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RESUMO 
O objetivo do presente texto é analisar o modo como a atual significação social da 
escola e do conhecimento tem influenciado negativamente no processo de ensino e 
aprendizagem. Além de contribuir com nossa formação pessoal, este estudo tem o 
propósito de iniciar um debate com a academia e a comunidade externa, visando à 
busca de novas significações para o ambiente escolar e para a maneira como ela 
constrói conhecimentos. Utilizamos como metodologia pesquisas bibliográficas 
relacionadas à temática e buscamos fundamentação na abordagem crítico-dialética 
(Gamboa, 1989) que, em nosso entender, é a que melhor expressa a problemática 
aqui levantada. Acreditamos que esta forma de analisar o objeto de estudo permite 
contextualizá-lo ao mesmo tempo em que o capta em seu movimento característico. 
Apreende as suas dimensões conceituais e relacionais na medida em que o 
circunscreve no cotidiano de sua práxis histórico-social. De modo geral, constatamos 
que a atual significação social, atribuída à escola, gera uma desvalorização do 
conhecimento complexo e estimula uma formação aligeirada, estreita e simplista que 
acentua a precarização do trabalho docente e a desmotivação para o aprendizado. 

 

Palavras-chave: Pós-modernidade; Relação ensino/aprendizagem; Conhecimento; 
Ressignificação. 

 

INTRODUÇÃO 

A crise do Estado de Bem-Estar Social impulsionou a consolidação 

da globalização, gerando transformações em todas as esferas da atividade humana. 

Estas transformações tiveram não somente um impacto macroestrutural como a 

modernização dos meios de produção, avanço e implementação de novas 

tecnologias e mudanças drásticas na organização do trabalho, como também 

impactos micro estruturais, como a maneira como os indivíduos se relacionam com 

sua comunidade local. Os dois alcances desta transformação (macro e micro) tem 

gerado uma profunda mudança na maneira como os indivíduos tem produzido e 

consumido conhecimento e como tem lidado com valores fundamentais da 

existência humana (valores morais, éticos, estéticos, espirituais, econômicos etc). A 
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força predominante que as tecnologias passaram a exercer sobre os indivíduos, 

através da hegemonia dos ideais neoliberais, é um dos principais fenômenos que 

marcaram a implantação desta nova sociedade, que comumente chamamos de 

sociedade pós-moderna.  

            Nessas circunstâncias a escola vê sua função diretamente 

alterada e passa a ter o papel fundamental de repensar, ressignificar e reorganizar 

esta nova sociedade, uma vez que é uma das principais responsáveis pela 

transmissão da cultura e formação dos indivíduos nessa nova conjuntura. Se vê 

diante da exigência de implementar um ensino que a um só tempo estimule sujeitos 

a reconhecerem que o  conhecer é tanto fazer quanto pensar;  que é preciso viver 

sua individualidade mas também saber conviver, competir na medida em que 

coopera, saber preservar e valorizar o que é clássico, mas ter a criatividade 

necessária para romper com o velho e gerar o novo, enfim, um indivíduo versátil, 

adaptável às circunstâncias e às situações diversas e desafiadoras. De modo geral, 

a escola  e o conteúdo que ela transmite se transformam em um constructo que 

busca desenvolver capacidades para a inserção em um mundo em transformação. 

Um mundo no qual é necessário ser ágil, flexível e adaptável a mudanças 

ininterruptas. Além de dominar as tecnologias já existentes é preciso estar aberto às 

novidades introduzidas a cada instante neste cenário (DUARTE, 2006). 

            Num sentido amplo, as tecnologias atuam nesta nova 

perspectiva não somente como meios para a produção de bens de consumo, mas 

também como ferramentas capazes de minimizar contradições e desigualdades 

sociais; como estímulos à ampliação do acesso ao conhecimento; como matéria-

prima para o desenvolvimento social e humano, uma vez que não se restringem ao 

desenvolvimento econômico. A ideia de sociedade do conhecimento, e das 

inovações tecnológicas a ela associadas, passa a ter caráter ideológico, tornando-se 

uma espécie de fetichismo na sociedade (MANARDES; MASSON,  2011).  

           Cabe à escola fazer a escolha entre diferentes modos de lidar 

com esta “faca de dois gumes”. Tudo dependerá dos diferentes sentidos atribuídos 

às mudanças, às transformações, às novidades e às crises tão características da 

pós-modernidade. Tudo que sabemos é que vivemos um momento extremamente 

fecundo. Assistimos a um fluxo ininterrupto de produção de bens, serviços, ideias, 

materiais, teorias, modos de ser, ver, ouvir, fazer e sentir. Portanto, um momento 

que produz também uma nova subjetividade. Neste contexto, em uma mesma 
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escola, a respeito de uma mesma turma, um educador poderá alegar que “não 

consegue ensinar porque seus alunos não desgrudam de seus smartfones”, 

enquanto outro poderá dizer que “os smartfones (quando bem utilizados) tem sido 

uma ferramenta maravilhosa para ressignificar os modos de ensinar e aprender”.  

        Falamos do mesmo objeto, da mesma escola e dos mesmos 

alunos, mas de dois modos (dois professores) de encarar a novidade. Os diferentes 

modos de lidar com um mesmo fenômeno fazem com que estes dois educadores 

divirjam em suas interpretações sobre as mudanças. Um vê perigo onde outro vê 

possibilidade. Um vê indisciplina onde outro vê criatividade. Um fica desmotivado 

com a competição desleal da tecnologia onde outro vê uma aliada para o acesso a 

uma multiplicidade de sentidos que se abre a cada instante. Com base nisso nos 

perguntamos: seriam os smartfones os vilões dessa história? Seriam os alunos de 

fato indisciplinados? Seriam os professores as principais vítimas dessa situação? 

Podemos e devemos culpar o sistema econômico? Devemos culpar pessoas? 

Valeria a pena ficar se lamentando desta situação e idealizando uma escola perfeita 

em que todos aprendem tudo que é ensinado? Não seria mais adequado encarar e 

vivenciar esta situação como sendo aquela de que podemos dispor? Não faz sentido 

buscar sentido em outro tempo, em outra realidade ou circunstância que não seja a 

nossa. Só faz sentido buscar sentido onde ele pode de fato ser compreendido – no 

aqui e agora, com todas as suas contingências e contradições. 

      A propósito, lembremos o belíssimo poema de Paulo Leminski 

“Buscando Sentido”: 

O sentido, acho, é a entidade mais misteriosa do universo. 
Relação, não coisa, entre a consciência, a vivência e as coisas e os 
eventos. 
O sentido dos gestos.  
O sentido dos produtos.  
O sentido do ato de existir. 
Me recuso a viver num mundo sem sentido. 
 
Estes anseios são incursões conceituais em busca de sentido. 
Pois isso é próprio da natureza do sentido: ele não existe nas coisas, 
tem que ser buscado, numa busca que é sua própria fundação. 
 
Só buscar o sentido faz, realmente, sentido. 
Tirando isso, não tem sentido. 

 
                  Os apontamos levantados nos levam à elaboração do 

seguinte problema: como a pós-modernidade e os ideais vigentes na nova 
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sociedade alteraram a significação social e, consequentemente, o sentido atribuído 

pelos indivíduos não somente ao ambiente escolar, mas, sobretudo aos 

conhecimentos que nele são elaborados e transmitidos? Dada a constatação de que 

as transformações ocorridas nos últimos anos alteraram profundamente a maneira 

como concebemos as instituições sociais, em especial a escola e os conhecimentos 

com os quais ela lida, entendemos que a função social que ela desempenha 

também foi consequentemente alterada. O sentido que o indivíduo atribui à escola e 

ao conhecimento também se alterou, fenômeno que influencia diretamente (e muitas 

vezes drasticamente) no processo de ensino aprendizagem. Não adianta buscar 

culpados. Importa o reconhecimento de que todos nós somos responsáveis pela 

mudança que podemos realizar na escola de nosso tempo. Não podemos resgatar a 

escola do passado nem idealizar a do futuro. Só podemos ressignificar a escola do 

presente. 

        Segundo Leontiev (1978), as significações sociais são sínteses 

de ações sociais conjuntas. São construídas de tempos em tempos e vão ganhando 

novas roupagens de gerações a gerações. Ao serem apropriadas pelo sujeito, 

através de sua interação com o meio, este passa a atribuir sentido às coisas, às 

ideias, aos comportamentos, à natureza, à cultura, aos costumes e à realidade como 

um todo. De acordo com o autor, o sentido resulta, portanto, da relação que o 

indivíduo é capaz de criar com seu meio social. Num primeiro momento este tem 

caráter biológico, objetivo e exterior ao homem. Somente num segundo momento ele 

é capaz de internalizá-lo, tornando-o algo para si. Deste modo, é possível perceber 

que não há algo como um “sentido puro”, um “sentido para todos”, um “sentido 

único”.  Todo sentido é sentido de alguma coisa, é o sentido para alguém, para uma 

circunstância, para um sujeito em um contexto determinado e determinante. Enfim, 

cada indivíduo atribui à determinada coisa a significação que este tem para si em 

seu meio social. 

          Percebemos como a ressignificação social da escola e do 

conhecimento precisa ser feita de forma a incorporar essas mudanças e trabalha-las 

de modo a  que as práticas docente e discente sejam embebidas do sentido que só 

o seu meio lhe confere. Do contrário, prevalecerá uma prática caracterizada pelo 

absurdo do que se fala e do que se faz, pela ininteligibilidade dos conteúdos, pelo 

descaso, indiferença e desprezo de professores e alunos (“se você quer fazer de 

conta que aprende então eu faço de conta que ensino”). A escola, assim concebida, 
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deixará de ser o espaço da alegria e da convivência para ser o ambiente da 

indisciplina, da irracionalidade e do fazer mecânico e repetitivo que mata a 

criatividade e preserva o medo e a insegurança.  

       Para a realização deste trabalho e a concretização dos objetivos 

traçados, realizamos uma pesquisa bibliográfica relacionada à temática e utilizamos 

como proposta metodológica a abordagem crítico-dialética (Gamboa, 1989). Esta 

forma de analisar o objeto possibilita contextualizá-lo e ao mesmo tempo colocá-lo 

em movimento, apreendendo as suas dimensões conceituais e relacionais com o 

cotidiano da prática. Ao propormos essa abordagem, intentamos desenvolver um 

estudo bibliográfico crítico sobre essa temática. Para tanto utilizamos como base 

Alves (1994), Duarte (2006), Saviani (2011), Mainardes e Masson (2011),  

          Segundo Lakatos; Marconi (1991) a pesquisa bibliográfica 

possibilita ao pesquisador conhecer a perspectiva de diferentes autores que se 

debruçaram sobre a temática em questão. De um modo geral a finalidade é 

contribuir para a formação tanto pessoal, quanto social do pesquisador.  

                      Além disso,  partimos das discussões e leituras 

realizadas na disciplina de "Filosofia e Educação no Brasil"  alocada na grade 

curricular do terceiro ano do curso de pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina. Num primeiro momento montamos um projeto de pesquisa no qual 

levantamos objetivos, problema, hipótese e justificativa. Separamos referenciais 

bibliográficos relacionados.  De acordo com os objetivos e problema levantados 

realizamos em um segundo momento, leituras e fichamentos, sistematizamos 

resumos e por fim elaboramos o presente texto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

         Rubem Alves geralmente adota, em seus trabalhos, uma 

metodologia que possibilita ao leitor fazer uma rápida e significativa conexão com a 

realidade, na medida em que utiliza metáforas, imagens e exemplos do cotidiano 

para abordar temas complexos como educação, amor, morte, Deus, sociedade, 

justiça, felicidade, etc.. Em um de seus livros, intitulado A alegria de ensinar (1994), 

fala da educação estabelecendo uma analogia entre o parto e atividade docente. 

Segundo o autor, o sofrimento de ser professor é semelhante ao sofrimento da mãe 

durante o parto. Ser professor é algo doloroso, mas é uma dor que logo se 

transforma em alegria quando o professor vê a criança aprendendo, crescendo e se 
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desenvolvendo. Da mesma forma a mãe esquece todas aquelas dores quando tem o 

bebê em seus braços. Em meio a todos os pesares da profissão, que vão desde a 

desvalorização no meio social, baixos salários e péssimas condições de trabalho, é 

possível viver momentos de alegria tais como o de ver a criança como uma planta 

que cresce, floresce e dá frutos quando recebe uma educação que faz a diferença 

em sua vida. Ensinar seria como gerar, amamentar e zelar de um filho. “A alegria 

está no jardim que se planta, na criança que se ensina, no livrinho que se escreve.” 

(ALVES,1994, p. 8)  

         O ensino, assim concebido, teria o caráter de uma 

metamorfose, um longo e permanente processo de desenvolvimento, uma 

transformação conspícua, a exemplo da borboleta que, presa em seu casulo espera 

a oportunidade para rompê-lo e, assim, ganhar o mundo. Primeiramente como uma 

lagarta que depois de um período se transforma em uma linda criatura, podemos 

dizer que assim também acontece com o processo de aprender. O aluno chega à 

escola com suas vivências e experiências que quase sempre são estreitas e 

limitadas. Após o ensino e o contato com um novo mundo lhe que lhe é apresentado 

pelo professor e por toda comunidade escolar ganha suas próprias “asas” e se torna 

capaz de enfrentar novos desafios. 

            Entretanto, a escola que conhecemos tem feito algo bem 

diferente. Vemos um excesso de autoritarismo, um descaso pelo saber do aluno, 

visto com alguém que nada sabe e que, por isso, nada pode fazer ou opinar. Uma 

escola que coloca o professor como o único detentor do conhecimento, sendo ele, o 

grupo pedagógico e administrativo aqueles que “mandam”. Há um excesso de 

regras que não se justificam. Deve-se fazer isto ou aquilo, mesmo que não se saiba 

exatamente por que nem para que. Como em uma prisão, melhor calar-se e 

obedecer.  

       Por outro lado é preciso ressaltar que com esta crítica não 

estamos defendendo que a escola seja uma “terra de ninguém”, um ambiente sem 

regras nem limites. O que apontamos é que este ambiente deve refletir a beleza 

característica que a própria aquisição de conhecimento tem. Não uma beleza 

plástica, ilusória e mercadológica, mas aquela que se vê com os olhos da alma, na 

medida em que se é íntimo conhecedor de uma dada realidade educacional. Não só 

uma beleza que se destaca no novo, no criativo, no simétrico, mas também uma 

beleza que está presente no diferente, no inusitado, no imperfeito e no inacabado 
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que caracteriza a vida de educadores e educandos. Uma beleza que se revela 

quando no conhecimento de determinado assunto encontramos apenas um pretexto, 

um trampolim para um salto maior, um salto em direção à plena realização do ser.  

Somente assim a educação pode representar o novo mundo que se abre a partir do 

saber, mundo esse que está em constante evolução. Por isso Rubem Alves (1994, 

p. 17) fala em tom de denúncia: “A educação, fascinada pelo conhecimento do 

mundo, esqueceu-se de que sua vocação e despertar o potencial único que jaz 

adormecido em cada estudante”. 

            A melhor representação que muitas pessoas têm da 

escola hoje infelizmente é a de um ambiente onde crianças, adolescentes e jovens 

(cheios de vida) devem ficar sentados e calados, caso queiram realmente aprender 

algo sério e importante. Por isso nos perguntamos: por que estas pessoas chegaram 

a essa conclusão? O que elas consideram sério e importante? Será que se 

perguntam minimamente se esse aprendizado faz algum sentido para estes 

indivíduos? Será que o amontoado de informações e conteúdos transmitidos como 

retalhos da realidade podem ter para eles efetivamente alguma utilidade? Será que 

valeria mesmo para o mercado de trabalho que está hoje a exigir muito mais que 

isso? De que servem as ditas “boas notas”, as classificações, as seleções, os 

prêmios? Vale um emprego, um bom salário, uma posição social? E a alegria de 

aprender e de ensinar, de conviver, de trocar experiências, de explorar um mundo 

novo a cada dia, a realização de um sonho, a realização pessoal e profissional, a 

qualidade de vida, a possibilidade de expressar seus sentimentos? Por que a escola 

tem ignorado todas estas formas de expressão, se todas elas também são 

conhecimentos vitais para o crescimento e desenvolvimento pleno dos seres 

humanos? 

        O conhecimento, na contemporaneidade, quase sempre é 

considerado do ponto de vista utilitarista, dissociado de sua real significação. Assim, 

deixa de ser um verdadeiro aporte para o desenvolvimento e formação humana. 

Talvez por isso tenhamos hoje a ideia de que se aprende mais com a vida e fora da 

escola do que dentro dela. O restrito conhecimento apropriado pelo aluno na escola 

não lhe permite estabelecer relações, links e conexões com o mundo interno e 

externo. Por não ser um conhecimento incorporado à sua vida, deixa de ser uma 

ferramenta para o acesso ao mundo e torna-se antes um peso a ser carregado pelos 

longos e difíceis anos de estudo. Mas “o corpo não suporta carregar o peso de um 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

 

conhecimento morto que ele não consegue integrar com a vida.” (ALVES, 1994, p. 

23). Daí vemos a contradição desse próprio processo, que tende a se esfacelar – 

cedo ou tarde. 

     Sabemos que com o passar dos anos a escola viveu inúmeras 

transformações. Basta mencionar as mudanças em seus métodos e disciplinas. Mas 

falar de mudança não é falar necessariamente de mudança para melhor. Se antes 

tínhamos as palmatórias, o milho para ajoelhar, as orelhas de burro e outros 

procedimentos disciplinadores, hoje temos os conteúdos maçantes, as fórmulas 

incompreensíveis e outras práticas não menos repressoras que tem o mesmo 

propósito de controlar/oprimir os que se opõe ou transgridem a ordem estabelecida. 

Esse ambiente opressivo “encolhe” a inteligência e a autonomia, promove o medo e 

o terror dentro da sala de aula. Diante desta situação, além dos obstáculos para se 

aprender o conhecimento morto, prevalece a sensação de impotência do aluno que 

se considera burro  e incapaz de colaborar com a construção do conhecimento e do 

meio de que faz parte. 

 

CONCLUSÃO  

          Considerando os apontamentos feitos acima vemos que, se a 

escola não ensina a alegria e o prazer de aprender, ou seja, se ela desconhece a 

real significação do conhecimento, não pode esperar que o aluno crie por si só esse 

saber, essa alegria, essa motivação e esse sentido que ela tanto exige. 

            Mas aqui estamos a exigir demais. Sabemos que a escola 

atual não vê em seus alunos mais do que mão de obra qualificada para o trabalho. 

Como poderia ver neles e fazer deles seres humanos completos e críticos se isso 

implicaria uma completa reformulação da categoria escola, se isso implicaria em sua 

própria destruição?. Por isso alunos e professores continuam acreditando que o 

aprender está diretamente associa ao tirar boas notas para a obtenção de bons 

empregos, para se conseguir um status social, para sustentar a família, para se 

continuar trabalhando, estudando, ralando, repetindo, repetindo, repetindo esse 

círculo vicioso sem sentido.   

          Sendo à escola responsável por  ensinar o mais rico 

conhecimento no intuito de promover o desenvolvimento  intelectual e físico do 

indivíduo, ou seja, o desenvolvimento integral do homem tornando possível a 

socialização de saberes humanos de modo amplo,  visando  a interiorização da 
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cultura humana sem restrições. O ensinar precisa ultrapassar a transmissão de 

conceitos, conteúdos, teorias, informações. Deve converter-se naquilo que sempre 

foi sua essência, a possibilidade de viver a experiência única e gratificante de ser e 

fazer acontecer através do saber – a possibilidade que só os seres humanos tem, a 

de exercer sua historicidade.  
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