade se volatizou na
lógica de regras de jogo pretensamente indeterminadas, a fim de
dispor de uma maneira ainda mais desembaraçada [...]” do ser
humano. Assim, “[...] o eu integralmente capturado pela civilização se
reduz a um elemento dessa inumanidade, à qual a civilização desde o
início tentou escapar. Concretiza-se assim o mais antigo medo, o
medo da perda do próprio nome” (Adorno; Horkheimer, 1985, p. 42.
A expressão ‘perda do próprio nome’, usada pelos autores, pode, em
uma leitura atualizada, ser entendida como ‘perda da identidade
humana’ que marca a atual profusão de textos e imagens, de
verdades e falsidades que hoje circulam. Surpreende como os
autores previram, de maneira quase profética, que o ser humano
poderia, no futuro, ocupar uma função subserviente ao sistema
maquínico que hoje se impõe em um misto de esperança e ameaça.

O sistema econômico maquínico, hoje efetivado, não apenas
mercadoriza e objetaliza o ser humano pela inclusão ou exclusão,



segundo interesses econômicos, mas também o torna subserviente
ao mundo das máquinas. Mais uma vez, as palavras de Adorno e
Horkheimer (1985, p. 37) têm conotação profética: “O pensar reifica-
se num processo automático e autônomo, emulando a máquina que
ele próprio produz para que ela possa finalmente substituí-lo”.
Inserida nesse novo contexto, a educação privilegia hoje a formação
para o mercado de trabalho, no qual, por conta do tecnologismo
produtivista, o ser humano se torna um fator produtivo substituível
pela máquina. Efetivamente, o homem passa da condição de senhor
da relação trabalhista para a condição de servo da máquina
produtiva, completando a paradoxal passagem da concepção de
trabalho como processo de realização humana para a condição de
subserviência à máquina que ele mesmo inventou.

Conforme explica Manacorda (1986), com a crescente
automatização, marca central do nosso tempo, manifesta-se o
sentido antinômico de trabalho, analisado por Marx ao longo de sua
obra. De um lado, o sentido negativo em termos de trabalho
assalariado produtor de mais valia e, de outro, o sentido positivo
como atividade vital de afirmação e realização humana. Também
Arendt (1981) lembra que Marx, ao fazer a distinção entre o homo
faber e o homo laborans, ainda considerava o trabalho elemento
central da realização humana. Com o posterior desenvolvimento do
sistema maquínico, as funções anteriormente desempenhadas como
trabalho humano passaram a ser realizadas por máquinas, exigindo,
como bem observa Misselhorn (2018), que elas inclusive assumissem
responsabilidades morais. Tanto a concepção de trabalho como de
realização humana quanto o próprio mercado de trabalho como fonte
de renda e sustento das pessoas declinam com a substituição do
trabalhador pela máquina, restando como única alternativa,
sobretudo para os jovens, o investimento em si mesmos pela
formação profissional ajustada às expectativas do mercado. Nesse
contexto, boa educação passa a ser aquela que ajusta os jovens às
expectativas do sistema produtivo, ou seja, que transforma os jovens
em seres competentes, competitivos e subservientes ao mundo
maquínico no qual as máquinas substituem, com vantagens técnicas



e econômicas, a mão de obra humana. Essas breves observações
apenas sinalizam a preocupante realidade de desestabilização
antropológica que aqui não pode ser aprofundada.

Na medida em que essa equação entre educação e mercado
efetiva a substituição do homem pela máquina, surge um novo e
decisivo desafio educacional para o qual ainda não temos resposta,
visto que não sabemos ainda qual e como deve ser a educação no
futuro cenário de um mundo maquínico que dispensa trabalho
humano. Efetivamente, o futuro da educação se correlaciona
diretamente à reinterpretação do conceito de trabalho em um
contexto muito distinto daquele em que Marx (1983), no século XIX,
elaborou sua crítica à prática da mais valia pelos empresários. Ora,
se já não é o trabalhador, mas a máquina que realmente produz, o
valor de uso não é mais algo apenas dado, visto que as
necessidades deixam de ser naturais para serem artificialmente
produzidas sob a égide dos interesses do capital. Nessa nova
realidade em que a máquina substitui com maior eficiência a
tradicional mão de obra, muitos ficam sem trabalho, gerando um dos
mais desafiadores dilemas da relação pedagógica na atualidade:
preparar trabalhadores para um mundo sem trabalho.

Embora essa passagem do trabalho/humano para o
trabalho/máquina talvez não seja tão abrupta quanto muitos
anunciam, tudo leva a crer que essa tendência traz consigo, de forma
irreversível, a reconceptualização da teoria e prática pedagógicas.
Nesse sentido, Habermas (2003, p. 104) fala da ‘era das transições’
de “[...] conflitos de identidade que decorrem da difusão, da
sobreposição e da interpenetração de formas de vida culturalmente
distintas”. Essa diluição de fronteiras afetará também a educação
tradicional, realizada na instituição escolar física, centrada na relação
presencial entre professor/aluno, com vistas ao preparo de mão de
obra para o mercado de trabalho. Tal modelo parece estar com os
dias contados em razão da necessidade, aparentemente
incontornável, de se repensar a educação na perspectiva de um novo
cenário de relações sociais e laborais transformadas em decorrência
da ruptura do modelo clássico de trabalho, tanto em termos



conceituais do significado de trabalho,quanto, em consequência, do
domínio da educação para o trabalho. Em um mundo com menos
trabalho, no sentido clássico do termo, rompem-se, em função do
agente ‘máquina’, as fronteiras entre os campos econômico, cultural,
social, mediático e espacial da relação entre trabalho e bem-estar
social. Nesses termos, a realidade econômico/cultural
contemporânea aporta um novo modelo de trabalho que inclui formas
novas, sobretudo virtuais, de trabalho, a exemplo do homeworking,
cujas consequências e reflexos diretos e indiretos sobre a educação
ainda não temos condições de avaliar. Essas mudanças têm, a meu
juízo, implicações que ultrapassam em muito o parâmetro meramente
técnico e alcançam dimensões que tangenciam hoje dimensões
antropológicoa angulares do humano tais como espaço, tempo e
relações humanas que ainda não temos condições de avaliar.

Os desafios antropológicos no cenário de um novo
modelo de socialidade

As considerações feitas até aqui nos remetem a consequências
bastante radicais em termos de revisão das concepções
antropológicas, profundamente arraigadas em nossa tradição cultural
e, consequentemente, educacional. Trata-se não apenas de uma
questão marginal com vistas a um remanejo técnico/didático da
educação, mas de um sistemático repensar do processo formativo
desde a perspectiva antropológica. Na verdade, o modelo
pedagógico de preparação das novas gerações para o mundo do
trabalho, no sentido clássico dessa conexão, enfrenta resistências e
críticas embasadas em um projeto de educação desafiado a dar
conta de outra realidade socioeconômica e cultural, na qual o
trabalho se defronta com expectativas inovadoras no contexto da
cultura maquinizada (Misselhorn, 2018). Dizer que se trata de uma
questão de natureza antropológica significa repensar toda a
educação em suas dimensões humanas, tanto subjetivas quanto
sociopolíticas, ultrapassando em muito a clássica preparação para o
exercício de atividades laborais e técnicas. Nesse cenário, ganham
força e atualidade os clássicos conceitos de ‘introjeção’ e ‘mímese’,



elaborados por Herbert Marcuse (1973, p. 30-31, grifo do autor) nos
seguintes termos:

Atualmente, esse espaço privado se apresenta invadido e desbastado pela
realidade tecnológica. A produção e a distribuição em massa reivindicam o
indivíduo inteiro e a psicologia industrial deixou de há muito de limitar-se à
fábrica. Os múltiplos processos de introjeção parecem classificados em
reações quase mecânicas. O resultado não é o ajustamento, mas a
mímese: uma identificação imediata do indivíduo com a sua sociedade e,
através dela, com a sociedade em seu todo.

Faz parte do pensamento economicista contemporâneo supor que,
se o mundo empresarial/sistêmico for bem, não importa que a
metade da população esteja excluída social, política e
economicamente. Depois da pandemia, o mundo será desafiado a
realizar um grande esforço no sentido de relativizar o poder político e
social das grandes empresas e construir instituições análogas, mas
aptas a lidar com os enormes monopólios cujas direções devem ser
integradas tanto por técnicos quanto também por sociólogos,
psicólogos, antropólogos, filósofos e educadores. Só assim se
poderá construir um mundo em que o fluxo e a permanência
representarão o fio condutor da história que confere sentido ao
humano como um todo. Nesse contexto, a teoria educacional deverá
enfrentar a tarefa de repensar a educação à luz do ideal de um novo
conceito antropológico de formação humana e de trabalho, talvez o
mais expressivo desafio da nossa cultura, dos gregos até hoje. O
elemento central do trabalho não é apenas o sentido da execução de
uma tarefa produtiva, mas a realização plena da pessoa humana.
Nesse contexto, vale relermos Marx (1983) e os comentários
esclarecedores de Arendt (1981, p. 107), segundo os quais,

A realidade e a confiabilidade do mundo humano repousam basicamente no
fato de que estamos rodeados de coisas mais permanentes que a atividade
pela qual foram produzidas, e potencialmente ainda mais permanentes que
a vida de seus autores. A vida humana, na medida em que é a criadora do
mundo, está empenhada em constante processo de reificação; e o grau de
mundanidade das coisas produzidas, cuja soma total constitui o artifício
humano, depende de sua maior ou menor permanência neste mundo.

O conceito de permanência, enfatizado por Arendt, contrapõe-se
ao inusitado contexto econômico imediatista de produção e lucro, de



adaptação e escravização das pessoas aos interesses do capital,
em prejuízo do ideal formativo de pessoas humanas. A realidade
americana, historicamente privatista, permitiu a Arendt perceber
muito cedo como o interesse financeiro avançava internacionalmente
sobre o território público, transformando a educação em produto
comercializável. Efetivamente, o mercado, hoje detentor do
monopólio da verdade histórica, transformou, aos poucos, a
educação em produto de natureza mais econômica que educacional,
com qualidade distinta para as diferentes classes sociais, mais ou
menos aquinhoadas. A postura de solidariedade e igualdade social
que deveria ser o norte orientador da política educacional, sobretudo
em países como o Brasil onde a desigualdade social e econômica
assume dimensões cada vez mais preocupantes, é substituída por
acirrados e desiguais embates de competitividade. Por essa razão, o
debate sobre políticas públicas se torna mais urgente que nunca,
pois ainda nos encontramos em uma fase ingênua da informação, ou
seja, não nos damos conta, pelo menos não com a devida ênfase, da
relação intrínseca entre o acesso à educação de qualidade e a
justiça social.

A disseminação do vírus, além da exponencial crise econômica e
humana global, também gerou sinais alarmantes da fragilidade
humana, do risco do individualismo exacerbado, da grave ameaça ao
meio ambiente, do descompasso entre os rumos da ciência e
tecnologia e a sobrevivência da humanidade. Na verdade, a
disseminação do vírus trouxe à luz a urgente necessidade de um
novo modelo de políticas públicas, atentas à premente necessidade
de uma radical crítica civilizatória, individual e coletiva, com vistas à
mudança radical de mentalidade e postura, individual e coletiva. É
urgente migrarmos do modelo econômico extractivista e predador
para uma nova forma de crescimento regenerativo,
antropologicamente responsável e comprometido com os direitos das
futuras gerações. Efetivamente, o vírus expôs a vulnerabilidade
sistêmica e os riscos de um possível colapso cultural e antropológico
inerente ao sistema capitalista neoliberal, selvagem e predador. Se
desejamos a sobrevivência de nossos descendentes, impõe-se



reavaliarmos, desde já, a relação entre sociedade, ciência/tecnologia
e natureza mediante o impulso de uma nova consciência política e
cultural bem como de um sistema político-econômico e, sobretudo,
educacional atento à sua responsabilidade pela formação de sujeitos
conscientes e responsáveis frente ao risco de colapso irreversível.

Reportando-se a Habermas, Hermann (2014, p. 95) insiste na
urgência de

[...] revisar/recriar o conceito de formação, na medida em que não só aponta
as mazelas de um processo educativo preso às ilusões da teoria da
subjetividade, como também oferece instrumentos para reinterpretar o
conceito de educação com ênfase na intersubjetividade. Ou seja, o próprio
conceito de formação e sua relação com a alteridade podem sofrer
correções de seus pressupostos idealistas, se for submetido a um
processo discursivo que leva a educação a revê-los e a melhorar o nível do
debate público, pois o reconhecimento do outro, antes de ser um princípio
dado, é uma questão que requer constantes esclarecimentos de suas
próprias controvérsias.

Nesse contexto, certamente cabe à educação, à filosofia e à
política educacionais reavaliar, tanto do ponto de vista individual
quanto coletivo, sua postura condescendente e subserviente às
premissas do sistema econômico. É preciso trazermos para o núcleo
da tarefa educativa a relação entre ciência e consciência
sociopolítica ou, em outros termos, entre objetividade, subjetividade
e socialidade. O modelo científico/tecnológico, fundamento do atual
processo formativo escolar, alcançou o limiar de sua justificação em
função das consequências ético-sociais das diferenças de classe ou,
em caso extremo, até mesmo do risco de não sobrevivência da
humanidade. É urgente integrarmos o conhecimento científico e sua
potencial intervenção na natureza ecológica e humana em uma visão
antropológica integral, sintonizada com as mais fundamentais
preocupações de socialidade, relativas aos sentidos racional,
biológico, ético e estético do ser humano.

Nesses termos, como mencionado no início desta exposição, o
conceito ‘ensino’, muito usual na literatura educacional tradicional,
denota uma ultrapassada concepção individualista da relação
pedagógica, focada na transmissão de conhecimentos considerados
certos e objetivos. O popular e já mencionado dualismo ‘a escola



ensina e a família educa’ demarca a rigidez da divisão de tarefas,
hoje considerada extemporânea e ultrapassada face à
intercomunicação das diferentes instâncias sociais responsáveis pela
educação. Para confirmarmos as mudanças em curso, basta
lembrarmos o caráter intercomunicativo da sociedade
contemporânea e o papel central dos meios de comunicação como o
rádio, a televisão, a internet e, no momento, o polêmico
homeschooling. Para evitar qualquer interpretação errônea no
sentido de desconsiderar a dimensão histórica, sempre constituinte
do humano, relembro uma passagem de Hannah Arendt (2009, p.
243) do seu livro Entre o Passado e o Futuro, cujo título sintetiza a
dimensão histórica de todo o processo educativo do ser humano:

Nossa esperança está pendente sempre do novo que cada geração aporta;
precisamente por basearmos nossa esperança apenas nisso, porém, é que
tudo destruímos se tentarmos controlar os novos de tal modo que nós, os
velhos, possamos ditar sua aparência futura. Exatamente em benefício
daquilo que é novo e revolucionário em cada criança é que a educação
precisa ser conservadora; ela deve preservar esta novidade e introduzi-la
como algo novo em um mundo velho, que, por mais revolucionário que
possa ser em suas ações, é sempre, do ponto de vista da geração
seguinte, obsoleto e rente à destruição.

A tecnologia virtual, atualmente tão evidenciada pelo
homeschooling, possibilitado pelo aporte das grandes redes de
comunicação, amplia a cada dia as possibilidades de aquisição de
conhecimentos e habilidades fora da escola. Essa realidade, sempre
mais efetiva e real, facilmente nos induz a suspeitar da necessidade
da escola. Trata-se de um erro relacionado à tradicional e hoje
ultrapassada imagem da escola como lugar de transmissão e
aprendizagem de conteúdos em que o professor sabe e ensina,
enquanto os alunos ignorantes aprendem. Esse modelo tradicional da
escola encontra-se em processo de profunda revisão na medida em
que a escola vem se transformando paulatinamente em ambiente de
aprendizagem da socialidade, da convivência e também de algo
igualmente fundamental ao desenvolvimento humano que é o
conflito14. Essas duas dimensões, ou seja, o convívio e o conflito, são
essenciais ao desenvolvimento da subjetividade e da cidadania, por
serem as duas faces constituintes do sujeito e da sociedade. De



outra parte, a escola precisa ter ciência de sua profunda ancoragem
histórica, por ser uma instituição em que se conectam passado,
presente e futuro. Consoante essas perspectivas, ir para a escola
tem um sentido social, complexo e profundo de identificação, ou seja,
de conquista de identidade antropológica por parte das novas
gerações e não apenas como mera agregadora de conhecimentos e
habilidades com vistas ao futuro desempenho profissional. Assim
entendido, o denominado homeschooling radical, ou seja, sem
presencialidade, sem convivência social com colegas e professores,
representa, senão a negação, pelo menos, uma forte limitação da
infância e juventude em termos de constituição da socialidade,
mediante o intercâmbio socioformativo, constitutivo do sujeito no
espaço público.

Considerações finais
Em um primeiro momento, o texto apresentado ao leitor estabelece

uma correlação entre a educação profissionalizante e a formação
integral da pessoa humana. Em torno desses dois polos giram, em
boa medida, os debates atuais no campo da política educacional
brasileira. A tendência que rege a política educacional no presente,
especialmente no Brasil, é a priorização da educação
profissionalizante, vale dizer, a opção por um modelo educacional
cujo objetivo básico é o preparo dos jovens para o mercado de
trabalho. Essa dinâmica tem como consequência o ajuste das novas
gerações aos interesses sistêmicos, ou seja, o desenvolvimento de
uma mentalidade subserviente às tendências mercadológicas. Os
indivíduos se adaptam incorporando e naturalizando a ‘lei da coisa
social’ como moldagem de sua vida. Isso significa que já não é
adequado o uso do conceito de ‘alienação’, pois os indivíduos, de
fato, não mais se alienam, mas se identificam com a realidade
socioeconômica na qual estão inseridos, permitindo que, como por
osmose natural, o sistema permeie sua vida, conferindo-lhe um
sentido estreitamente correlacionado aos interesses econômicos. Tal
dinâmica tem como consequência o ajuste das novas gerações aos
interesses sistêmicos ou, em outros termos, o desenvolvimento de



habilidades profissionais que lhes permita a adaptação às tendências
do mercado. Do ponto de vista social, a incorporação dessa lógica
concorrencial em relação ao outro gera uma postura individualista
associal de subserviência sistêmica em prejuízo da convivência
social.

No segundo tópico tentei argumentar que o curso dessas
tendências vem acompanhado de dois fenômenos matriciais do
presente momento histórico, ou seja, as incertezas econômicas e os
efeitos da pandemia. Ambos os fenômenos implicam uma profunda
intervenção na nossa maneira de vermos o outro, agora percebido
como concorrente, quando não como adversário, a competir pelo
mesmo espaço no mundo socioeconômico no qual não há espaço
para todos. Essa questão liga-se estreitamente à precariedade
histórica do sistema educacional, além dos problemas decorrentes
da imensidão territorial e das graves diferenças socioeconômicas da
maioria do povo brasileiro. Todos sabemos e os dados confirmam
que há no país condições muito desiguais no tocante ao acesso e
permanência na escola, sobretudo nas escolas de melhor qualidade.
As condições de desigualdade refletem-se, com graves
consequências educacionais, tanto no país como um todo quanto nos
aglomerados urbanos, profundamente divididos entre centro e
periferia. Mesmo o recurso à nova tecnologia do ensino a distância,
embora importante e necessário, ainda não representa uma solução,
tanto em função dos interesses econômicos subjacentes a esta
modalidade de ensino, quanto pela falta de preparo dos profissionais
que atuam nessa área.

O terceiro momento reúne argumentos em torno dos limites do uso
da tecnologia, um projeto que ainda pendula entre o sonho e a
realidade e não leva em conta as consequências socioantropológicas
da eliminação da instituição escolar. Como em tantos outros
contextos, registramos também no Brasil certo afoitamento na
tomada de decisões: temos uma nova tecnologia que propicia a
educação a distância e, por consequência, confere à educação
presencial a imagem de antiquada e obsoleta e, portanto, já não
mais necessária. Essa ‘pressa’, geminada aos interesses



econômicos que a respaldam, projeta sobre a escola a imagem de
instituição ultrapassada em prejuízo de seu sentido mais importante e
essencial que é a formação de pessoas em contexto de
convivialidade. Se bem é verdade que muito do que a escola ensina
pode hoje ser aprendido e, por vezes, com vantagem no modo EAD;
é fundamental não perdermos de vista a incontornável necessidade
humana do convívio como elemento essencial à formação humana.

Finalmente, no último passo do texto foram reunidos alguns
argumentos a respeito do sentido antropológico da educação em
geral e da educação escolar em especial. O ser humano (antropos),
independente de certos argumentos essencialistas tradicionais, se
constitui historicamente, tanto em termos de gênero humano quanto
de indivíduos humanos, pelo contexto da convivialidade, ou seja, da
relação com o outro. Nesse sentido, nem a família, nem a educação
a distância substituem ou tornam obsoleta a escola. Trata-se de uma
instituição corresponsável pela evolução da autonomia humana
constituída ao longo dos últimos 300 anos, ou seja, desde o início da
Modernidade. O foco principal desta reflexão se expressa e se
resume no conceito de ética, hoje usado e abusado de mil maneiras,
mas cujo sentido antropologicamente mais denso é o da
convivialidade ou da socialidade respeitosa como constituinte do
humano. Esse, podemos concluir, é o sentido mais profundo e
humanamente central da escola.
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