
xistiram outros professores, antes de Sócrates. 
A etimologia da palavra indica que os primeiros 
professores eram pessoas capazes de manifestar 

publicamente as suas opiniões (professar). Ninguém, 
contudo, ficou na memória da nossa civilização ocidental 
como sendo epítome dos educadores (ex-ducere: conduzir 
para fora, avivar a chama) como este cidadão grego 
que marcou sua presença no planeta há mais tempo do 
que Jesus (outro educador) - e de quem muito pouco se 
sabe além do que registrou, por escrito, um seu discípulo 
famoso: Platão. 
Das aulas de Sócrates 
ficaram registradas quatro 
regras "constitucionais" do 
bem-educar: (1) aprende-se 
a aprender, (2) aprende-se 
a desaprender (através do 
questionamento), (3) a razão 
é guia do pensamento e (4) o 
aprendizado conduz à escolha. 
Considerando o pouco que se 
sabe a respeito deste que foi 
o professor dos professores, 
permito-me usar a imaginação 
para reconstituir uma cena 
possível e até provável daquela Hélade distante. Como 
hoje, chovia pouco na Grécia antiga e as lições de Sócrates 
aos seus alunos eram dadas em clima ameno e ao ar livre. 
Não quer dizer, contudo, que não chovia nunca. E 
houve um dia em que choveu tanto que o mestre e seus 
discípulos foram refugiar-se numa cabana que os protegia 
das águas celestes. Talvez houvesse mesas, bancos ou os 
móveis então equivalentes. Naquele ambiente, as aulas 
continuaram e estava criada a primeira escola. 
Idêntica - a não ser por um ou outro detalhe - à escola 
nossa contemporânea, onde aprendemos e ensinamos 

(dependendo do lado em que se está). Não importa se 
o curso tem o grau elementar, médio ou "superior" (as 
aspas são de minha escolha). O mestre (etimologia 
semelhante à de maestro, máster - aquele que é 
grande), individualmente, sabe mais do que cada 
aluno - embora nós, que vivemos a experiência das 
salas de aula, saibamos que raramente ele sabe mais 
do que todos os alunos juntos; daí o hábito de repassar 
as questões difíceis para a própria classe responder... 
Há computadores, blackbemes, iPads, iPhones, 
laboratórios, simuladores, traquitanas mecânicas ou 

eletrônicas? Sim. Mas em que 
mudou, essencialmente, o 
processo - desde a cabana de 
Sócrates? 
Deixo a pergunta em aberto 
para tentar focar, neste espaço 
curto, um aspecto do processo 
educacional, que me parece o 
mais importante de todos: trata-
se de identificar exatamente qual 
a missão da escola. Proponho 
que seja criar e aperfeiçoar as 
habilidades humanas, através 
da experiência com novas 

informações e conhecimentos. 
Até hoje, isso foi possível - e eficaz - dentro da familiar 
escola, fundada por Sócrates. Mas como será no 
futuro, onde pontifica a revolução, principalmente 
tecnológica, dos meios que emanam dos transmissores 
aos receptores? Arrisco profetizar que haverá um 
crescimento exponencial dos "alunos", que, hoje, já 
representam bilhões de pessoas. Como e quantos serão 
os "professores"? 
É claro que - como a maioria dos que trabalham com 
educação - ainda não tenho as respostas. Só uma certeza: 
eles não caberão mais na cabana de Sócrates. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 475, p. 94, ago. 2012. 




