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                                     RESUMO 
 

Bernard Jean Jacques Charlot nesse texto intitulado o professor na sociedade contemporânea: 
Contradições e Desafios trazem um escopo em torno do papel do professor que ainda enfrenta contradições 
que transcorrem da contemporaneidade econômica, social e cultural e assim deve ensinar aos alunos a 
vivenciavivência numa sociedade competitiva. As contradições não são um simples reflexo das contradições 
sociais; elas vêm também, das tensões presentes ao próprio ato de ensino/aprendizagem. O autor analisa 
como essas tensões tornam-se contradições na sociedade contemporânea. Hoje, Charlot segue de perto a 
realidade das escolas brasileiras, principalmente as do Nordeste. Aos 62 anos, vive em Aracaju, casado 
com uma professora brasileira ele é Doutor e Livre Docente em Ciências da educação. Professor emérito 
da Universidade de Paris e Professor-Visitante na Universidade Federal de Sergipe e é membro dos Grupos 
de pesquisa CNPq Educação e Contemporaneidade e Arte, Diversidade e Contemporaneidade, membro do 
Departamento de Educação e dos cursos de Pós-Graduação em Educação e em Ensino de Ciências e 
Matemática. 

Palavras-chave:  Professor; Contemporaneidade; Aluno; Educação. 

                                                                          

ABSTRACT 
 
Bernard Jean Jacques Charlot in this text entitled the teacher in contemporary society: Contradictions and 
Challenges brings a scope around the role of the teacher who still faces contradictions that flow from the 
economic, social and cultural contemporaneity and thus must teach students to live in a competitive society. 
Contradictions are not simply a reflection of social contradictions; they also come from the tensions present 
in the teaching / learning act itself. The author analyzes how these tensions become contradictions in 
contemporary society. Today, Charlot closely follows the reality of Brazilian schools, especially those in the 
Northeast. At the age of 62, he lives in Aracaju, married to a Brazilian teacher and he is a Doctor and Free 
Lecturer in Educational Sciences. Professor emeritus at the University of Paris and Visiting Professor at the 
Federal University of Sergipe and is a member of the CNPq Research Groups Education and Contemporary 
and Art, Diversity and Contemporary, a member of the Department of Education and of Postgraduate courses 
in Education and Teaching of Sciences and Mathematics 
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1    INTRODUÇÃO 

             

Na visão de Charlot, para estudar a relação com o saber é preciso compreender 

esse sujeito confrontado com a necessidade de aprender e com a presença de saber no 

mundo e a sociedade atual se vê confrontada com o desenvolvimento acelerado que 

ocorre a sua volta. 

O desenvolvimento tecnológico e as descobertas ocorrem em frações de segundos, 

ocasionando certo desgaste e comprometimento das ações voltadas para o 

aprimoramento do ensino, colocando a sala de aula como um ambiente de pouca 

relevância para a consolidação do conhecimento, enfatizando a vivência social o requisito 

primordial para a busca de aprendizado. 

Charlot é Professor Catedrático Convidado da Universidade do Porto, Portugal. 

Segundo o mesmo aconteceram relevantes modificações sofridas por nossa sociedade 

no decorrer do tempo, dentre elas o desenvolvimento tecnológico e o aprimoramento de 

novas maneiras de pensamento sobre o saber e sobre o processo pedagógico, têm 

refletido, sobretudo nas ações dos alunos na conjuntura escolar, o que tem se tornado 

ponto de dificuldade e insegurança entre professores e agentes escolares resultando em 

forma de comprometimento do processo ensino-aprendizagem.  

 O professor retruca e afirma que o estudante é preguiçoso e não entendeu a 

matéria. Esse descompasso revela o grande abismo que existe entre as pessoas e 

interfere no processo de aprendizagem. O objetivo das pesquisas de Charlot não é 

encontrar vítimas e vilões.  

A escola segundo ele defende que, se o estudante não fez as tarefas, não leu nem 

adquiriu um saber intelectual e ele pode ser reprovado. A maioria dos estudantes gosta 

de ir à escola para comer, namorar e brincar. Nunca ouço que é um lugar para aprender. 

Para eles, os estudos, os trabalhos e as pesquisas existem para atender apenas aos 

interesses da escola. Assim, professores pensam que ensinam e alunos pensam que 

estudam. 

 

 

2 METODOLOGIA 
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Após a escolha do tema abordado, se buscou pela a pesquisa bibliográfica traçar 

um histórico sobre o objeto de estudo posteriormente se fez a seleção do material, que foi 

lido, analisado e depois interpretado. ” A pesquisa bibliográfica é feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 2002, p. 

32). 

 

3  REVISÃO DE LITERATURA 
 

 
Diante do que é trazido pelo pensamento do professor catedrático é facilmente 

observado que a busca pelo conhecimento não tem sido o foco de interesse principal da 

sociedade, pois a atualização das informações tem ocorrido de forma acessível a todos 

os segmentos satisfazendo de uma forma geral aos interesses daqueles que as buscam.  

Dessa forma, a escola nesse contexto tem alternativa rever suas ações e o seu 

papel no aprimoramento da sua prática educativa, sendo que, uma análise sobre seus 

conceitos didático-metodológicos precisa ser feita, de forma a adequar sua postura 

pedagógica ao momento atual e principalmente colocar-se na posição de organização 

principal e mais importante na evolução dos princípios fundamentais de uma sociedade, 

cumprindo assim sua função transformadora. 

 

Isso significa que, no tocante ao ensino, a fonte de perigo não é o saber teórico, 
mas, sim, o foco centralizador desse saber. Assim, o professor passa a ser visto 
como fonte eminente do perigo. Surge, desse modo, uma espécie de rivalidade 
entre as modalidades de ensino e aprendizagem, com operações e prioridades 
diferentes. Se o papel fundamental do professor é o de auxiliar o aluno no 
desenvolvimento do seu pensamento, e tambéme da percepção da sua realidade 
psíquica e objetiva, para que ele próprio possa investigar sua situação singular, 
seu mundo e a si próprio, o aluno não age desse modo. A sua mente e os 
subterfúgios que essa cria para evitar a frustração ou a angústia que usualmente 
advém de sua própria existência lhe dizem que a culpa é dos outros e, mais 
imediatamente, do professor. Numa analogia, poder-se-ia dizer que é algo como 
o resultado da inversão da prevalência do princípio da realidade sobre o princípio 
do prazer, no qual ficam equiparados dor, desprazer e ameaça. (PARK, 2008, 
p.105). 

 

    Há milhares de motivos pelos quais os jovens imaginam que a escola é o lugar 

do lazer e não do saber. É importante descobri-los, mais do que criticar. Os conflitos 

nascem quando o professor explica algo que não é compreendido.  
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Ainda tranquilo, e com outras palavras, ele explica de novo, e outra vez sem 

sucesso. Rapidamente, ele vai considerar o estudante um incapaz. O educador culpa o 

aluno, mas se sente fracassado também porque a turma não avança.  

O jovem, por seu lado, pensa que o professor não sabe ensinar. O clima fica tenso 

e uma coisa sem importância vira estopim para uma agressão verbal ou física. 

Muitos alunos, principalmente os de escolas públicas, consideram a escola como 
um local que lhes promete um futuro melhor, diferente da maioria dos seus pais, 
que não concluíram os estudos, sendo que alguns não completaram nem o 
primário – estudo de primeira à quarta série do Ensino Fundamental. Assim sendo, 
os alunos vão à escola, frequentam as aulas de Matemática, mas não conseguem 
dar um sentido aos saberes matemáticos. (SANTOS, 2005, p.21) 

 

         Ser professor hoje em dia é uma missão quase impossível sendo necessário um 

jogo de cintura no enfrentamento de várias contradições como a do aluno ir à escola sem 

ter recebido uma socialização prévia onde no passado, quando apenas uma pequena 

parte da população tinha acesso à Educação formal, não havia esse problema.  

Os pais preparavam os filhos para essa etapa da vida e os irmãos mais velhos, que 

também frequentavam a escola, ajudavam os mais novos. Porém, quando toda a 

população passa a estudar, você se vê diante de crianças que não foram preparadas para 

as situações de aprendizagem. A dificuldade atual da escola é consequência da 

democratização.  

O professor espera encontrar em sala de aula um clone ideal dele mesmo, ou seja, 

uma pessoa que ele gostaria de ser: crítico, reflexivo, leitor e dedicado. Mas o professor 

também deseja alunos obedientes. E essa contradição é insolúvel.  

 

Para Charlot (2005), o fracasso escolar não existe. Segundo ele, falar em fracasso 
escolar, hoje em dia, é tratá-lo como se existisse um monstro escondido no fundo 
da sala de aula, pronto para pular sobre as crianças das famílias populares. Nas 
palavras de Charlot, o que existe são alunos que apresentam dificuldades para 
aprender, são situações de dificuldade. Poderíamos adentrar aqui no campo 
epistemológico da aprendizagem para elucidarmos o que são dificuldades e de 
onde provem, seria um instante bastante produtivo, mas não é intenção fazer este 
debate no momento (MADALÓZ,2012, p.4). 

 
 

MADALÓZ, Rodrigo José SCALABRIN, Ionara Soveral. JAPPE, Maira - O fracasso escolar 

sob o olhar docente: alguns apontamentos. Ix ANPED SUL. Seminário de pesquisa em educação 

da Região Sul.2012. Disponível em 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/945/527  

acesso 24 mar 2020. 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/945/527
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Como ser, ao mesmo tempo, obediente, crítico e inquieto com a realidade? Na 

verdade, os critérios estão quase sempre baseados no comportamento: muitos acreditam 

que o bom aluno é aquele que não atrapalha o andamento da aula, chega na hora certa, 

levanta a mão para fazer perguntas inteligentes e conta com o interesse dos pais pelos 

estudos. 

Libâneo (2004, p.90) cita que: 

É difícil aos professores assumirem os requisitos profissionais e éticos da 
profissão com os baixos salários, com a preparação profissional deficiente, com a 
baixa auto-estima que vai tomando conta de sua personalidade. Além disso, estão 
ausentes programas de formação continuada em serviço e, quando existem, não 
se traduzem em mudanças na sala de aula. Esse quadro se reflete no exercício 
profissional dos professores. Cai seu interesse pela autoformação, pela busca de 
cultura geral (que não é realimentada por falta de dinheiro, falta de tempo, falta de 
motivação), rebaixa seu nível de expectativa em relação aos aspectos de 
desenvolvimento pessoal e profissional. As escolas não conseguem se organizar 
para assegurar um ambiente de trabalho formativo 

 

Os jovens querem se relacionar com um profissional maduro. Outro ponto 

importante: eles não querem ser mais uma estatística, pois não há nada pior para uma 

criança ou um adolescente do que encontrar seu professor na rua e não ser reconhecido.  

Os jovens não aguentam ser tratados como anônimos. Isso confirma uma das 

principais competências que se espera de um profissional da Educação - a capacidade de 

se relacionar. O grande problema que o docente não produzir diretamente seu trabalho o 

que faz o aluno aprender é sua própria atividade intelectual, não a do mestre. O trabalho 

do educador é despertar e promover essa atividade.  

É assim, sempre foi e sempre será em qualquer sociedade e época. Se o estudante 

fracassa, a culpa é do professor, por mais que ele não tenha o poder de enfiar o saber 

dentro da cabeça do jovem. Essa tensão se converte facilmente em conflito quando o 

aluno se sente pressionado ou enganado.  

Mas os conflitos nem sempre são negativos. Penso que é uma sorte viver tantas 

contradições. Para ser feliz é preciso renunciar a uma ideia enganosa de felicidade. O 

humor, a reflexão e o prazer são imprescindíveis para aceitar as diferenças e é isso que 

permite avançar.  

[...] toda cultura científica deve começar por uma catarse intelectual e afetiva. 
Resta, então, a tarefa mais difícil: colocar a cultura científica em estado de 
mobilização permanente, substituir o saber fechado e estático por um 
conhecimento aberto e dinâmico, dialetizar todas as variáveis experimentais, 
oferecer enfim à razão razões para evoluir. (BACHELARD, 1996, p.24). 
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E ainda a avaliação é campeã de dúvidas, discórdias e desatinos. Precisamos 

refletir mais sobre o assunto. O modelo baseado em assinalar uma alternativa, em certo 

ou errado, em verdadeiro ou falso, não mede a atividade intelectual. O mundo do 

verdadeiro ou falso é do fanatismo e não da cidadania. Nega a reflexão e o saber e impede 

que os alunos leiam, escrevam e aprendam. A maioria dos alunos acredita desempenhar 

seu papel em ir à escola todos os dias, não fazer muitas bobagens e escutar o professor 

e eles vão à escola para passar de ano até conseguir um trabalho, dinheiro e uma vida 

considerada normal - e não necessariamente para desenvolver capacidades. 

Charlot (2014, p.01) traz que: 

Ser Professor (a) sempre é um desafio, sejam quais forem a sociedade e o 
contexto. Com efeito, o Professor ensina, mas quem deve aprender, isto é, entrar 
em uma atividade intelectual, é o aluno. Se este não fizer o esforço imprescindível, 
fracassará – e, logo, o Professor também. Essa estrutura básica do ato de ensino-
aprendizagem gera dificuldades, em particular na relação entre professores e 
alunos. As formas como se desenrola esse desafio e se vivem essas contradições 
são relacionadas com o contexto social e cultural. Estamos vivendo, na sociedade 
contemporânea, profundas mudanças na relação com o desejo e na relação com 
o saber. Além disso, essa sociedade está pedindo ao Professor cada vez mais 
coisas, muitas vezes vagas e até contraditórias. Por exemplo, o Professor deve 
ser "construtivista" em uma escola organizada para práticas tradicionais e com 
alunos que querem, antes de tudo, passar de ano. O que fazer? Chorar? Ou 
considerar que o trabalho do Professor, na sociedade contemporânea, é, ao 
mesmo tempo, impossível de ser feito e mais importante do que nunca. E, talvez, 
mais interessante... 

 

O autor ainda dizer que a escola tem outro papel, bem mais amplo e importante. 

Para conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho, é preciso adquirir saberes, 

desenvolver a imaginação, construir referências para entender o que é a vida, o que é o 

mundo e o que é a convivência com os outros. Há uma grande perda de tempo e energia 

quando isso não acontece. Todos se sentem lesados, e não poderia ser diferente. 

 Numa perspectiva educacional podemos estabelecer três relações disciplinares, 
a multidisciplinaridade em que os conteúdos são apresentados por disciplinas 
independentes uma das outras, simultaneamente, sem que apareçam 
explicitamente as relações que podem existir entre elas, é uma organização 
somativa; a interdisciplinaridade em que há interação entre duas ou mais 
disciplinas, que pode ir desde a simples comunicação de ideias até a integração 
recíproca dos conceitos fundamentais e da teoria do conhecimento, da 
metodologia e dos dados da pesquisa e a transdiciplinaridadetransdisciplinaridade 
em que a relação entre disciplinas se dá na interação global dentro de um sistema 
totalizador, favorece uma unidade interpretativa, com o objetivo de construir uma 
ciência que explique a realidade sem parcelamento, constitui mais um desejo do 

que realidade. (QUEIROZ, 2006, p.27). 

 

Quando a Educação se preocupa demais com o mercado de trabalho, ela exclui os 

mais pobres. A escola e o saber ainda são a oportunidade para a ascensão social para 
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muitos e estão se tornando uma maldição para os jovens mais fracos e mais 

desfavorecidos economicamente.  

O esportista, para ter satisfação, se empenha muito. Ainda hoje, um grande número 

de professores pensamo que sua função é dar respostas, mas elas não significam nada 

se não houve um questionamento anterior. Os estudantes estão decorando coisas que 

nem sequer entendem. O trabalho do professor é fazer nascerem novas questões e o 

interesse pela escola. Caso contrário, ele gasta o ano letivo em embates sem solução. 

Libâneo em “Adeus professor, Adeus professora? ” (2004 p. 10) alega que: 

 

É preciso resgatar a profissionalidade do professor, reconfigurar as características 
de sua profissão na busca da identidade profissional. É preciso fortalecer as lutas 
sindicais por salários dignos e condições de trabalho. É preciso, junto com isso, 
ampliar o leque de ação dos sindicatos envolvendo também a luta por uma 
formação de qualidade, de modo que a profissão ganhe mais credibilidade e 
dignidade profissional. Faz-se necessário, também, o intercâmbio entre formação 
inicial e formação continuada, de maneira que a formação dos futuros professores 
se nutra das demandas da prática e que os professores em exercício freqüentem 
a universidade para discussão e análise de problemas concretos da prática. 

 

Charlot traz que numa pesquisa feita na França com estudantes do Ensino Médio 

mostrou que eles usam o que foi aprendido na escola para pensar e construir novos 

saberes e estes conseguem fazer essa transposição e não há relação direta entre fracasso 

escolar e classe social. Apesar de, em termos estatísticos, existir uma probabilidade maior 

de alguém de classe popular fracassar nos estudos, muitos são bem-sucedidos. Mas 

também há uma grande quantidade de filhos da classe média que são reprovados. 

As pesquisas de Charlot objetivam entender o que acontece especificamente com 

os que enfrentam dificuldades. Se o pai é imigrante, está desempregado ou ausente, não 

importa para a análise, mas sim o que a criança faz dessas condições.  

Quanto a isso Santos (2005, p.12) enuncia que: 

Charlot (2000), ao definir a relação com o saber como sendo uma relação de um 
sujeito com o mundo, com ele mesmo e com os outros, analisará o sujeito e tudo 
o que está ao seu redor. A análise ocorrerá desde a relação que este sujeito 
mantém com outros indivíduos, num lugar e até mesmo qual a influência, sendo 
esta, observada como uma relação, que o ambiente exerce sobre o cidadão. 
Entretanto, a relação de um indivíduo com o mundo é um conjunto de significados. 
O homem imagina, percebe, deseja, o que o mundo lhe oferece através do 
universo deste conjunto, o conjunto dos significados, um universo simbólico, onde 
no conjunto das atividades que o universo oferece ao homem se dá a relação do 
sujeito com o mundo. Logo, a relação com o saber equivale a uma atividade do 
sujeito 
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Para isso, precisamos saber se ela estuda e, principalmente, por queporque estuda 

- ou seja, que sentido tem a escola para ela. Esse aspecto é interessante e inusitado e é 

difícil dizer se ser professor, na atualidade, é mais complexo do que foi no passado, porque 

a profissão docente sempre foi de grande complexidade. 

Por isso, nascer no mundo significa ver-se submetido à obrigação de aprender. 

Aprender para se construir um tríplice processo: hominização, singularização e 

socialização. Trata-se de um sistema de construção e elaboração que é feito de forma 

individual e recíproca, de forma longa e complexa, por meio da educação.  

Assim, a cidadania tornou-se um conceito exclusivo, mais do que inclusivo. 
Aqueles que recusam os direitos à cidadania plena através das próprias forças 
desses direitos e suas contradições, por exemplo, a pobreza e o desemprego 
resultantes do sistema educacional da sociedade de trabalho, não desaparecem. 
Permitimos que o princípio da cidadania se tornasse uma desculpa para a 
marginalização e a exclusão dos outros no processo de formação e de 
socialização. A política social e educacional precisa ser modelada através da 
busca de melhores oportunidades de vida para todos os membros da sociedade, 
e isso significa através da cidadania para todos. A classe dos educadores e 
professores não pode mais ignorar essa tarefa, uma tarefa para aqueles que 
desejam a liberdade acima de tudo (PARK, 2008, p.116). 

A escola foi um fator de produção de uma cidadania nacional, foi um fator de 

promoção social durante muito tempo e agora deixou de ser. E a própria sociedade tem, 

por vezes, dificuldade em ter uma clareza, uma coerência sobre quais devem ser os 

objetivos da escola. 

 E essa incerteza, muitas vezes, transforma o professor num profissional que vive 

numa situação amargurada, que vive numa situação difícil e complicada pela 

complexidade do seu trabalho, que é maior do que no passado. Mas isso acontece, 

também, por essa incerteza de fins e de objetivos que existe hoje em dia na sociedade.  

Pode-se dizer que para Charlot o fracasso escolar deve ser analisado a partir da 

visão da “relação com o saber, ” fundamentando- se numa sociologia do sujeito. Esta é 

uma sociologia que considera o sujeito interagindo com outros sujeitos, preso na dinâmica 

do desejo, e relacionando-se com a linguagem, além de estar atuando, construindo uma 

história e engajando-se no mundo. 

Por fim, enfatiza as relações com o mundo ou com os outros e como esta 

complexidade se acentua pelo fato de a própria sociedade ter, por vezes, dificuldade em 

saber para que ela queira a escola.  

 

4 DISCUSSÃO 
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Diante das inúmeras transformações sociais com cada vez mais  informações e 

descobertas que se dão em  frações de segundo, o processo de desenvolvimento da 

escola vem entrando  na pauta como sendo um dos  mais importantes aspectos a serem 

discutidos . É na escola  são promovidas as formulações teóricas mais importantes sobre 

o desenvolvimento cultural e social da nossa sociedade. 

 Com as constantes modificações sofridas por nossa sociedade no decorrer do 

tempo, dentre elas o desenvolvimento de tecnologias e o aprimoramento de um modo de 

pensar menos autoritário e menos regrado.  Os agentes educacionais e a escola de uma 

maneira geral, vêm vivenciando um processo de mudança que tem refletido 

principalmente nas ações de seus alunos e na materialização destas no contexto escolar, 

fato que tem se tornado ponto de dificuldade e insegurança entre professores e agentes 

escolares de forma geral, configurando em forma de comprometimento do processo 

ensino-aprendizagem 

Esses novos tempos determinam um outro padrão educacional que permaneça 

orientado ao desenvolvimento de competências e de habilidades essenciais no propósito 

que os alunos possam compreender fundamentalmente e refletir sobre a realidade, 

participando e agindo no contexto de uma sociedade comprometida com o futuro. 

Assim, faz-se necessário à busca de uma nova reflexão no processo educativo, 

onde o agente escolar passe a vivenciar essas transformações de forma a beneficiar suas 

ações podendo buscar novas formas didáticas e metodológicas de promoção do processo 

ensino-aprendizagem com seu aluno, sem com isso ser colocado como mero expectador 

dos avanços estruturais de nossa sociedade, mas um instrumento de enfoque motivador 

desse processo.  

 

5 CONCLUSÃO 
 

           Faz-se necessário nas palavras do autor uma busca de uma novidade reflexiva no 

processo educacional, onde o ator escolar advenha a experimentar as transformações 

atuais beneficiando suas ações podendo buscar novas formas didáticas e metodológicas 

de promoção do processo ensino-aprendizagem com seu aluno, sem com isso ser 

colocado como mero expectador dos avanços estruturais de nossa sociedade, mas um 

instrumento de enfoque motivador desse processo.  

Charlot conjectura que a escola ideal é aquela que faz sentido para todos e na qual 

o saber é fonte de prazer. 
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