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O projeto de uma educação pública e gratuita para todos produziu efeitos 

revolucionários na forma de laço social predominante dos governos monarca e aristocrata 

(SACCO, 2017), podendo ser considerado um dos feitos mais potentes na história da 

humanidade acerca do que uma geração pode fazer pela outra. A partir deste momento, e 

entre várias transformações, a instituição escolar enquanto um lugar público por 

excelência, pretendeu se organizar desde uma dimensão político-cultural, lógica que 

dominou durante muito tempo o papel da escola no mundo (CHARLOT, 2020). Para 

tanto, tratava-se de uma instituição que antes de qualquer ensino dogmático passou a se 

responsabilizar pela transmissão de saberes contornados por uma ética de preservação do 

laço social, ao prezar pela liberdade e igualdade de acesso, bem como pela livre circulação 

dos conhecimentos e da palavra. 

Nesta modalidade de transmissão, na qual a dimensão político-cultural pautava as 

relações, a função do educador-professor assumiu extrema importância no compromisso 

que o seu ofício tem em manter vivo o engajamento da instituição escolar com um laço 

social não totalitário e aberto à novidade das novas gerações (ARENDT, 2014). Acerca 

dessa novidade é importante ressaltar que ela não deve ser compreendida enquanto 

substituta do velho, nem confundida com a efemeridade da liquidez que caracteriza os 

tempos atuais (BAUMAN, 2001), trata-se do que Arendt (2014) nomeou como 

natalidade, essência da educação, ato formador e criador da espécie humana e do mundo 

humano. 

 O educador-professor ao exercer seu ofício dentro da escola, fala e age enquanto 

representante de uma dimensão pública e não privada. Posição ética sustentada por uma 

transmissão referida ao sujeito constituído na e pela linguagem humana, que considera o 

respeito às diferenças e às experiências de alteridade, sem pretender uma imagem ideal e 

universal de ser. Posto que a imagem ideal, correlato do lugar de exceção descrito em 



 

 

Totem e Tabu por Freud (1912-1913), lugar que só pode existir desde que permaneça 

vazio, preservando-nos da tirania do Um. 

Falar e agir desde uma dimensão pública é posicionar-se no mundo sustentando-

o enquanto um lugar comum a todos, compromisso sociopolítico que visa tornar possível 

a construção de um mundo habitável e partilhável para a nossa espécie. Nesses termos, 

mesmo que uma escola se organize economicamente de forma particular, há que se 

garantir que os discursos que ali se estabelecem operem desde princípios éticos enlaçados 

com a promoção de um laço social que caminhe na contramão de qualquer transmissão 

negacionista, reducionista, segregativa e alienante. 

Nesse sentido, afirmamos que a instituição escolar contribui de forma decisiva na 

construção de modalidades de laço social, o que institui a todos que fazem parte deste 

contexto a necessidade de estarem engajados na incansável tarefa de salvaguardar o 

mundo enquanto lugar comum, criando condições para experiências de alteridade, 

transmissão geracional e abertura ao novo. É por meio dessa implicação subjetiva de cada 

um que o mundo humano pode caracterizar-se como habitável, comum e partilhável, no 

qual a verdade não se reduz a um saber-poder, e onde a criação de um registro afetivo 

pelo mundo e pelo outro se torna possível.  

Em vista destas considerações e do laço social característico de nossa época, isto 

é, engendrado por discursos que potencializam o ódio, patologizam a diferença e 

segregam alguns sujeitos, nos questionamos acerca de como caminha a instituição escolar 

atualmente.  

Nessa empreitada, foi possível encontrar estudos que se ocupam dos impasses 

causados por conta da entrada de imperativos neoliberais no contexto escolar (LAVAL, 

2019; CHARLOT, 2020). Os autores sinalizam que as escolas têm funcionado mais como 

empresa, a partir de técnicas de gestão que almejam eficácia dentro de uma lógica 

massificada e de concorrência, e menos como instituição educativa enquanto um lugar de 

formação sociopolítica e transmissão do saber geracional. Fato que incorre na ideia de 

corrosão da formação das crianças e jovens de nossa época (GURSKI & PERRONE, 

2021), sinalizando o esvaziamento simbólico que devasta as potencialidades que a 

instituição escolar tem com o compromisso de promover um laço social ético e plural.  

Outro estudo ressalta que os educadores-professores manifestam ter ciência acerca 

da presença destes imperativos, que sustentam um discurso que não compactua com o 



 

 

modelo mercadológico de escola que vigora atualmente, mas que apresentam dificuldades 

às possibilidades de se autorizarem no ato de professar ante as normativas que esse 

modelo impõe ao funcionamento escolar (COUTINHO, 2019). Ato que fica subjugado 

pela persuasão de um discurso que aprisiona a transmissão geracional em ensinamentos 

utilitários, inflados de promessas de sucesso e qualidade (SACCO, 2017). 

Há muitas outras pesquisas no campo da educação que se ocupam das várias 

temáticas que compõem o que se nomeia atualmente como mal-estar contemporâneo na 

educação, buscamos com este trabalho explanar brevemente sobre o papel da instituição 

escolar no mundo humano e os impasses que esta instituição vem apresentando para que 

consiga exercer a sua função formadora desde uma dimensão ética e sociopolítica. Vale 

ressaltar que este trabalho não defende a ideia de que já existiu um tempo em que a 

instituição escolar funcionou de forma plena, não concordamos com a nostalgia que 

alguns discursos carregam de que no passado “a escola funcionava”, pois certamente 

junto com a escolarização para todos vieram outros relevantes e importantes impasses.  

O objetivo desse trabalho consistiu em problematizar a perda da dimensão 

sociopolítica que constituiu o espírito da escola republicana e de como essa dimensão 

encontra-se esvaziada nas instituições escolares de nossa época. Com o objetivo de não 

incorrer em soluções fáceis para problemas complexos, os tensionamentos que propomos 

com esse trabalho consistiram na retomada do tesouro simbólico pelo qual a escola é 

responsável por velar e os educadores-professores responsáveis por transmitir. Tesouro 

simbólico porque histórico, parte de um mundo humano porque linguageiro, formado por 

histórias que comportam continuidades e descontinuidades.  

Assim, vinculada à história da humanidade, à formação do humano e à 

organização de modalidades de laço social, consideramos imprescindível a fomentação 

de estudos que se perguntem acerca dos modos atuais de configuração da instituição 

escolar, do posicionamento e do fazer dos educadores-professores ante a implicação e o 

compromisso que a educação escolar tem com o laço social e com o mundo. 
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