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RESUMO 
A reflexão proposta neste trabalho procura compreender o sentido da escola no 
contexto educacional contemporâneo, sobretudo quando esta é analisada sob o 
aspecto da transmissão do conhecimento. Pensar a educação como formação é 
referenciar a escola como instituição que realiza seu projeto social centrado nas 
possibilidades constitutivas do humano em sua relação com os saberes. 
Entendemos assim que é preciso aprofundar a busca do sentido, a força do conceito 
da escola junto à sociedade.  
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ABSTRACT 
The proposed reflection in this work seeks to understand the meaning of the school 
in the educational context contemporary, especially when this is analyzed under the 
aspect of transmission of knowledge. Thinking about education as formation and 
reference the school as an institution that carries out its social project centered in 
constitutive possibilities of the human in its relationship with the knowledges. So we 
believe that we must deepen the search for the meaning, the strength of the concept 
of the school together with the society. 
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O contexto contemporâneo propõe novas formas de compreensão dos 

acontecimentos. Os espaços formais, informais e não formais estabelecem uma 

rede de conhecimentos que, indubitavelmente, funda novos modos de pensar a 

realidade, incorrendo numa reestruturação nos modos instauração do conhecimento, 

o que aponta um problema que se coloca no âmbito epistemológico: as formas 

chamadas tradicionais de ensino – pautadas na experiência cognitiva e na 

transmissão – são gradualmente substituídas por outras menos convencionais que 

se sustentam nas experiências sinestésicas e virtuais, pautadas no interesse 

espontâneo.  
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A reflexão aqui proposta procura compreender o sentido da escola no 

contexto educacional contemporâneo, sobretudo quando esta é analisada sob o 

aspecto da transmissão do conhecimento.  

Pensar a educação como formação é referenciar a escola como 

instituição que realiza seu projeto social centrado nas possibilidades constitutivas do 

humano em sua relação com os saberes. Certamente o que distingue a formação, a 

educação e a instrução em sua institucionalização é a própria historicidade da 

formação, da educação, da instrução e da escola, seu conflitos, suas contradições e 

o caráter imprevisível – enquanto categorias abertas como as duas primeiras –, e 

previsível, fechado, enquanto organicidade, estrutura e técnica aplicada à educação 

enfatizada pela última. 

Nesse sentido, mais do que uma crítica contundente à escola, é preciso 

pensar os novos acontecimentos e suas causas, estabelecendo relações com as 

possibilidades de modificações, de rupturas com o já instituído, pois todo 

pensamento está inserido num contexto permeado pela cultura.  

  

O sentido da escola no contexto social contemporâneo 

 

Historicamente, desde seu surgimento enquanto instituição educativa há 

mais de vinte e cinco séculos, a escola alterna modelos ideais, métodos e 

metodologias pedagógicas, incorporando influencias e mudanças. A atual cultura 

escolar, entretanto, surge na Europa nos séculos XVI e XVII como modo de 

socialização ímpar que envolve saberes, formas e estruturas de transmissão. A partir 

daí, a relação com o saber passa a ser cada vez mais instrumentalizada, culminando 

no que contemporaneamente temos da influência neoliberal no contexto escolar, na 

qual forma e conteúdo são dispositivos pensados para a educação. O direito 

universal de acesso ao saber, a partir da modernidade com a influência direta dos 

ideais republicanos franceses, que, juntamente com os ideais de cidadania e 

laicidade apregoados, como forma de combater a estagnação da ciência, cumprem 

a função de “integrar” o indivíduo na sociedade, que por sua vez, é regida pelas leis 

que outorgam, via escola, novos territórios de autoridade.  

Coêlho afirma que, 
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Educar, e em especial, formar, é tornar concretamente possível, 
trabalhar para realizar o movimento instituinte de criação da 
autonomia, da liberdade, da humanidade, da sociedade, das 
instituições, dos grupos e indivíduos autônomos, livres e justos. Essa 
formação só se efetiva no e pelo exercício e cultivo do pensamento 
na vida coletiva e individual, sem jamais abrir mão de pensar as 
ideias, os valores, os hábitos, os costumes, a teoria, a prática, a ação 
humana, sobretudo em sua dimensão pública, coletiva.(2009, p.21)  

Com efeito, o pensamento que se efetiva, para além da reflexão, na 

discussão, na refutação ou na aceitação do conhecimento instituído traz o teor de se 

reforçar a participação coletiva no processo educativo. O processo formador não se 

dá de forma fragmentada e isolada numa perspectiva de conhecimento específico 

nem tampouco pode apoiar-se na racionalidade instrumental. É pela interação dos 

alunos entre si e com o conjunto de conhecimentos outros presentes no âmbito 

social como um todo, que se efetiva de maneira prática e em comportamentos 

específicos, a formação das singularidades, tendo a formação escolar como seu 

núcleo vital.   

Arendt, numa crítica corajosa à escola e à sociedade contemporânea, 

exprime sua preocupação com o extremismo da padronização que se dá, sobretudo, 

no âmbito da escola, por influência do escolanovismo:  

ao emancipar-se da autoridade dos adultos, a criança não foi 
libertada, e sim sujeita a uma autoridade muito mais terrível e 
verdadeiramente tirânica, que é a tirania da maioria. Em todo caso, o 
resultado foi serem as crianças, por assim dizer, banidas do mundo 
dos adultos. São elas, ou jogadas a si mesmas, ou entregues à 
tirania de seu próprio grupo, contra o qual, por sua superioridade 
numérica, elas não podem se rebelar, contra o qual, por serem 
crianças não podem argumentar, e do qual não podem escapar para 
nenhum outro mundo por lhes ter sido barrado o mundo dos adultos. 
(Arendt, 1997, p.231) 

Essa afirmação ressalta a responsabilidade que os adultos devem 

assumir na educação de suas crianças e a responsabilidade da escola com a 

criança nova, que chega a um mundo velho e para a qual a novidade se instaura de 

maneira sedutora, muitas vezes com a preocupação centrada apenas no saber 

fazer. Não há aqui, uma apologia à tão apregoada “adultização da infância”. Pelo 

contrário, Arendt supõe que o cuidado com a criança é responsabilidade do adulto e 

este não deve abandoná-la em seu processo de constituição de ser humano, 

processo esse que é gradual e, em grande parte, responsabilidade da escola. Daí o 

sentido e a importância de se pensar a escola e procurar compreendê-la como 

instituição formadora, como nos diz Arroyo: 
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Quando toda essa variedade de significados aflora, é fácil 
reaprender, a partir dos próprios guardados, a pluralidade de 
sentidos formadores que tem a experiência escolar. A pluralidade de 
marcas deixadas na formação de nossa personalidade. Nossas 
lembranças trazem nova luminosidade aos textos dos filósofos e dos 
pensadores sobre o papel formador da escola. Podemos secularizar 
as reflexões sobre educação como formação do filhote do homem. 
Podemos secundarizar o legado formador da Paideia. Será difícil, 
porém, engavetar as marcas formadoras ou deformadoras que 
guardamos nas lembranças dos pátios de nossa infância. Como 
secundarizar o papel formador da escola? Repetindo Iberê Camargo, 
esses guardados enterrados no fundo do rio da vida, no acaso, se 
desprendem e sobem à tona como bolhas no ar. A vida, a família, o 
trabalho, a rua formam. A escola forma. (2007, p.241) 

 

O sentido da transmissão no contexto escolar contemporâneo 

 

Nas últimas décadas, a sociedade acompanhou as profundas mudanças 

no campo educacional, desde suas referências teóricas, sua produção científica, sua 

responsabilidade na esfera da política, até suas metodologias e práticas educativas. 

Sem dúvida, a lentidão do processo formador contrasta constantemente com a 

velocidade técnica das metodologias nas quais se pode contestar dogmas, reafirmar 

novas certezas, pensar a ciência e a si mesma, sem perder a tradição de um 

pensamento que, a despeito da distância no tempo, continua a acrescentar na 

constituição dos saberes contemporâneos, suscitando questionamentos que 

transcendem o caráter imperativo do mundo tecnológico. Mais do que uma tensão 

constante, há uma relação de complementaridade entre educação e ciência, na 

compreensão de uma tecnologia que está a serviço do humano, possibilitando a 

ampliação dos dados da realidade, mas que também apresenta limitações nas 

incursões pela experiência sensível. A despeito da pressão do tempo tecnológico, o 

tempo da formação propiciada pela escola não deve ceder nem apressar-se, pois o 

ensino, cada vez mais compactado, não resulta em melhoria nem das condições de 

estudo, nem das promessas de trabalho. 

Porém, ao invés de se profetizar o “fim da escola”, diante de todos os 

problemas acima postos, convém pensar que os problemas que a caracterizam hoje 

são ínfimos se comparados ao legado que esta deixa a cada geração formada.  

O espaço escolar, para além das antinomias chamadas reais, é permeado 

por inúmeras antinomias pedagógicas que se apresentam como tensão entre dois 
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princípios simultâneos, opostos, legítimos; e instituem a riqueza do processo 

formador na medida em que instaurando um conflito também acolhe sua superação 

no sentido de integrá-las ou separá-las, como nos diz Olivier Reboul, mas não 

deixando de fazer justiça a nenhuma delas posto que ambas se baseiam na 

legitimidade. Nesse sentido, nos deteremos apenas na antinomia da transmissão, 

enquanto esforço provocado, e da espontaneidade, enquanto interesse gratuito. 

Buscaremos aqui desenvolver algumas reflexões e identificar os diferentes modos 

de trabalho no contexto escolar, especificamente no que diz respeito à transmissão.  

Os rituais presentes nesse universo simbólico chamado escola 

demonstram uma naturalização dos equívocos que se apresentam em todos os 

níveis de ensino: as necessidades fundamentais de seus frequentadores, a 

motivação, o excesso de conteúdo e disciplinas a serem “consumidas”, interfere na 

interação dos alunos entre si. Se a escola passa hoje pela crise da transmissão é 

porque esta, muitas vezes, ignora as necessidades fundamentais das crianças e 

jovens, prioriza o utilitarismo do mercado de trabalho o que interfere diretamente na 

relação com o saber na medida em que inibe a curiosidade do saber em sua 

gratuidade. 

 Assim, apesar das inovações pedagógicas, no que tange às 

metodologias aplicadas na escola comparadas a outros dispositivos sociais, 

significarem modificações espaciais, temporais e metodológicas ao longo de 

séculos, do ponto de vista político-ideológico, estas inovações, no contexto 

altamente vulnerável das políticas educacionais, se modificam a cada governo. Tais 

modificações não se apresentam como rupturas, mas, sob o discurso inovador, 

negam-se a instaurar o novo, mudam apenas enquanto discurso, mas não alteram 

as formas estruturais e, como afirma Diker, apenas reposiciona o velho, reforçando 

“velhos sentidos em novos formatos, velhos formatos em novos sentidos” (Diker, 

2006, p.136), adiando constantemente a mudança emergencial necessária, 

explicitando os limites da condição da ruptura. Por conta disso, Reboul afirma: 

“importa ver o fito da ruptura; não aprisionar, mas libertar; não fazer sofrer, mas levar 

a descobrir uma alegria mais profunda e duradoura. Não é renunciar a si mesmo que 

se impõe ao aluno, mas, pelo contrário, romper com aquilo que o impede de ser ele 

próprio”.(2000, p.50)  
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Segundo Pombo, o esplendor da escola deve-se ao fato de esta ser “a 

voz que luta contra o esquecimento”, lugar dos “gestos de toda invenção”, fazendo 

com que o saber que nela circula, se conserve e se expanda. Assim, “só a escola 

inscreve, no caminhar para diante da condição humana, o retorno, o regresso ao 

legado cultural do passado e, assim, dá continuidade ao elo da criação”. (Pombo, 

2000, p.28) 

O cotidiano escolar é um campo dialético de permanências e mudanças, 

uma relação que, proporcionalmente não se dá na mesma rapidez temporal de 

outras áreas do conhecimento. Se os espaços formadores conseguem ainda, a 

despeito de todo “avanço inovador de saberes compartilhados”, manter a 

capacidade de perguntar e de se perguntar, como consequência da inquietude, é 

porque superam a dificuldade de compreensão dos problemas que brotam 

cotidianamente. O grande debate que se institui a partir da determinante influência 

da modernidade é se o ato de transmitir não anula a possibilidade criadora da 

liberdade de expressão, reforçando a passividade e a submissão dos alunos. A 

persistência da dimensão histórica como forma de recuperar o passado através das 

certezas, torna-se um problema irrelevante para a compreensão da natureza do 

processo educativo atual em todos os seus níveis de ensino ou, no sentido mais 

extremo, apenas atualiza o saber já instituído. Daí o paradoxo do processo formador 

escolar. Nesse sentido, para Gallo, 

Tanto a escola pode desempenhar o papel de “aparelho ideológico”, 
agindo sobre as crianças de forma articulada com outras instituições 
sociais – embora nem sempre isso apareça claramente – no sentido 
de formar nela as estruturas da subjetividade por meio da reprodução 
das estruturas sociais da máquina de produção, quanto pode 
desenvolver uma ação “contra-ideológica”, agindo sobre as crianças 
de maneira que lhes possibilite um desenvolvimento autônomo das 
estruturas de subjetividade, criando indivíduos singulares, 
estruturalmente preparados para enfrentar as duras barreiras sociais 
a que são submetidos (...). (Gallo, 2009, p.122) 

Isto aponta para o aspecto mais problemático dessa discussão da 

transmissão: o sentido da escola até meados do século XIX, para além dos saberes 

escolares, era o de transmissão da cultura, função essa chancelada pelo Estado. 

Atualmente, os saberes que instituem a formação cultural, sensível e intelectual 

muitas vezes passam pelas redes sociais compartilhadas via internet. Ou seja, uma 

pseudoformação que compromete a formação integral do aluno e empobrece a 

experiência formadora. Em que se pese o fato de que, no passado, essa formação 
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cultural era privilégio de poucos, ainda assim, a retomada dessa importante função 

não deve ser negligenciada. 

A transmissão não supõe a reprodução do conteúdo em seu valor 

idêntico, nem traz consigo a nostalgia dos tempos passados, pelo contrário, institui a 

identidade e o pertencimento, a herança deixada por aqueles que construíram 

anteriormente o conhecimento e que oferece ao outro o saber instituído para que ele 

o modifique e elabore, inventando novas formas de construir caminhos para a 

humanidade. 

Desse modo, “nesse cruzamento e rearticulação de temporalidades, pode 

haver lugar para uma transmissão que não seja apresentada como repetição 

mecânica de uma história, mas como a passagem de uma tradição que se renova e 

se redefine com cada nova geração”. (Dussel, 2009, p.360) A escola transmite 

porque garante o acesso à palavra e a vincula a ideias e teorias, vivificando saberes 

que a cada geração recebem “um sopro novo” e cabe às gerações novas o poder de 

decidir se mantém a tradição ou se edificam a ruptura.   

 

Considerações finais 

 

O papel da escola, em que se pese que sua função primeira seja ensinar, 

transcende o ensino, pois, para além deste, a função formadora é o vínculo mais 

direto com a sociedade, contribuindo de maneira ímpar com os modos de difusão 

cultural, e talvez seja essa presença universal que faz da escola a instituição milenar 

que abriga as gerações desde a mais tenra idade. A escola é um caminho 

necessário, imprescindível para a conquista da autonomia do sujeito e da sociedade 

e esta deve ser coerente com seus fins e princípios. Entendemos assim que é 

preciso aprofundar a busca do sentido, a força do conceito da escola junto à 

sociedade.  

A prática docente em espaços educativos formais supõe o entendimento 

da multiplicidade de olhares que permeiam a reflexão realizada nesses e permite 

delinear a necessidade de uma atuação crítica, rigorosa e reflexiva a partir do 

redimensionamento da aquisição de saberes e da prática pedagógica. Identificar 

qual o sentido da mudança das metodologias, da rotina, do currículo, pode contribuir 

imensamente para o enfrentamento dos problemas cotidianos na escola, tanto no 
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que se refere aos saberes que devem ser conservados quanto àqueles que 

necessitam serem modificados. 

A escola, em todos os seus níveis de ensino, mesmo não sendo o único 

espaço de formação, visto que não é representativa de todos os espaços sociais 

pelo qual o ser humano transita, indubitavelmente é o espaço mais significativo de 

experiências no que se refere às questões antropológicas, epistemológicas e 

axiológicas, no qual todos aqueles que a frequentam constituem, assimilam, 

modificam e constroem cotidianamente a relação do individual, do singular e do 

coletivo.   
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