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RESUMO 

 

 

Esta Tese investigou a possibilidade de educar sob os princípios da alteridade ética, 
– a abertura de um espaço na experiência educativa que ofereça a aproximação 
junto ao outro, o respeito ao diverso, antes de qualquer preocupação com a 
transmissão de conteúdos curriculares, alicerçados em dimensões técnicas. Em seu 
referencial teórico, este estudo fundamentou-se no pensamento de alguns autores, 
dentre os quais: Lèvinas (1906-1995), especialmente, que concebe a Educação a 
partir de um ensino que se baseie na interação com o outro por meio de uma Ética 
de acolhimento e respeito à alteridade; Freire (1921-1997), cujo pensamento é 
marcado pela busca de uma escola com alunos ativos e em interação por meio do 
diálogo; e Bakhtin (1895-1975), pela preocupação manifesta com o eu e o com 
outro, na busca de uma ética que possa favorecer a implantação de uma educação 
pautada em princípios de consideração à alteridade. Os objetivos deste trabalho 
foram verificar se professores, do Curso de Pedagogia de uma universidade privada 
de grande porte, consideravam: 1) ser possível, e de que forma, educar sob a 
perspectiva de consideração à alteridade ética; 2) se esses professores notavam 
interatividade nas relações entre professores e alunos e se compreendiam a 
interatividade como necessidade diante do individualismo e da exacerbação do eu, 
observáveis nas relações humanas; 3) se consideravam a interatividade um recurso 
que possibilita a consideração à alteridade no processo educacional. A modalidade 
de pesquisa utilizada para alcançar os objetivos desta investigação foi a abordagem 
qualitativa, por ser mais apropriada à perspectiva interacionista. A coleta de dados 
da investigação ocorreu com os sujeitos de pesquisa, cinco professores, por meio de 
entrevistas com perguntas diretrizes fundamentadas na reflexão sobre as 
experiências educacionais da pesquisadora e dos pressupostos de pensadores e 
estudiosos da fundamentação teórica, no que se refere à relação eu-outro em 
situações educacionais. A análise mostrou que os entrevistados, na totalidade, 
compreendem a interatividade como um recurso que torna possível a consideração 
à alteridade no processo educacional. Assinalaram que o papel da instituição, que 
pode ser colaborativo ou não, deve ser considerado, bem como a formação ética e 
moral e o agir de cada um, com os alunos, respeitando a diversidade. Condicionou-
se essa possibilidade ao preparo do professor, à sua experiência prévia na 
sensibilização dos alunos e ao exemplo dado por ele mesmo aos seus alunos. Os 
dados registrados e analisados – ao esperar da instituição e do professor a 
possibilidade de educar sob a perspectiva ética de consideração à alteridade – 
trouxeram novas perguntas que sugerem outras pesquisas e o desafio de ampliar 
esse tema de estudo, dando-lhe continuidade. 
 
Palavras-chave: Educação; Ética; Alteridade; Interatividade. 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This work investigated the possibility to education based on the principles of ethic 
alterity – opening a space in the educational experience that enables the proximity 
with the other and the respect to the different, before any preoccupation with the 
transmission of curricular subjects, all based on technical dimensions. In its 
theoretical referential, this study is based on the thoughts of the following authors: 
Levinas (1906-1995) specially, whose concepts of education have their roots on the 
integration with the other through an ethic of acceptance and respect towards alterity; 
Freire (1921-1997), whose thinking is marked by the search of a school with active 
and interacting students through dialog; Bahktin (1895-1975) for his preoccupation 
with the self and the others, in the search of an ethic that could favor the 
implementation of an education raised from the principles of consideration to the 
alterity. The guidelines were based on the verification of teachers of a private large-
sized college, considering the following: 1. to be possible, and in what way, to 
educate under the perspective of consideration of the ethic alterity; 2. whether  those 
professors noticed interactivities between students and their professors and if they  
comprehended that interactivity as a necessity to the self and the exacerbation of the 
same self, that one can observe in human relations; 3. if they considered that 
interactivity as a resource that enables  the consideration to the otherness in the 
educational process. The research method used to achieve the objectives of this 
investigation was the qualitative approach, the most appropriate to the interaction 
perspective. The data collection of this investigation occurred among five professors, 
the subjects of this research, as regards to the educational relation between the self 
and the other through guideline questions based on the reflection about educational 
experiences of the hereby researcher together with the assumptions of the thinkers 
upon whom the theoretical roots of this paper are based. The analysis showed that 
all the interviewees comprehended the interaction as a resource that enables the 
consideration to the alterity on the educational process. They signalized that the role 
of the institution, either collaborative or not, should be considered with all respect to 
the diversity, as well as the ethical and moral roots, together with the acting of the 
self. This possibility was conditional upon the preparation of the professor, their 
provided experience on students‟ sensitization and their role as a model to their 
students. The data recorded and analyzed have brought new queries.  They suggest 
new researches and the challenge to broad this subject of study, giving it a 
continuity, nevertheless looking forward to the possibility of professors and 
institutions to teaching under the ethic of consideration to the alterity. 
 
Key words: Education; Ethic; Alterity; Interactivity. 
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ANTECEDENTES 

 

 

Meu olhar sobre a escola ocorreu sucessivamente em minha experiência como 

aluna, professora e diretora escolar, o que proporcionou que fossem gravadas em 

mim as dificuldades vivenciadas nas relações interpessoais daquele contexto 

institucional. Enquanto educadora entendi que a Escola – local destinado a 

desenvolver um processo formador – deveria incluir, além dos objetivos favoráveis à 

aquisição do conhecimento, ações voltadas às relações entre os participantes do 

processo educacional. Intui que estas ações poderiam apontar para outras 

transformações: propiciar a participação e compartilhamento das atividades 

desenvolvidas na instituição escolar e favorecer a criação de sujeitos críticos, 

responsáveis e transformadores do status quo da educação que se apresentava. A 

busca de uma educação com mais qualidade implicaria a vivência de relações com 

identidades diversas da minha – a alteridade – acreditando ser a partir desse 

convívio que viria um conhecimento maior de mim e do outro.   

O caráter interdisciplinar, discutido a partir do final do século XX, no período de 

minha escolarização, não existia: as disciplinas eram tratadas como se uma nada 

tivesse a ver com as outras, e isso não era uma tarefa fácil para os alunos.  

Minha vida profissional, nas funções de professora e diretora escolar na rede 

pública, constituiu-se desta maneira, em constante experimentação e sucessivas 

buscas acompanhadas de muitas dúvidas quase sempre sem respostas. 

Constatações inquietantes permaneceram sempre: as dificuldades da profissão do 

docente – da desvalorização do professor. em qualquer nível de escolarização, e o 

não reconhecimento de seu trabalho – sempre apontado como quem desempenha 

mal o seu papel e muitas vezes responsabilizado pelas falhas, lacunas e fracassos 

do sistema educativo. 

Ao desempenhar a função de diretora em uma escola pública, passei a vivenciar os 

bastidores do trabalho educativo e reiterei dados sobre a problemática dos 

professores: eram, em sua maioria, desencantados e desmotivados com a profissão 

pela questão salarial e por se sentirem pouco valorizados, muito sobrecarregados e 

excluídos dos processos decisórios que afetavam seu trabalho. Percebia-se, entre 
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outras razões e recorrendo a Nóvoa (1995), o comprometimento da estima 

profissional do professor por sentir seu trabalho dominado por outros atores. 

Queria compreender como um professor poderia consolidar sua identidade diante de 

uma organização burocratizada nos moldes em que se apresenta o sistema 

educacional. Essa dúvida transformou-se em desafio e me levou de volta à 

Universidade em 2004 para integrar um grupo de estudos certificado pela Unesp de 

Araraquara, ao qual pertenço até a presente data. As muitas leituras, discussões, 

organização de congresso e de encontros não foram suficientes para responder ou 

encaminhar a antiga questão sobre a valorização e o fortalecimento do professor – 

que se fez presente, também, ao trabalhar como tutora, formando futuros 

professores que deveriam atuar na educação básica, em um Curso de Educação a 

distância para uma instituição superior do interior paulista. Na situação de professora 

tutora, ampliou-se ainda mais minha antiga inquietação e os questionamentos 

anteriores relativos ao reconhecimento do professor. Na busca de encaminhamentos 

a essas dúvidas e de possíveis respostas fui à procura de uma pós-graduação que 

me auxiliasse a aprofundar os estudos a respeito.  

Ingressei na pós-graduação Stricto Sensu em Educação, Arte e História da Cultura, 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie no primeiro semestre de 2009 e fiz minha 

dissertação de Mestrado sob o título: “A questão do reconhecimento na construção 

da identidade docente à luz de Charles Taylor”, defendida em fevereiro de 2011.  

Na continuidade dos estudos, ingressei no Doutorado em Educação, Arte e História 

da Cultura, na mesma universidade, pesquisando questões ligadas a uma educação 

que inclua o respeito ao outro – à alteridade – enquanto processo formativo, tema 

basilar no desafio da educação em busca do dialogismo do ser humano na relação 

eu-outro.  

A decisão, no doutorado, de focalizar a questão da educação sob princípios éticos 

da alteridade foi, dessa maneira, consequência da investigação da dissertação de 

Mestrado, cujo foco foi o reconhecimento e a construção da identidade docente, 

período em que tive contato com outras leituras paralelas que apontaram 

dificuldades de atenção às relações interpessoais na instituição educacional, por ela 

estar inserida em um contexto organizacional e burocrático no qual o que menos 

conta são as pessoas. Esse foi o motivo que me levou a questão da consideração à 

alteridade na educação como o foco da minha Tese de Doutorado. 
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Definiu-se, assim a pergunta diretriz da Tese: como interagir com o outro, manter 

com ele uma relação ética de respeito e consideração à sua alteridade – identidade 

diferente da minha? Dando continuidade à pergunta diretriz, para o delineamento da 

investigação outras perguntas surgiram, como: quais ações poderiam ser pensadas, 

com a perspectiva do desenvolvimento da sensibilidade entre os integrantes do 

espaço escolar, acolhimento, responsabilidade, cuidado e preocupação com o 

outro? 

Essas perguntas dinamizaram as buscas de autores que refletiram e refletem sobre 

as relações humanas que propiciam interação eu-outro, na organização da 

fundamentação teórica e no procedimento metodológico desta Tese.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O horizonte desta pesquisa está no ir além da educação apenas instrumental (que 

envolve somente o saber e o fazer) e apontar caminhos para um trabalho educativo 

pautado no encontro com o outro, entrelaçado ao aspecto do saber e do fazer e sua 

importância no processo formador, com a perspectiva de uma nova postura frente 

aos educandos. A expectativa que se tem é a de garantir maior eficácia nas ações 

educativas com professores mais atentos ao outro e, consequentemente, a uma 

melhor forma de se relacionar e de ensinar os alunos.  

Não se pode esquecer, no entanto, da forma como está estruturado o burocratizado 

processo educativo, o que reporta a reflexões sobre: prováveis entraves no 

processo vigente de educar diante da tentativa de conciliar ações de acolhimento, 

responsabilidade, cuidado e preocupação com o outro; ações que poderiam ser 

implementadas com a perspectiva de sensibilizar, acolher e responsabilizar-se pelo 

outro; formas de educar que propiciassem a sensibilização necessária entre os 

integrantes do espaço escolar, considerando que o professor carece do 

reconhecimento diante da sociedade e de seus alunos. 

Consideração à alteridade, aqui entendida  como uma forma de conectar indivíduos 

ou grupos, na possibilidade de ver o mundo sob um ângulo que enriquece e 

transforma: um enfoque diverso na contemporaneidade do final do século XX e do 

século XXI, de cultura do individualismo e competição com o outro, de quem é 

necessário defender-se, sem nenhuma responsabilidade por ele.  

Este estudo, ancorado nos princípios trazidos por alguns estudiosos da Filosofia e 

da Educação, assinala a necessidade de implantar, na educação, desde a básica, 

uma cultura que pensa o outro e que contribui para a construção do ser humano. 

Com essa perspectiva e a fim de caracterizar e definir a consideração à alteridade 

na contemporaneidade, do final do século XX e do século XXI, são retomadas ideias 

de alguns autores, conforme segue: Lèvinas (1906-1995), filósofo lituano francês, 

em sua concepção de Educação na configuração de Ensino que se baseia na 

interação com o outro, na existência concreta – na construção da subjetividade 

humana a partir da ética do acolhimento e respeito à alteridade, em oposição aos 

aspectos niveladores e opressores da formação da sociedade de massas. Freire 
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(1921-1997), em suas propostas para uma escola com alunos ativos na interação 

com o mundo por meio do diálogo, considerado por este autor, como uma exigência 

existencial. Bakhtin (1895-1975), em seu pensamento expresso de preocupação 

com a questão do eu e o outro e do outro como condição do eu. 

A questão da consideração à alteridade, nesta pesquisa, surge como tema central 

frente a forma como ocorrem as relações sociais contemporâneas, marcadas pela 

ignorância e pela banalização do outro, manifestas nas diferentes maneiras de 

violência em várias culturas, sintomas da banalização do mal, expressão calcada em 

Arendt (Cf. 2001) e que se liga à intolerância e à violência capazes de aniquilar a 

dignidade humana.  

Importa que, na educação, desde a básica, seja implementada uma cultura que 

respeite e se responsabilize pelo outro que interpela e pede uma resposta. 

Conforme Lèvinas, em Totalidade e Infinito (Cf. 1980), o eu de cada sujeito se faz na 

relação com a alteridade, na abertura ao outro, alteridade ética, entendida como a 

relação face a face com o outro, responsável pela constituição da própria 

subjetividade. A ética levinasiana, mais do que um sistema de normas, implica na 

recusa de um universo centrado  no eu, o que ocorre a partir do rompimento da 

totalidade: surge uma nova subjetividade calcada na responsabilidade e no cuidado 

com o outro que não mais se reduz ao mesmo. A ética levinasiana não significa 

bondade ou moralismo, e sim uma estrutura: que mantém a vida ligada ao outro, à 

alteridade, que se revela no rosto do outro; que exige postura ética;  que desperta 

para a valorização do outro, ao respeito, reconhecimento e igualdade, como sujeito e 

não como objeto. Conforme o autor, “a relação com o rosto não é conhecimento de 

objeto” (LÈVINAS, 2000, p. 62). 

É neste movimento que se verifica a transcendência em direção ao outro, 

transcendência do egoísmo do si mesmo para o infinito do outro, não mais 

indiferente ao outro, mas, sim, respondendo ao seu chamado: ciente da 

responsabilidade por este outro, em um encontro com essa outra identidade que se 

constrói na relação face a face.  

Esta Tese estuda e pesquisa a relação com o outro no contexto do processo 

educativo. Busca identificar os possíveis encaminhamentos para a formação do 

sujeito contemporâneo, oriundo da interação com o outro, na sua existência. É uma 

investigação que perpassa questões da subjetividade, conflitos entre os indivíduos, 
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egocentrismo nas relações interpessoais, cujo foco basilar está nas possibilidades 

da relação eu-outro. 

Trata de um tema que se justifica pela urgência do resgate de um outro-modo-de-ser 

pedagógico para a formação do sujeito contemporâneo do final do século XX e do 

século XXI. Sujeito esse que sofre uma miopia acerca de si e dos outros conforme 

Nascimento & Hetkowski (Cf. 2009); reiterados por Ovadia (Cf. 2004) quando 

assinala que está em um mundo homogeneizado enfrentando enorme quantidade de 

informações, das quais participa virtualmente e pelas quais compartilha angústias e, 

no movimento entre o real e o virtual, debate-se, submerso a cada dia em profusão 

de informações, distante das complexidades e mistérios do que vivencia; e, 

conforme Patto (Cf. 2010) que enfrenta a violência nas escolas e das escolas, pelas 

manifestações: a) de descrença dos alunos – do ensino que lhes é oferecido e na 

melhora das condições de vida, pela escolarização e predisposição – e por atitudes 

de violência, desobediência, desinteresse em participar das atividades escolares; b) 

dos professores pelas faltas, mudanças de escola, licenças, escolha das melhores 

classes, recusas a lecionar para as classes trabalhosas, fruto das más condições de 

trabalhos dos professores, dentre os quais baixos salários, má qualidade dos cursos 

de formação, exclusão dos educadores das políticas educacionais.  

Este tema de investigação justifica - se na contemporaneidade do final do século XX 

e do século XXI, na qual, reiteramdo Ovadia (Cf. 2004) é necessário criar e recriar 

em um mundo permanentemente em mudança e participar de forma mais livre, mais 

justa e, especialmente, mais ética; na qual há necessidade de abrir a porta de um 

caminho em que o homem recobre sua maneira própria de sentir, pensar, agir em 

meio a tantas informações. 

Este tema constitui um desdobramento de buscas para compreender e encontrar 

encaminhamentos às dificuldades da profissão docente, que inclui a desvalorização 

do professor e o não reconhecimento de seu trabalho. 

Ancorada nos autores supracitados, esta Tese procura propostas para uma escola 

com alunos mais ativos na interação com o outro e com a preocupação voltada para 

a Educação, de onde emergiu sua pergunta diretriz: Na escola do século XXI, é 

possível educar considerando a alteridade, o acolhimento, a responsabilidade, o 

cuidado e a preocupação com o outro? 

Essa pergunta apontou uma direção para refletir sobre a Educação que lida com o 

ser humano no cenário do século XXI. Nesse sentido, propõe realizar a investigação 
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junto a professores do Curso de Pedagogia – Curso concebido para criar, 

fundamentar, desenvolver, sistematizar e difundir conhecimentos na área de 

educação com o objetivo de responder às necessidades do homem na sociedade 

em que se insere. 

A pesquisa de campo foi realizada junto a professores atuantes em um Curso de 

Pedagogia por considerar serem eles que têm como meta em sua atuação preparar 

professores - seus alunos. Nessa atuação ministrando os conteúdos de Pedagogia  

registrar depoimentos sobre sua  vivencia no convívio com a diversidade de seus 

alunos, com a possibilidade de refletir sobre a experiência com a alteridade, ao 

protagonizar ações em interação em classe, no processo de desvelamento das 

próprias identidades e alteridades.  

A partir da pergunta diretriz propôs - se verificar: se professores do Curso de 

Pedagogia, de uma Universidade privada, muito conceituada, percebiam a 

interatividade nas relações entre professores e alunos; se consideravam possível 

educar sob a perspectiva de consideração à alteridade; se consideravam a 

interatividade uma necessidade diante do individualismo e da exacerbação do eu, 

tônicas das relações humanas da contemporaneidade; que caminhos propiciariam a 

interatividade como um recurso para consideração à alteridade no processo 

educacional.  

 

Diante do exposto os objetivos desta tese foram: 

 

Geral 

Verificar se os professores consideraram ser possível e por quais caminhos educar 

sob a perspectiva de consideração à alteridade. 

 

Específicos 

Verificar: 

- se professores do Curso de Pedagogia, de uma Universidade privada, perceberam 

a interatividade nas relações entre professores e alunos. 

- se os educadores compreendiam a interatividade como necessidade diante do 

individualismo e da exacerbação do eu, observáveis nas relações humanas da 

contemporaneidade. 

- se os educadores consideraram a interatividade um recurso que torna possível a 
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consideração à alteridade no processo educacional. 
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CAPÍTULO I 

EDUCAÇÃO, ADVERSIDADES E ALTERIDADE NO ESPAÇO 

ESCOLAR 

 

 

Este capítulo aborda alguns aspectos do contexto escolar, em especial a educação 

que nele se desenvolve no Ensino Fundamental. Considera as necessidades 

formativas e de formador de um professor, diante de uma questão presente nas 

relações humanas: a de considerar, de ignorar ou de negar o outro. Nas escolas a 

forma de relacionamento implica a qualidade do trabalho de seus principais atores: 

professores e alunos.  

Acredita-se, em princípio, que uma Pedagogia atenta à alteridade poderia despertar, 

entre os integrantes do espaço escolar, o sentido de respeito, acolhida, cuidado e 

preocupação com o outro, como um modo de humanização. Dessa maneira, busca-

se no pensamento do educador Paulo Freire (1921-1997) e nos pressupostos dos 

filósofos Emmanuel Lèvinas (1906-1995) e Mikail Bakhtin (1895-1975) – cujos 

estudos manifestaram preocupação com o outro –, os argumentos necessários para 

fundamentar teoricamente a pesquisa desta Tese.  

 

 

1.1 ESCOLA E LEGISLAÇÃO 

 

 

Inicia-se este tópico abordando a Lei 9394/96, responsável por toda fundamentação 

das subsequentes ações das autoridades educacionais, especialmente, no que 

tange à reestruturação e regulamentação do sistema educacional brasileiro, tanto 

para a formação de professores como para a gestão escolar e para o currículo.  

Assim, a educação escolar caminha, desde o século XX, sob a égide da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), que estabelece as diretrizes e 

bases para a educação nacional propondo em seus artigos, 1º: que a educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, 
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no § 1º, a disciplina para a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias e, no § 2º, que a 

educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

A referida LDB obteve sua promulgação em meio a um processo globalizador 

mostrando-se com características neoliberais, uma tendência inovadora que se 

apresentava capaz de inserir o país em uma nova ordem mundial. Naquele contexto, 

início da década de 70, com o capitalismo atravessando uma crise marcada pelo 

baixo crescimento na economia e alta da inflação, grupos opostos e portadores de 

interesses diversos, tentando defender suas reivindicações, debatiam-se durante o 

processo de elaboração daquela lei, pois as ações da estratégia neoliberal iam além 

do campo educacional (CHAUÍ, 2001; SEVERINO, 19971; GENTILI, 19962). 

Nesse contexto, a  Educação, devido às intervenções do FMI e do Banco Mundial, 

foi considerada prioridade pelas possibilidades que criava de ascensão social e 

oportunidade para todos: o interesse era do mercado, ou seja, produção e renda, 

porque se pensava que, conforme Gentili (1994), quanto mais se aplica na  

educação, mais produtivo se torna o sistema educacional. Assim, o que ensina 

passa a ser o prestador de serviço, o aluno passa a ser o cliente e a educação 

passa a ser uma mercadoria que se produz com ou sem qualidade.  

O acesso à escolaridade estava garantido, porém, essa garantia não ocorreu com 

relação à qualidade de ensino oferecido. A retomada desses dados desvenda os 

enormes desafios postos para a Educação e para o professor naquele momento.  

Observa-se que, ainda hoje – 2015 – o sistema educacional sofre pela falta de 

qualidade para todos, o que, sob o olhar de Sacristán (1999), faz ver que a 

educação precisa de modernização, visto que a forma como está configurada 

encontra-se longe do desejável, com alto índice de evasão e fracasso. O sistema 

educacional, assim, além de não cumprir sua missão de universalizar os bens que 

                                                           
1
  O neoliberalismo nasce de uma crise provocada pelo excessivo poder dos movimentos operários e 
seus sindicatos que reivindicavam aumentos de salários causando aumento dos encargos sociais 
comprometendo os lucros das empresas e desencadeando processos incontroláveis de inflação 
(CHAUÍ, 2001). Com a política neoliberal a administração deixa de ser encargo do Estado mas, sim, 
da sociedade civil (SEVERINO, 1997). 

2
 O início do neoliberalismo no Brasil foi marcado com a vitória de Tancredo Neves e José Sarney, 
em 1985, consolidando-se, inicialmente com a a eleição de Fernando Collor em 1989 e seu projeto 
neoliberal (que transportava para a globalização e inserção, a economia brasileira) e fortalecendo-
se a partir de 1994, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso. Neste momento, ocorrem os 
processo de privatizações e uma nova forma de lidar com a educação que deveria atender às 
exigências do mercado de trabalho, processo já iniciado com a LDB 5692/71 (GENTILI, 1996). 
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prometeu, ainda sofre por sua falta de eficácia. Celso Favaretto3 (2009) reitera 

afirmando que, via de regra, o fracasso escolar é debitado à deficiente formação dos 

professores.  

Diante de toda essa conjuntura, os profissionais da Educação, responsáveis por 

mediar a aprendizagem dos alunos no processo de construção do conhecimento, 

necessitam de uma formação que lhes garanta desenvolver junto aos alunos uma 

prática pedagógica apropriada para atendê-los, bem como para atentar às suas 

próprias necessidades formativas. Considerando o contexto em que se deu a 

formação dos professores e o contexto em que deverão atuar com seus alunos, 

questiona-se: de que forma é possível para os professores dar conta dos desafios 

postos pelas exigências da contemporaneidade?  

Todo trabalho formativo de uma educação sistematizada possui como lócus de 

formação as escolas que se constituem em polos instrucionais que transmitem 

habilidades para capacitar o aluno à sobrevivência em uma sociedade. Com base 

funcionalista, reflexo do neoliberalismo, a escola foi criada para dar conta das 

demandas que a sociedade requeria, com objetivo de socializar, difundir regras 

sociais e praticar a coesão social, segundo os valores neoliberalistas: eficiência para 

atender às exigências do mercado de trabalho.  

 

 

1.1.1 Escola e a socialização dos alunos 
 

 

Tradicionalmente responsável pela formação dos cidadãos, o professor é 

responsável pela socialização secundária, articulada em níveis Primário, Secundário 

                                                           
3
 “Nos últimos anos, por toda parte se ouvem vozes que testemunham o fracasso escolar. Via de 
regra, tal fracasso é debitado à „falta de formação dos professores‟. Daí, como se tira a 
consequência imediata, aparentemente irretorquível, de que o trabalho a ser esperado e exigido 
das instituições e agências encarregadas dessa formação parece ser o de qualificar os profissionais 
das diversas áreas e disciplinas de ensino. Caberia às universidades, aos cursos de graduação 
sem dúvida, mas particularmente aos cursos de licenciatura, a quem é debitada diretamente a má 
formação dos professores, reestruturarem-se para esta tarefa urgente. Sabe-se o que há de correto 
nestas considerações, mas também de muita mistificação ou de supressão dos reais motivos 
daquela disfunção. O erro de perspectiva desses julgamentos deve-se principalmente a análises 
que desconhecem ou desprezam as diversas dimensões do trabalho educacional, em especial as 
especificidades da cultura escolar, dado o privilégio quase que exclusivo que se atribui ao requisitos 
de integração social e profissional, ainda que a  perspectiva política inerente a estas determinações 
seja eivada das ambiguidades da modernização, especialmente aquelas decorrentes do primado 
atual da tecno-ciência na estruturação e no funcionamento da sociedade” (FAVARETTO, 2009, p. 
7-10). 
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e Superior e, pautada por critérios funcionalistas, a escola reforça nos alunos a 

mentalidade racional na perspectiva de construir cidadãos. No entanto, ela integra 

uma pluralidade de indivíduos oriundos de um mundo recortado por culturas4 

diferentes. Ao gerir-se pela política educacional neoliberalista, dentro da função 

socializadora, a escola incentiva à mentalidade racional na perspectiva de construir 

cidadãos eficientes para atender às exigências do mercado de trabalho, e, assim, 

seguindo esses padrões, desconsidera as diferenças culturais entre seus membros 

– as tensões se ampliam, as diferenças se evidenciam e os conflitos ocorrem entre 

pais e/ou professores e/ou alunos e/ou direção. 

A Escola promove, assim, uma socialização ajustada às exigências de um mundo de 

regras impessoais: a mesma aula, a mesma prova, o mesmo livro, a mesma seleção 

etc. A padronização de tratamento dispensado aos alunos, diferentes sujeitos, faz 

com que os conflitos aumentem: escola explode em indisciplina e em violência e as 

tensões se acumulam (TEDESCO, 1998).  

Na concepção de Gómez e Sacristán (1998, p. 14), a educação cumpre a função de 

socializar por meio de sua instância específica, a escola, que deve atender e 

canalizar o processo.  

 

A função da escola, concebida como instituição especificamente 
configurada para desenvolver o processo de socialização das novas 
gerações, aparece puramente conservadora: garantir a reprodução social e 
cultural como requisito para a sobrevivência da sociedade. 

 

Frente ao exposto, cabe refletir sobre a forma como se organiza a escola, presa às 

decisões burocráticas, com seus tempos e papéis definidos, e as possíveis 

                                                           
4
 Cultura em seu sentido antropológico, o que, desta maneira, nos leva ao antropólogo Edward B. 
Tylor (1917 apud GÓMEZ, 2004, p. 13, tradução nossa) que a define “como um todo complexo que 
inclui conhecimentos, crenças, artes, leis morais, costumes, e qualquer outra capacidade e hábitos 
adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade”. Segundo o autor, a cultura aparece 
como o contexto simbólico que envolve, de modo permanente e de forma mais ou menos 
perceptível, o crescimento e desenvolvimento dos indivíduos e dos grupos humanos. Já Finkielkraut 
(1990 apud GÓMEZ 2004, p. 13) afirma que, segundo a Unesco, cultura é um conjunto de 
conhecimentos e valores, não é objeto de nenhum ensino específico e que, sem dúvida todos os 
membros da comunidade conhecem (GÓMEZ, 2004, p. 13). Para Geertz (1989, p. 15), o conceito 
de cultura é principalmente semiótico, sendo o homem “um animal amarrado a teias de significados 
que ele mesmo teceu”, ou seja, cultura constitui-se como um sistema de significados que permite 
descrever crenças, valores e comportamentos dos mais diferentes grupos sem a imposição de 
papéis, mas de reinterpretação das particularidades de cada grupo ou de cada nação. Para o autor, 
a Antropologia é vista como uma ciência que interpreta buscando significados e, com relação à 
cultura, ela é a condição da existência humana que ocorre em processo dinâmico, de forma 
mediada em processo contínuo que garante o sentido das ações dos homens, ou ainda “a cultura 
consiste em estruturas de significados socialmente estabelecidos [...]” (GEERTS, 1989, p. 23). 
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dificuldades para a aquisição de saberes reflexivos que pudessem contribuir para o 

avanço das práticas docentes que valorizassem as experiências de trabalho do dia a 

dia de um professor com seus alunos. 

 

 

1.1.2 Escola segundo diferentes concepções 
 

 

A socialização dos alunos não é, porém, a única função da escola, como ilustram as 

concepções dos autores a seguir. Nóvoa (1995, p. 17) colabora para esclarecer que 

a escola configura-se como uma instituição com relativa autonomia, um território 

intermediário de decisão no domínio educativo, mas que não se limita a reproduzir 

as normas e os valores sociais, isto é, ela não se constitui como um microuniverso. 

É urgente que as escolas adquiram mobilidade e flexibilidade incompatíveis “com a 

inércia burocrática e administrativa que as tem caracterizado” Aquino (1998) 

considera a escola o lugar onde as diferenças humanas e sociais são acolhidas, 

mas também o local onde são engendradas novas diferenças; instituição onde 

coexistem estranhamento, alteridade e mestiçagem, marcas da condição humana. O 

autor afirma, entretanto, que sem ela não haveria cidadania sustentável nem 

desenvolvimento ou transformação humanas, pois uma pessoa sem escolaridade 

seria meio cidadão, meia pessoa, condenada a viver à sombra dos que tivessem 

seus direitos garantidos pela instrução.   

Oportuno lembrar, conforme Bourdieu (1978), que a escola ao invés de ter função 

transformadora ela reproduz, reforçando  as desigualdades sociais. Sobre este tema 

Goméz e Sacristán (1998), retomando o referido conceito, lembram que a escola 

não é a única instância a cumprir a função de reproduzir, pois a família, grupos 

sociais e os meios de comunicação exercem também nessa função, embora a 

escola se especialize nesse exercício através de seus conteúdos formais e sistemas 

de organização. São inseridos nos alunos os conhecimentos, os ideias e os modos 

de conduta que a sociedade requer, contribuindo para a interiorização dos 

processos de socialização. Esse processo no tecido social não ocorre de modo tão 

linear ou mecânico, pois a tendência à reprodução choca-se com a tendência que 

busca modificar essa lógica, e que é composta por indivíduos que igualmente 
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integram os grupos sociais, provocando um delicado equilíbrio entre conservação x 

mudança, com reflexos na estrutura social da escola. 

 

 

1.1.3 Escola, valores e atitudes 
 

 

Se existem valores e atitudes que precisam ser aprendidos e desenvolvidos pelos 

alunos, parece ser responsabilidade da escola prepará-los, pois está no âmbito da 

educação escolar a questão da formação para uma cidadania mais ativa. A escola 

poderá formar seus alunos para que possam interagir com o mundo, na perspectiva 

de distinguir o mais correto, o mais justo, de fazer a diferença diante do que poderia 

ser feito de melhor. O cotidiano escolar necessita de ações éticas frente a decisões 

referentes aos conteúdos a adotar, às atitudes do lado de dentro dos muros da 

instituição, à mediação de conflitos. Quais canais de participação poderiam ser 

criados na escola, e de que forma seria possível sua implementação? 

Sob o olhar de Paulo Freire (1996), a escola mostra-se como possível caminho para 

a construção de valores éticos através da educação. Em seu livro, Pedagogia da 

Autonomia, o autor coloca a questão da ética5 como uma necessidade da prática 

educativa, enquanto formadora, alertando para a rigorosidade não de uma ética 

universal do ser humano, que não aceita a exploração no trabalho, a falsidade com 

relação à verdade que ilude o indefeso, que destrói sonhos e promete sabendo que 

não cumprirá. A ética a qual se refere Freire (1996, p. 8), diz respeito: 

 

[...] a que se sabe traída e negada nos comportamentos grosseiramente 
imorais como na perversão hipócrita da pureza em puritanismo [...] que se 
sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, de gênero, de 
classe. É por esta ética inseparável da prática, jovens ou com adultos, que 
devemos lutar. E a melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa 
prática, é testemunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas relações com 
eles.  

 

Freire acredita não ser possível pensar em humanos sem atitudes éticas porque isso 

soaria como uma transgressão, isto é, desconsideração às normas estabelecidas de 

respeito ao outro, à sua individualidade e singularidade. Desta forma, “[...] 

                                                           
5
 Ética, conjunto de preceitos sobre o que é moralidade, certo ou errado; parte da Filosofia dedicada 
aos princípios que orientam o comportamento humano (HOUAISS, 2010, p. 336). Etimologia: 
pertencente ou relativo à ética, XVII, do latim, ethicus derivado do grego ethikós. (CUNHA, 2010). 
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transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o 

que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter 

formador” (FREIRE, 1996, p. 18). Se a natureza humana é respeitada, portanto, o 

ensino dos conteúdos deve estar alinhado à formação ética e moral do aluno, uma 

vez que o objetivo primordial da educação é a formação dos educandos.  

Aquino (1998) destaca a importância da ética, neste contexto, e deixa claro que ela 

não pode ser ensinada e não está evidente em teorias ou conteúdos, mas que a 

todos perpassa, de forma transversal, no exercício da confiança das relações 

humanas. A ética trata de princípios e supõe que o ser humano deva ser justo, isto 

é, deve agir de forma a garantir o bem de todos em um eterno pensar, refletir, 

construir. De qualquer forma, pode-se entender que o cotidiano das escolas se 

constitui como o lócus, por excelência, onde poderiam ser discutidas e refletidas, 

não só pelos docentes, mas por toda equipe que integra a escola (alunos, 

professores, pais e funcionários), inclusive os que habitam em seu entorno, 

questões sobre a ética e as alternativas para a solução de eventuais problemas. Não 

seria o caso de criar regras, fazer discursos, afirma Aquino (1998), de colocar 

princípios ou preceitos morais, uma vez que um dos objetivos da educação escolar é 

formar cidadãos críticos e pensantes, que saibam fazer as próprias escolhas, o que, 

no caso de regras, soaria como uma imposição, subtraindo dos alunos a 

possibilidade fazê-las. Eventos que ocorressem nas salas de aula, nas reuniões 

pedagógicas ou com os pais, ou ainda nos trabalhos executados pelos alunos, tudo 

isso, dentro ou fora dos muros escolares, poderia perpassar pela ética, ainda que 

não houvesse consciência disso ou que se manifestasse, por costume, tratamento 

pouco respeitoso entre todos. 

É possível que a busca de comportamentos éticos fizesse aproximar a teoria da 

prática, ainda que existisse entre elas, no dia a dia escolar, um divórcio  

permanente. Talvez fosse necessário propor, para a escola, a busca de mecanismos 

que proporcionassem o desenvolvimento de princípios éticos de cidadania, por meio 

de atitudes, por parecerem ser bem mais eloquentes do que o simples ensinar a 

respeitar. 

Padrões éticos devem ser norteadores para o exercício da cidadania, discurso que 

nem sempre se confirma na prática. Por haver aqueles que falham, eticamente, em 

situações como a de cooperação, solidariedade por exacerbação de individualismos, 

intolerância, preconceito e discriminação, corrupção, violência etc., conclui-se que o 
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campo da ética é bastante polêmico e de complicada efetivação, o que se debita às 

dificuldades diante da clareza na definição de valores (LODI, 2003). 

A escola, por esta razão, é chamada para formar gerações que possam acenar com 

a construção de uma sociedade mais justa, contemplar, em suas propostas 

educativas, ensinamentos e vivências em situações reais, que sejam norteadas por 

princípios éticos, desde os conteúdos até às relações interpessoais, não apenas 

dentro de seus limites geográficos, mas também de seu entorno. 

Uma educação para a cidadania parece ser elemento chave e, ao mesmo tempo, o 

grande desafio por envolver o esforço de todos, a cada dia, tendo em vista um 

mundo mais justo e solidário para todos. Pelo exposto, pode-se perceber a 

importância de se vivenciar a alteridade dentro da escola. 

Diante disso, reflete-se que, ao considerar a forma como o mundo se apresenta, 

marcado pela falta de solidariedade, intolerância com relação ao outro e negação do 

outro, a tarefa de conceber relações em diferentes patamares que construam o 

sujeito e respeitem este outro como seu igual, talvez pudesse constituir-se em uma 

possibilidade, apesar da forma como se apresenta a Educação Básica, com suas 

questões políticas, práticas meritórias e um professor desvalorizado socialmente. 

Mesmo assim, acredita-se ser possível pensar o outro. O que importa é lembrar da 

relevância que assume o ato de educar, ao não transformar seu aluno em 

receptáculo de saberes e aptidões mas, sim, alguém aberto às socialização e 

hominização e, desta maneira, capaz do acolhimento e da alteridade. É possível 

que, desta maneira, abrindo-se ao outro, seja possível promover uma educação que 

se volte para a alteridade.  

 

 

1.1.4 Educação na escola 
 

 

Apesar do desafio das tecnologias6, das novas mídias e dos meios de comunicação 

de massa, a escola7 mantém sua importância como caminho para a melhoria das 

                                                           
6
 Para Gadotti (2000), “os sistemas educacionais ainda não conseguiram avaliar suficientemente o 
impacto da comunicação audiovisual e da informática, seja para informar, seja para bitolar ou 
controlar as mentes. Ainda trabalha-se muito com recursos tradicionais que não têm apelo para as 
crianças e jovens. Os que defendem a informatização da educação sustentam que é preciso mudar 
profundamente os métodos de ensino para reservar ao cérebro humano o que lhe é peculiar, a 
capacidade de pensar, em vez de desenvolver a memória. Para ele, a função da escola será, cada 
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condições de vida das pessoas. Nesse contexto, ela garante um lugar de destaque 

na condição de produtora, difusora e preparadora do conhecimento dos indivíduos, 

para o desempenho de suas atividades produtivas. Importa lembrar que a tecnologia 

sozinha não tem objetivos e sozinha não faz nada. Importante é o professor e não 

apenas a tecnologia. É necessário que o docente seja melhor qualificado para lidar 

com os desafios que a tecnologia impõe, que tenha competências para dirigir o 

exercício de aprendizagem na orientação de seus alunos porque isso a máquina não 

pode fazer, ela precisa de alguém que trace os objetivos e que indique por onde 

navegar. Esta tarefa é do aluno, porém, quem o ensina é o professor. A escola deve 

ensinar a aprender para que as pessoas saibam como aprender durante toda sua 

vida. A escola, também, deve  ensinar como viver juntos: sabe-se que solidariedade, 

responsabilidade, respeito à diferença são fundamentais para que se viva em 

sociedade. 

A Educação pode desencadear tais possibilidades e o avanço no conhecimento e 

nas transformações sociais, conforme lê-se em Sacristán (1999), ao afirmar que a 

educação leva ao aperfeiçoamento moral da humanidade bem como ao 

desenvolvimento material e ao bem-estar social geral, contribuindo para o 

desaparecimento das desigualdades sociais. Sob o olhar de Sacristán (Cf. 1999), ela 

constitui-se como uma prática que, além de contribuir para o desenvolvimento 

individual, está inserida em outras relações que se estabelecem socialmente. Para 

esse autor falar em educação é falar de prática social e entendê-la como motor de 

transformação, é fazer referência a um mundo que envolve estados subjetivos, 

aspirações sociais, atividades familiares, políticas educacionais, entre outros 

aspectos onde se concentram. Desde o século XIX despontaram esforços para a 

compreensão de como é estruturada a dinâmica da educação, como se movem seus 

fenômenos para que ela funcione da forma como tem ocorrido: há nela um interesse 

ligado à curiosidade e à preocupação com o fruir de seus acontecimentos que chega 

a ultrapassar a discussão dos especialistas, no que se refere à intuição, daqueles 

que entendem a educação como transformadora dos aspectos cultural, pessoal e 

                                                                                                                                                                                     
vez mais, a de ensinar a pensar criticamente. Para isso é preciso dominar mais metodologias e 
linguagens, inclusive a linguagem eletrônica”. 

7
 Para Tedesco (2004) a Escola, articulada em níveis, pautada por critérios funcionalistas que  
correspondem ao mecanicismo de Newton, encontra nos meios de comunicação de massa um 
enorme desafio porque estes, trabalhando com representação, instauram hábitos que contribuem, 
ao abordarem todos os aspectos da vida, para a ruptura de seu status quo porque rompem com o 
sequencial e hierárquico escolares. 
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econômico. “A educação e as formas e instituições para consegui-la [...] caminhos 

de melhoria e aperfeiçoamento da espécie humana e das sociedades [...]” 

(SACRISTÁN, 1999, p. 18). 

Sacristán (1999, p. 19) elucida a sutileza do entrelaçamento da prática educacional 

ao citar Kant (1996):  

 

A educação é uma arte, cuja prática necessita ser aperfeiçoada por várias 
gerações. Cada geração de posse dos conhecimentos das gerações 
precedentes está sempre melhor aparelhada para exercer uma educação 
que desenvolva todas as disposições naturais na justa proporção e de 
conformidade com a finalidade daquelas, e, assim, guie toda a humana 
espécie a seu destino. 

 

Os processos educativos ocorrem em meio a uma pluralidade de contextos que 

geram incertezas: por um lado o sequencial e o hierárquico superados pelos 

sistemas de comunicação em massa e, por outro, a tecnologia que faz o homem 

perceber sua fragilidade no universo do conhecimento e o submete às máquinas das 

quais ele desconhece os limites.  

Morin (1995) reitera a pluralidade de contextos em que se encontra a Educação, 

quando afirma que o aprendiz participa da relação de aprendizagem com todo seu 

conjunto inseparável composto pelo físico, mental, emoção, desejo e afeto em uma 

dinâmica onde tudo emerge ao mesmo tempo, sem a fragmentação que destrói sua 

realidade.  

Considerando esta inseparabilidade trazida por Morin (1995), cabe perguntar como 

poder-se-á entender a aquisição do conhecimento diante da fragmentação que 

ocorre na escola, onde são separados sujeito e objeto, o educador do educando, a 

subjetividade da objetividade – elementos complementares e interdependentes? A 

escola poderia avançar no conhecimento se rompesse as fronteiras disciplinares, se 

permitisse o cruzamento dos conhecimentos de forma não compartimentalizada? A 

formação disciplinar e fragmentada do professor poderia dar conta desta tarefa?  

Pelo fato da escola possuir engessados processos educativos alinhados ao 

pensamento newton-cartesiano, tônica do pensamento ocidental8, instala-se aqui um 

impasse. 

                                                           
8
  Os séculos XIX e XX foram marcados pela tônica do pensamento newtoncartesiano que trazia a 
separação e superioridade da mente sobre a matéria, ao mesmo tempo que fragmentava o 
conhecimento em partes: a consequência desta maneira de pensar implicou na visão fragmentada 
das diferentes dimensões da realidade e do pensamento ocidental. 
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Importa descobrir o sentido que a educação tem. Sabe-se que um sujeito educado 

possui maiores possibilidades de acesso e que o conhecimento é pré-requisito para 

a vida social, entendida como possibilidade de trabalho, cultura e cidadania, ou seja, 

a educação permite, em parte, a libertação da dominação que se impõe à cada 

indivíduo. Colaborando com esse pensamento de Sacristán (1999), a educação 

constitui-se, para o sujeito, uma alavanca fundamental para tais propósitos.  

Brzezinski (1998), com relação a esta questão, afirma que se percebe a finalidade 

da educação ligada à transmissão, de maneira sistemática, de conhecimentos 

acumulados historicamente e, ao mesmo tempo, assegurando que os alunos 

apropriem-se dos mesmos para a reelaboração de novos conhecimentos. Esta 

questão liga-se aos planos relacionais das instituições, profissionais e agentes da 

prática compreendidos por aqueles que trabalham ou decidem sobre educação dos 

estudantes que não são apenas destinatários do currículo. Severino (1997) colabora 

para essa discussão ao afirmar que a legislação educacional liga-se a uma 

estratégia ideológica e promete aquilo que não pretende conceder. 

O tema central da explicação sobre o que é educação está na relação entre o 

conhecer e o fazer, o que leva a outros contextos institucionais, culturais, pessoais 

(SACRISTÁN, 1999). Para Sacristán (1999), há necessidade de dirigir a tarefa de 

educar por ideias mestras geradas em projetos compartilhados, porém, 

desenvolvidas individualmente, pois o sistema escolar não poderá ser deixado à 

mercê de uma dinâmica social ocultadora de interesses não evidentes.   

 

 

1.1.5 Formação de professores 
 

 

Do exposto, é relevante assinalar a importância e necessidade de professores bem 

formados e competentes para trabalhar na humanização dos alunos, como 

mediadores na construção do conhecimento, com a perspectiva da constituição de 

cidadãos. A formação dos professores, nesse sentido, desempenha papel 

importante podendo estimular a “emergência de uma cultura profissional no seio do 

professorado e de uma cultura organizacional no seio das escolas” (NÓVOA, 1995, 

p. 24).  
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A formação dos professores deveria ser estimuladora do aspecto crítico reflexivo 

que objetivasse a autonomia na construção da sua identidade profissional: assim, 

essa formação implicaria investimento pessoal e apropriação de seus processos 

formativos. Nóvoa (1995) observa que a formação do professor não é construída por 

acúmulo de cursos, mas sim a partir de um trabalho de reflexão crítica sobre as 

práticas na perspectiva da reconstrução da identidade profissional em um percurso 

educativo que caminha em processo de ir e vir. 

As ideias de Schön (1995) sobre o desenvolvimento do conhecimento profissional  

baseiam-se na pesquisa e experimentação. Desta maneira, a observação e a 

reflexão sobre as ações propiciam o desenvolvimento de uma prática reflexiva, ou 

seja: a reflexão-na-ação, a reflexão-sobre a-ação e a reflexão sobre a reflexão-na-

ação, ganham pertinência dentro do quadro do desenvolvimento pessoal dos 

professores considerados em seu conjunto. As práticas de formação continuada em 

torno de professores, individualmente, colaboram para a aquisição de conhecimento 

e de técnicas, mas promovem o isolamento, reforçando a questão dos professores 

transmissores do saber – não do saber construído por eles. As práticas coletivas de 

formação são importantes para a emancipação profissional e para a consolidação da 

autonomia de uma profissão. O ponto de vista desse autor é fortalecido por Nóvoa 

(1995) ao assegurar que professores devem assumir-se como produtores de sua 

profissão.  

Importa, pois, formar professores reflexivos que possam assumir a responsabilidade 

de seu próprio desenvolvimento enquanto profissionais e que sejam protagonistas 

na implementação de políticas educativas conforme a citação a seguir:  

 

Os problemas da prática profissional docente não são meramente 
instrumentais; todos eles comportam situações problemáticas que obrigam a 
decisões num terreno de grande complexidade, incerteza, singularidade e 
de conflito de valores (SCHON, 1995, p. 27). 

  

A formação dos professores deve ser, portanto, trabalhada dentro da diversificação 

de modelos e práticas que possibilitem novas relações com o saber pedagógico e 

que possibilitem a reflexão crítica sobre sua utilização e que passem por processos 

de investigação articulados com as práticas educativas. Tudo isso se relaciona com 

um contexto que precisa ser mudado, de instituições que precisam ser 

transformadas porque as escolas não mudam sem que os professores estejam 
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empenhados neste ideal, mas também os professores não podem mudar se não 

houver mudança das instituições onde trabalham. “O desenvolvimento profissional 

dos professores tem de estar articulado com as escolas e os seus projetos” 

(NÓVOA, 1995, p. 28), pois a mudança interativa dos professores e dos contextos 

dará novo sentido às praticas de formação destes profissionais.  

As formações, entretanto, ocorrem a partir do privilégio que se estabelece sobre a 

reprodução dos saberes cristalizados em detrimento das pesquisas e das 

discussões entre os pares sobre as necessidades formativas destes profissionais: 

lembrando o que afirma Freire (1996), que transformar em treinamento técnico a 

experiência advinda da educação é amesquinhá-la. Os professores, afirma o autor, 

vivem imersos em um conflito entre: manter as relações sociais impostas pela escola 

ou estimular o aluno a aprender.  

A formação docente, segundo Nóvoa (1995), envolve um projeto de ação e de 

transformação no qual estão implícitos a valorização das pessoas e dos grupos que 

lutam pela inovação no interior das escolas e do sistema educativo. Por outro lado, a 

formação do professor não é construída por acúmulo de cursos, mas sim a partir de 

um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas na perspectiva da reconstrução da 

identidade profissional em um percurso educativo que caminha em processo de ir e 

vir. Para o autor, sem formação adequada dos professores, não haverá inovação no 

campo pedagógico, nem reforma na educação e nem ensino de qualidade. 

As exigências sociais são muito grandes para um professor: pais e comunidade 

cobram dos professores muito mais do que eles podem oferecer e, diante das 

dificuldades que enfrentam, sobrevém a culpa que sentem como profissionais. A 

este respeito observa-se que as reformas ocorridas na Educação, muitas vezes 

impostas sem a participação dos que nela atuarão, são vistas com descrédito de 

todos.  

Esteve (1995) aborda o aumento das exigências em relação ao professor, que teve 

que assumir, além do domínio cognitivo, funções de pedagogo, facilitador de 

aprendizagem, organizador de trabalho de grupo, responsável pelo equilíbrio 

psicológico e integração social de seus alunos, sem que tenha havido, de forma 

significativa, alteração na formação docente apesar de todo avanço das Ciências.  

As Universidades, por outro lado, preocupadas com a formação de pesquisadores, 

pouco se comprometem com a formação de professores. Daí o choque dos 
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egressos das universidades ao terem que enfrentar inúmeros alunos em suas salas 

de aula, para trabalhar os conhecimentos mais elementares. 

Paralelamente às exigências, já referidas, existe um processo de inibição educativa 

de outros agentes de socialização, sendo a família, o caso mais significativo, 

especialmente depois que a mulher se incorporou ao mercado de trabalho e, em 

razão disto, fez diminuir o número dos membros familiares como também das horas 

de convívio familiar. Muito do ensino de valores morais, padrões de comportamento 

e princípios éticos, trabalhados tradicionalmente pela família na socialização 

primária, assim sendo, passam para a escola, que teve que assumir novas 

responsabilidades educativas9. Para Esteve (1995) os professores enfrentam seu 

trabalho com atitude de desilusão e renúncia, o que colabora para a degradação de 

sua imagem social como também a do ensino. Para o autor, os elementos que mais 

contribuíram para a degradação da imagem social do ensino e dos professores 

foram: a passagem do sistema de ensino de elite para o de massas que, fazendo 

ampliar o número de professores e alunos, fez com que aparecessem novos 

problemas qualitativos. “Daí o desencanto que atinge muitos professores, que não 

souberam redefinir o seu papel perante esta nova situação (ESTEVE,1995, p. 96).  

Acrescenta-se, ainda, a esta situação de desajuste docente o desenvolvimento de 

fontes de informação alternativas à escola, notadamente dos meios de comunicação 

de massas que obrigam o professor a alterar seu tradicional papel de fonte única na 

transmissão de conhecimentos, para ser um orientador e um facilitador de 

aprendizagens e tendo que, para não fracassar em sua tarefa educativa, aliar-se aos 

novos meios de comunicação. 

Ampliando este quadro de desajuste existe, ainda, como fator contextual, o aumento 

das contradições no exercício da docência que se configura por mudanças de 

paradigmas relativos à educação e consequentes contradições do trabalho do 

                                                           
9
 A respeito da socialização, Berger e Luckmann (2005 apud FLEURY; FISCHER, 2009), 
estabelecem uma distinção entre socialização primária (momento em que o individuo torna-se 
membro de uma sociedade) e secundária (momento em que o indivíduo, já socializado, é 
introduzido em outros setores do mundo objetivo). A socialização primária envolve mais do que a 
aprendizagem cognitiva, ocorre em circunstâncias muito emocionais e possui a linguagem como o 
mais importante instrumento de socialização. “Se a socialização primária acontece com a grande 
identificação emocional do individuo com os valores transmitidos pelos pais, na socialização 
secundária, a identificação acontece somente na medida necessária para a comunicação entre 
seres humanos [...]. Na socialização primária, o cunho da realidade do conhecimento é 
internalizado quase que automaticamente pelo indivíduo: na socialização secundária, os 
conhecimentos podem ser adquiridos numa sequência de aprendizagem e reforçados por técnicas 
pedagógicas específicas” (BERGER; LUCKMANN, 2005 apud FLEURY; FISCHER, 2009, p. 18). 
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professor, uma vez que não é possível a integração, nas escolas, das  exigências 

dos diversos modelos educativos, fazendo com que o professor se exponha às 

críticas tanto referentes aos valores como referentes ao domínio metodológico. O 

professor é, frequentemente, confrontado com a necessidade de protagonizar papéis 

contraditórios que o obriga a manter um equilíbrio instável: 

 

[...] que desempenhe papel de amigo, de companheiro e de apoio ao 
desenvolvimento do aluno, o que é incompatível com as funções seletivas e 
avaliadoras que também lhe pertencem. O desenvolvimento da autonomia 
de cada aluno pode ser incompatível com a exigência de integração social, 
quando esta implica o predomínio das regras do grupo [...] (ESTEVE, 1995, 
p. 103). 

 

Toffler10 (1972) é citado por Esteve (1995) ao definir esta situação como se fosse um 

choque do futuro, ou seja, uma mudança social acelerada que tem, como 

consequência, o desajuste do indivíduo ao perder suas referências, assim como 

quando se sai para um país estrangeiro e se depara com problemas relacionados à 

língua, horários, hábitos, e que fazem mudar os próprios costumes. A diferença está 

no fato de que ao retornar, reencontra-se a cultura a que se está habituado. Esta 

situação é quase a mesma que ocorre com a mudança social: o mundo que se 

conhece é substituído por outro, porém, sem possibilidade de retorno ao que se 

dominava e conhecia. Este é o sentimento de desencanto que faz os professores 

vítimas quando comparam a situação de ensino de anos anteriores com a realidade 

que enfrentam, hoje, nas escolas onde trabalham. O sentimento de insegurança 

gera o ceticismo e a recusa dos professores frente às novas políticas de reforma 

educacional.  

O professor, perante as mudanças sociais, vê-se diante de uma situação comparada 

àquela em que um grupo de atores, vestidos com trajes de época, é surpreendido 

por uma troca de cenário sem prévio aviso: a reação deles seria de surpresa, depois 

de tensão, desconserto e agressividade com desejo de terminar a peça e exigir 

explicação dos responsáveis. “O problema reside em que, independentemente de 
                                                           
10 Toffler, (1972, p39) em O choque do futuro, faz uma previsão de como seria a sociedade do futuro: 

o avanço da tecnologia provocaria uma sucessão de consumo e descarte até mesmo nos 
relacionamentos: “Os relacionamentos do homem com as coisas estão se tornando cada vez mais 
temporários, efêmeros.” 

 

 



 

 

33 

quem provocou a mudança, são os atores que dão a cara” (NÓVOA, 1995, p. 97). 

Estes atores terão que, mesmo não sendo os responsáveis, encontrar uma saída 

com as reações mais variadas. Daí o mal-estar que caracteriza o sentimento do 

grupo diante deste papel, circunstância sob a qual se encontram os professores. 

Dessa maneira, os professores suportam a crítica sobre seu trabalho, sendo 

responsabilizados pelas falhas do ensino e por não desempenharem bem o seu 

papel. A expressão mal-estar docente, de Esteve (1995), resume o conjunto de 

reações dos professores como um grupo desajustado diante da mudança social, o 

que não deve ser entendido como exercício de autocomplacência, mas sim, como 

caminho para novas funções como a de repensar seu papel frente ao 

desajustamento em que se encontram. 

Estudar, assim, a influência das mudanças sociais no trabalho do professor poderá 

ser uma forma de chamar a atenção da sociedade para entender as dificuldades da 

profissão docente. Percebe-se que o mal-estar docente advém da falta de apoio e 

das críticas da sociedade que são feitas ao professor, o culpado pelos problemas 

educacionais que são, na verdade, sociais e políticos. Acrescenta-se, a este quadro, 

a mudança de expectativas em relação ao sistema educativo, entendido pela 

passagem do ensino de elite, que envolve seleção e competência para o ensino de 

massas, flexível e integrador, mas, que não assegura um trabalho adequado ao 

nível do aluno e apresenta-se como mais um dos fatores do desajuste docente. 

“Desta forma, desceu a motivação do aluno para estudar e a valorização social do 

sistema educativo” (ESTEVE, 1995, p. 103).  

A questão da menor valorização social do professor, depois de ter perdido seu 

status social e cultural é também é lembrada por Esteve (1995, p. 105), pois, 

atualmente, são os critérios econômicos que definem o status. Muitos pais entendem 

que o professor só se mantém nessa atividade pela incapacidade de conseguir um 

emprego melhor para ganhar mais dinheiro. Dessa forma, o salário configura-se 

como mais um elemento da crise de identidade do professor somada à 

desvalorização social da profissão. “[...] o professor é visto como um pobre diabo 

que não foi capaz de arranjar uma ocupação mais bem remunerada”. Assim, 

interiorizar essa mentalidade levou professores ao abandono da profissão, 

comprometendo também o recrutamento de profissionais para certas 

especialidades, ou seja, se não se promoverem os professores em termos de 
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salários, e se não for melhorada sua imagem social, a batalha das reformas do 

ensino será perdida pela importância que possui a motivação pessoal. 

O grau acadêmico, por outro lado, no passado, era a certeza de compensação 

econômica e a garantia de status. Hoje, nada se assegura com os referidos graus, 

pois os mecanismos seletivos estão nas empresas privadas e na obtenção de 

formações que nada tem a ver com o programa oficial de ensino.   

A este quadro, acrescenta-se a modificação do apoio da sociedade ao sistema 

educativo porque, por um lado, os pais sentem-se inseguros com relação à 

formação dos filhos e por outro, porque a massificação mostrou-se não promotora 

da igualdade dos desfavorecidos. A sociedade retira seu apoio e a educação deixa 

de ser uma promessa para um futuro melhor. Desta maneira, o trabalho do 

professor, ao produzir bons resultados, faz os pais entenderem que seus filhos são 

bons alunos e no caso de não produzirem bons resultados, os pais entendem que o 

professor foi responsável pelo fracasso dos mesmos.  

Estas são marcas dos tempos modernos em que os professores passam a ser 

responsabilizados pelas lacunas e pelos fracassos do sistema de ensino, ao mesmo 

tempo que sofrem por falta de apoio e de reconhecimento social de seu trabalho. De 

forma cada vez mais clara, este julgamento tende à generalização dos políticos aos 

pais de alunos:  

 

[…] todos parecem dispostos a considerar o professor o principal 
responsável pelas múltiplas deficiências e pela degradação geral de um 
sistema de ensino fortemente transformado pela mudança social. Ora, mais 
do que responsáveis, os docentes são as primeiras vítimas (ESTEVE, 1995, 
p. 104).  

 

Sob este tema, Favaretto (2009) lembra que o problema do fracasso escolar tem 

implicações estruturais, conjunturais e pedagógicos que têm sido objetos de reflexão 

na educação brasileira em seus documentos legais de modo que os eixos estruturais 

contemporâneos do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e 

aprender a ser trazem implícitos todos requisitos para a formação na educação 

básica (DELORS, 1996). Entretanto, as transformações relativas ao conhecimento 

são enormes e a escola tem tido dificuldade em dar resposta a elas nos âmbitos da 

organização institucional, concepção e práticas educativas, particularmente de 

ensino e aprendizagem: no entanto, entre estes, o maior desafio é o da definição 
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diante do que se entende pela formação devido à grande amplitude que este termo 

possui.  

 

 

1.1.6 Mudança de conteúdo curricular 

 

 

Há ainda a acrescentar a este quadro, a necessidade da mudança dos conteúdos 

curriculares como exigência do avanço das ciências e das transformações sociais, o 

que faz do professor mais uma vítima: terá que dar conta não só dos conteúdos, 

para não transmiti-los desatualizados, mas, mais do que isto, enfrentar o impossível 

domínio de qualquer matéria, o que leva o professor a perder sua autoconfiança.  

As questões a serem consideradas, a partir destas perspectivas, são as dificuldades 

de dominar tudo aquilo que é mais recente em matéria do conhecimento e, neste 

contexto, preparar os alunos para um futuro desconhecido e incerto selecionando 

novos conteúdos e, desta forma, abandonar os outros tradicionalmente transmitidos. 

Os professores, é claro, manifestam insegurança diante dessas mudanças 

curriculares. 

Além disso, e colaborando para a inibição dos professores, há a escassez de 

recursos, deficientes condições de trabalho e, como consequência da massificação 

do ensino, o aumento das responsabilidades do professor: hoje, o ensino de 

qualidade é mais fruto do voluntarismo dos professores do que das adequadas 

condições para as tarefas educativas, o que soma ao mal-estar docente (ESTEVE, 

1995). Diante de tantas contradições sobrevém o ceticismo do professor em relação 

a possíveis reformas: muitos não possuem mais do que o giz para seu trabalho e, no 

tempo livre, desempenham outras atividades suplementares para complementar seu 

sustento. Todas essas condições são responsáveis, são entraves às práticas 

inovadoras. 

As mudanças nas relações professor-aluno que ocorreram nos últimos vinte anos 

também se configuram como mais um dos fatores do desajuste do professor, pois, 

antes disso, o professor era aquele a quem se reservavam todos os direitos e, os 

alunos, aqueles que só possuíam deveres. Hoje, ao aluno permite-se a impunidade 

em situações de agressão física e psicológica aos professores ou colegas, ou seja, 

as relações nas escolas são mais conflituosas e “os professores não souberam 
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encontrar novos modelos, mais justos e participativos de convivência e de disciplina” 

(ESTEVE, 1995, p. 107). 

Diante do exposto, evidencia-se o desajuste e as dificuldades do professor, 

principalmente em áreas com muita diversidade e diferentes modelos de 

socialização, fruto da sociedade multicultural e multilíngue, confluência de diferentes 

culturas, com socializações primárias das mais diversas, com maneiras peculiares 

de vestir-se e de conceber a vida. Não é fácil para o professor entender esses 

alunos mesmo porque esses grupos nascem e desaparecem rapidamente, conforme 

constata Esteve (1995). Dessa maneira, os professores precisam “assumir tarefas 

educativas para compensar as carências do meio social de origem dos alunos, o que 

configura uma importante diversificação das funções docentes” (ESTEVE, 1995, p. 

102). De acordo com o autor, as repercussões do mal-estar docente reportam-se à 

saúde mental dos professores diante das pressões a que estão submetidos, fruto da 

aceleração e das mudanças sociais, o que os faz ativar mecanismos de defesa para 

aliviar sua tensão (como inibição e absenteísmo), mas que somam para 

comprometer a qualidade da educação.  

A expressão mal-estar docente, a que se refere Esteve (1995, p. 112), é empregada 

como alusão aos efeitos negativos que afetam a personalidade do professor, fruto 

das condições sociais e psíquicas em que ele exerce seu trabalho. Perdem-se 

competências coletivas à medida que se conquistam competências administrativas. 

 

[…] a intensificação leva os professores a seguir atalhos, a economizar 
esforços, a realizar apenas o essencial para cumprir a tarefa que têm entre 
as mãos; obriga os professores a apoiar-se cada vez mais nos 
especialistas, a esperar que lhes digam o que fazer, iniciando-se um 
processo de depreciação da experiência e das capacidades adquiridas ao 
longo dos anos. A qualidade cede lugar à quantidade [...]. 

 

É a estima profissional que está em jogo, quando o próprio trabalho se encontra 

dominado por outros atores (NÓVOA, 1995, p. 24). Professores desencantados com 

a profissão, descrença no próprio trabalho e impotência para resolver os imensos 

problemas, nos levam a pensar que a crença de que a escola se constitui no melhor 

espaço para a construção do conhecimento parece estar comprometida diante de 

tantos desafios. Para este autor é importante “[…] investir na pessoa e [...] dar um 

estatuto ao saber da experiência” (NÓVOA, 1995, p, 25), pois a teoria fornece 

indicadores, mas o saber de referência está na experiência e na identidade: trocar 
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experiências e partilhar saberes com a perspectiva de consolidar a formação mútua 

de um professor que é, ao mesmo tempo, formador e formando é fundamental, pois 

este diálogo entre professores contribui para a consolidação de saberes (a partir das 

práticas) e o desenvolvimento de uma cultura profissional que os levem ao exercício 

da autonomia em sua profissão. 

A relevância da formação do professor requer atenção especial para tornar mais 

explícito o foco desta Tese – a busca da reconstrução da relação eu-outro, nas 

complexas relações, difíceis e conflitantes que se estabelecem no contexto escolar. 

O estudo deste tema delineia-se no sentido de descobrir se esta situação poderia 

ser invertida encarando-se a educação como prioridade e, desta forma, investir nela 

e na melhoria da formação dos professores objetivando reverter a situação de 

desprestígio a que são submetidos. Jacques Delors (1998), alerta para a 

necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida fundada em quatro 

pilares do conhecimento e da formação continuada que ele acredita serem bússola 

para o futuro da educação. Tedesco, em entrevista concedida (NOVAES, 2010), 

tratando da formação de valores para o uso ético das novas tecnologias, afirma, com 

relação à escola: 

 

Não irá voltar a ser o que era antes, porque a sociedade mudou. Hoje em 
dia, o professor não pode ocupar o lugar que ocupava há 50 anos. É preciso 
pensar não no professor individualmente, mas na equipe. O professor 
também não é como antes, quando tinha todo o conhecimento; é impossível 
ter todo o conhecimento. O professor deve ser um guia, um orientador, mas 
necessitamos, sim, dar aos professores um status profissional muito mais 
forte do que o que ele tem hoje. É preciso profissionalizar a docência, com 
profissionalismo coletivo, de grupo. Precisamos dar atenção à equipe. É 
quase impossível que um professor entenda toda a escolaridade e as 
competências que exigimos que tenha hoje um educador.  

 

Evidencia-se ser a relação eu-outro – a não aceitação do outro no espaço da 

convivência e a falta de habilidade para lidar com os conflitos –  tônica no âmbito  

escolar. Neste contexto, é relevante refletir sobre a forma de superar este desafio, 

tendo como perspectiva a formação de cidadãos. 

Em concordância com o embasamento de alguns pensadores, dentre os quais o 

filósofo e pensador russo Bakhtin (1895-1975), o filósofo francês Lèvinas (1906-

1995), cabe considerar imprescindível refletir sobre a possibilidade de a escola abrir 

espaço para o acolhimento do outro, tarefa com a qual o professor atuaria como 

mediador e aglutinador por intermédio do diálogo: a relação sujeito-sujeito poderia 
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favorecer a alteridade, entendida como abertura ao outro, que interpela o sujeito às 

solicitações do outro, como um resgate da humanização e o respeito à diferença que 

emergiriam como possibilidade de acolhimento ao apelo que vem do outro. Da 

mesma forma, cabe considerar ser possível que uma prática da alteridade possa 

amenizar as complexidades que se estabelecem nas relações entre os diferentes 

grupos integrantes do contexto escolar. 
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CAPÍTULO II 

ALTERIDADE11 – UM CONCEITO INTERDISCIPLINAR 

 

 

2.1 BREVE DELINEAMENTO DAS IDEIAS DE ALGUNS PENSADORES  

 

 

Esta Tese, que focaliza sobretudo o estudo da consideração à alteridade na 

Educação, emergiu da percepção sobre as dificuldades que ocorrem nas relações 

humanas no contexto escolar, principalmente às que se referem à assimilação do 

outro12. Evidencia-se que na escola manifestam-se reflexos do mundo 

contemporâneo – ignorar o outro – o que faz a convivência entre as pessoas 

assumir cada vez mais um caráter de banalização da violência e do mal. Para 

Arendtt (2001) o mal tem natureza histórica e se manifesta nos espaços 

institucionalizados. Banalizar a violência é reflexo do esvaziamento do pensamento, 

o que permite a instalação da banalidade do mal, conforme a autora.  

Dessa forma, a aparente despreocupação com o outro, que permeia as relações 

humanas e que parece ter seus reflexos na escola, contribui para que se reflita 

                                                           
11

O verbete “alteridade”, em Houaiss (2010) assim está: 1 natureza ou condição do que é outro, do 
que é distinto; 2 Fil. situação, estado ou qualidade que se constitui através de relações de 
contraste, distinção, diferença [Relegada ao plano de realidade não essencial pela metafísica 
antiga, a alteridade adquire centralidade e relevância ontológica na filosofia moderna (hegelianismo) 
e esp. na contemporânea (pós-estruturalismo).] Etim. Fr. Alterité “alteração, mudança”, do latim 
alteritas-atis. Para Abbagnano (1998) a etimologia aponta, apesar do uso que se faz desta palavra 
como ligada a diferente e diverso, para sua origem latina – alteritas – que significa ser outro. 
Ontologicamente, compreende-se a situação de um ser que existencial ou essencialmente se 
distingue do outro. A alteridade é um conceito mais restrito do que diversidade e mais extenso do 
que diferença (ABBAGNANO, 1998, p. 34). Em “Significados.com.br.” consta: Alteridade é um 
substantivo feminino que expressa a qualidade ou estado do que é outro ou do que é diferente. É 
um termo abordado pela filosofia e pela antropologia. Um dos princípios fundamentais da alteridade 
é que o homem na sua vertente social tem uma relação de interação e dependência com o outro. 
Por esse motivo, o "eu" na sua forma individual só pode existir por meio de um contato com o 
"outro". Quando é possível verificar a alteridade, uma cultura não tem como objetivo a extinção de 
uma outra. Isto porque a alteridade implica que um indivíduo seja capaz de se colocar no lugar do 
outro, em uma relação baseada no diálogo e valorização das diferenças existentes. No âmbito da 
Filosofia, alteridade é o contrário de identidade. Como a alteridade é o estudo das diferenças e o 
estudo do outro, ela assume um papel essencial na educação. 

12
 Neste estudo, deparou-se com a questão da racionalidade egológica, movimento do eu que visa à 
assimilação do outro ao mesmo, isto é à própria identidade desconsiderando a alteridade, como 
assinala Lèvinas (2000, p. 10): “[…] totalidade que domina a filosofia ocidental”. Assim, como 
consequências esta atitude torna-se visível, mesmo na escola, em diferentes formas de preconceito 
e discriminação. 
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sobre a possibilidade de serem, por este motivo, afetados o trabalho docente e a 

aprendizagem dos alunos.  

Desta maneira, na busca de aprofundar estudos a esse respeito, foram selecionados 

autores cujos aportes teóricos têm a intenção de pensar a ética da alteridade no 

processo educativo, apontando para outra direção: a alteridade do outro e não mais 

a da centralidade do eu.  

Desta forma, para a alteridade revelada na obra de diferentes autores, destacou-se 

neste estudo, inicialmente, Lèvinas (1980), trazendo a subjetividade, a abertura e o 

desprendimento de si para o acolhimento, preocupação e cuidado com o outro, 

daquele que vem ao encontro. O autor mostra a preocupação com a humanidade, o 

que ele entende sob a perspectiva do outro. Também, Bakhtin (2011), em quem a 

preocupação com a questão do eu e o outro, constitui-se como condição do eu. O 

educador Freire (2007), para quem a alteridade é entendida como a escuta e a 

existência do diálogo, no encontro e na percepção do outro.  

Esta contextualização é feita, antes de adentrar-se nos pressupostos dos autores 

selecionados para este estudo, para criar o arcabouço necessário e melhor situar o 

tema da alteridade na educação. Acredita-se que o olhar sobre a alteridade pode 

intensificar a convivência entre os integrantes do espaço escolar. 

 

 

2.1.1  Lèvinas 
 

 

Os pressupostos de Emmanuel Lèvinas (1906-1995) embasam o que se pensa 

nesta pesquisa: uma educação baseada na interação com o outro, na construção da 

subjetividade humana a partir de uma ética que acolhesse e respeitasse a 

alteridade. Torna-se oportuno assinalar que este autor é caracterizado como um 

pensador que deu visibilidade à questão do outro, à consideração à alteridade, o que 

pode ser percebido em seus estudos, sempre com a preocupação em descrever a 

relação e o acolhimento eu-outro. 

Contemporâneo de um momento marcado pelo Holocausto, e mesmo tendo sido 

preso de 1940 a 1945, final da segunda Guerra, Lèvinas não desistiu de seu 

trabalho na direção de compreender o egoísmo deste conflito, conforme suas 

palavras:  
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Os mortos, que ficaram sem sepultura nas guerras, e os campos de 
extermínio afiançaram a ideia de uma morte sem amanhã e tornam 
tragicômica a preocupação para consigo mesmo e ilusórias tanto a 
pretensão do animal racional a um lugar privilegiado no cosmos, como a 
capacidade de dominar e de integrar a totalidade do ser numa consciência 
de si (LÈVINAS, 1993, p. 71).  

 

Naquele momento, a existência de angústia e de solidão parecem ter motivado esse 

filósofo a preocupar-se com uma forma de saída para o isolamento da existência, o 

que se confirma por seus estudos, ao apontarem a transcendência, ou seja, a 

abertura ao outro13 (ser humano) e ao infinito (indo ao encontro do outro) como 

possibilidades de saída. As ideias desse autor evidenciam sua preocupação com o 

outro permeando seus estudos – fruto das experiências negativas que teve não só 

por ter vivenciado os horrores da Guerra, mas, também, fruto das experiências de 

uma civilização que levou à crise o mundo ocidental, especialmente com a 

degradação das relações interpessoais do eu-outro (LÈVINAS, 1988). 

Assim, a questão da consideração à alteridade, nesta pesquisa, surge como tema 

central, considerando a forma como ocorrem as relações sociais contemporâneas, 

marcadas pela ignorância e pela banalização do outro conforme lemos em Arendt 

(2001), um sintoma da condição humana. O que este estudo investiga é o que 

possibilita implementar, na educação básica, uma cultura que respeite e se 

responsabilize pelo outro que interpela e pede uma resposta. Verificar a 

possibilidade de transcendência em direção ao outro – do egoísmo do mesmo para 

o infinito do outro, não mais indiferente ao outro, mas sim, respondendo ao seu 

chamado: aqui se inscreve a responsabilidade por este outro, em um encontro com 

a alteridade que se constrói na relação face a face.  

É através da abertura ao outro que se dá a humanização do sujeito, o que ocorre no 

âmbito do convívio com a alteridade, responsável pela constituição da subjetividade 

                                                           
13

 A abertura ao outro, a responsabilidade com o outro é lembrada na seguinte passagem de Lévinas 
(1980, p. 90): “[...] a relação intersubjetiva é uma relação não-simétrica. Neste sentido, sou  
responsável por outrem sem esperar a recíproca, ainda que isso me viesse a custar a vida. A 
recíproca é assunto dele (sic). Precisamente na medida em que entre outrem e eu a relação não é 
recíproca é que eu sou sujeição a outrem; e sou „sujeito‟ essencialmente nesse sentido. Sou eu que 
suporto tudo. Conhece a frase de Dostoievski: „somos todos culpados de tudo e de todos perante 
todos, e eu mais que todos os outros. Não devido a esta ou aquela culpabilidade efetivamente 
minha, por causa de faltas que tivesse cometido; mas porque sou responsável de uma 
responsabilidade total, que responde por todos os outros e por tudo o que é dos outros, mesmo 
pela sua responsabilidade. O eu tem sempre uma responsabilidade a mais (sic) do que todos os 
outros‟”.  
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e do eu: o que se é como sujeito resulta da relação que se mantém com o outro – 

relação que interpela e enriquece cada sujeito. Ao interpelar-se, surge a exigência 

de uma resposta para atender ao apelo do outro e nisso reside a grandiosidade de 

cada um, que se responsabiliza pelo outro, em uma decisão pessoal, sem regras: 

conhece-se a liberdade - conforme Freire Cf. 2006), movimento interno de sair do 

mundo fechado, limitado, escuro - e ter autonomia – processo gradativo de 

amadurecimento, que propicia ao indivíduo capacidade de decidir e arcar com as 

consequências dessa decisão assumindo responsabilidades. Importa lembrar que 

educar é formar o homem para o exercício de sua liberdade e autonomia no espaço 

público.  

Pode-se imaginar o que esta nova possibilidade da abertura ao outro, à alteridade, 

traria para os processos formativos que se desenvolvem nas escolas – abertura que 

contribui para a constituição do sujeito, pois um eu só se constitui na relação com os 

outros eus. Evidencia-se, dessa maneira, o quanto essa prática pode colaborar para 

relações interpessoais que ocorrem na escola enquanto processo de construção das 

subjetividades: abrir-se à alteridade é condição necessária para a implementação 

dessa nova cultura. Neste contexto, a ideia do infinito14 se consuma na 

subjetividade, como acolhimento do outro, daquele que vem ao encontro de outro 

eu.  

Importa lembrar que nessa nova subjetividade levinasiana, que implica acolhimento 

e responsabilidade pelo outro em uma relação do face a face não se verifica a perda 

da autonomia e liberdade, mesmo tendo sempre presentes a preocupação e 

necessidade de acolher o outro e da presença do outro. A nova subjetividade poderá 

colocar-se em confronto com a heteronomia, que complementa a liberdade e a 

autonomia no contexto da subjetividade ao contribuir para a constituição do sujeito e 

não comprometer sua liberdade. 

Lèvinas (1980) aprofunda o que amplia a identidade e a subjetividade ao dizer que a 

alteridade é metafísica ao contrapô-la à ontologia (esta, enquanto universalizadora 

que, como tal, nega a singularidade do sujeito reduzindo-o a uma totalidade). 

Distante da totalidade, que não reconhece o outro em sua individualidade, impõe-se 

                                                           
14

 Infinito, entendido como advindo de um Ser infinito, Deus, tratado nos pressupostos levinasianos 
como Absolutamente outro em uma relação ética do eu que deseja esse infinito não porque ele lhe 
falta e sua falta tem que ser saciada, mas, porque se relaciona com o desejo de transcendência 
(LÈVINAS, 1980). 
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uma relação ética com o rosto do outro em uma cultura que observe a consideração 

à alteridade como algo a ser pensado na interface da educação e do trabalho 

formador: é possível que essa prática contribua para afastar os sinais de barbárie e 

violência que impede que seja ouvida a interpelação do outro.  

O que se propõe, neste estudo, é que a relação “outro e o mesmo” não seja 

estabelecida sob a égide da totalidade, mas, sim, que seja aberta a possibilidade de 

se criar uma nova relação ética com o outro no contexto da educação básica. No 

processo educativo, sob pressupostos levinasianos, a educação deverá ser pensada 

em uma perspectiva ética e, longe de constituir-se em instrumento de dominação 

que objetiva a assimilação do outro pelo mesmo e que nega a alteridade. Sob 

princípios éticos, ela constitui-se como possibilidade de acolhimento e 

responsabilidade com o outro em um processo que permite ao sujeito sair de si em 

direção ao encontro do outro, à  transcendência. Se, a partir da escola, a alteridade 

puder ser respeitada, nas práticas do cotidiano, pode-se antever o impacto sobre as 

relações sociais fora dela. 

Retomando a nova subjetividade dos pressupostos levinasianos, verifica-se: a 

deposição daquele sujeito central nas relações e a edificação de uma nova 

subjetividade, calcada sobre o pilar do um para o outro, na qual estão presentes o 

acolhimento e a responsabilidade pelo outro. Vislumbra-se, dessa forma, um novo 

humanismo no qual está presente a preocupação de pensar a subjetividade na 

relação com o outro, distante do antigo pensamento ocidental – onde a centralidade 

estava no mesmo – e, o outro, integrava-se a ele compondo uma totalidade, através 

do processo de sua assimilação. Nessa nova subjetividade, o outro, não será, de 

nenhuma forma, assimilado pelo mesmo (LÈVINAS, 1980).  

A ética da alteridade pensada por Lèvinas (1980) marca, pois, o início de um novo 

pensamento ético descrito como novo modo de ser em uma relação que ocorre no 

face a face entre o outro e o mesmo, implicando uma relação na epifania do rosto15, 

no face a face entre o mesmo e o outro e diz respeito à aparição do outro que 

interpela e questiona o domínio do mesmo. 

Essa é a ética que esta Tese pensa para a educação: uma relação que seja 

estabelecida no face a face, na transcendência do mesmo para o outro na qual a 

linguagem, responsável pela inserção no mundo, possa favorecer a aproximação 

                                                           
15

 O termo epifania do rosto: a manifestação do rosto é uma epifania como visitação, a alteridade do 
outro manifesta-se assim, ao modo de visitação, de maneira enigmática (MELLO, 2003, p. 109). 
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necessária para o comprometimento, acolhimento e a responsabilidade por aquele 

outro, no desenvolvimento das ações educativas, na educação básica.  

Para Ortega (2004), a pedagogia16 precisa de uma reflexão profunda, não apenas 

com relação às aulas, mas, também com relação ao contexto na qual se insere.  

Torna-se oportuno observar que a perspectiva da ética da alteridade é fruto da 

crise17 da qual é vitima a filosofia moderna que entendia a subjetividade como 

fundamento da verdade filosófica, pensamento no qual se evidenciava o 

esquecimento do outro. Por este motivo, reforçava-se no sujeito uma visão 

antropocêntrica que enxergava o mundo, incluindo a sociedade e a educação, a 

partir da redução do outro ao eu. Habermas (2000, p. 27) define o princípio da 

subjetividade, ao afirmar que: “Na modernidade, portanto, a vida religiosa, o Estado 

e a sociedade, assim como a ciência, a moral e a arte transformam-se igualmente 

em personificações do princípio da subjetividade”. 

Não é propósito deste estudo discutir a crise da filosofia ocidental, mas sim seus 

reflexos: a busca da educação por um novo fazer pedagógico inspirado na filosofia  

                                                           
16

 Para Ortega (2004): “La pedagogía necesita de una reflexión profunda no sólo sobre la vida en las 
aulas, sino también sobre lo que sucede en el contexto social e histórico en el que la acción y el 
discurso pedagógico necesariamente se insertan para que la realidad de la vida entre en las aulas. 
Hoy es necesaria una pedagogía que se base más en la importancia del otro, que comience en el 
otro, en su existencia histórica; que se pregunte por el otro. No es posible seguir educando como si 
nada ocurriera fuera de recinto escolar, o hubiera ocurrido en el inmediato pasado, desde 
paradigmas que hoy se muestran claramente insuficientes, ignorando qué tipo de hombre y mujer y 
de sociedad se quiere construir (ORTEGA; MÍNGUEZ, 2001 apud ORTEGA, 2004) e ignorando las 
condiciones sociales que es tán afectando a los educandos. Volver la espalda a esta realidad es 
tanto como renunciar a educar. No se educa nunca em «tierra de nadie». Y el compromiso con el 
otro, hacerse cargo de él exige asumirlo en toda su realidad histórico-social. De otro modo, ¿a 
quién pretenderíamos educar, para qué? [...] Y las circunstancias actuales exigen no sólo un nuevo 
lenguaje, sino, además, que la vida real del educando entre de lleno como contenido material en el 
escenario de l educación moral, liberando a la realidad del educando del reduccionismo psicológico 
que, hasta ahora, le ha acompanhado. El educador no puede renunciar a su función más primaria: 
ayudar a un nuevo nacimiento de alguien que asuma la responsabilidad de vivir no sólo con los 
otros, sino también para los otros en sociedad para transformarla. De otro lado, no puede ignorar 
que conocer la realidad que envuelve al educando exige desenmascarar las redes de «información» 
que ocultan y deforman la realidad. Educar es, también, preparar para juzgar críticamente lo que 
está pasando en las condiciones de vida de los educandos, «desinformando» respecto a los 
axiomas admitidos por el stat quo que intentan hacer coincidir la verdad con un determinado punto 
de vista o con la consecución de unas ventaja concretas (DUCH, 1998 apud ORTEGA, 2004). Sin 
desvelamiento de la realidad hay adoctrinamiento, pero no educación. Se educa cuando se asume 
la totalidad de la vida de los educandos en toda su realidad. Y ésta no se puede desvincular de sus 
condiciones sociales. Desde la pedagogía de la alteridad se entiende mejor que educar es un acto 
de amor a todo lo que el educando es; que educar es un compromiso ético y político, es decir, 
hacerse cargo del outro”. 

17
 Sobre  a crise da modernidade, Alain Tourraine (2004) questiona: “A crise da modernidade, que 
para alguns se manifestou como uma ruptura com a secularização e a confiança na razão, não é 
antes, a entrada em uma modernidade mais completa que rompeu todas as amarras que a 
prendiam ainda à margem da ordem natural, divina ou histórica das coisas?”. 
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levinasiana – alternativa para pensar a subjetividade a partir da relação com o outro 

que não se reduz ao eu, não mais centrada no eu, mas que se volta para o outro.  

Desse modo, aquele sujeito construído na modernidade perde o seu lugar para uma 

nova subjetividade em termos de acolhimento e responsabilidade pelo outro, a 

alteridade, que implica na retirada do eu de sua centralidade para trazer a alteridade 

do outro para o centro. Assim, sob a ótica levinasiana, a subjetividade se traduz pela 

responsabilidade e pelo acolhimento ao outro que não pode ser reduzido ao mesmo 

e sim, percebido em sua estranheza. A consideração à alteridade, ao outro, constitui-

se como subjetividade ética, entendida como acolhimento daquele que vem ao 

encontro de outro eu, possibilitando a construção de um novo humanismo – um 

humanismo do outro homem – antes livre e consciente e agora acolhedor e 

responsável pelo outro. Para o filósofo, humano é o lugar onde o homem sai da 

solidão do ser (LÈVINAS, 1980). Sob este aspecto, Lèvinas (1998, p. 113) assevera:  

 

[...] o interpessoal não é a relação em si indiferente e recíproca de dois 
termos intercambiáveis. Outrem, como outrem, não é somente um alter- 
ego. Ele é o que eu não sou: ele é o fraco enquanto sou o forte; ele é o 
pobre; ele é a viúva e o órfão [...].  

 

O essencial é que ele tem essa qualidade em virtude de sua própria alteridade. 

Deste modo, ser para o outro e abrir-se ao outro constitui um modo de ser existente 

que se abre ao infinito frente ao outro ou, conforme as palavras do autor: “Ser eu 

significa, a partir daí, não se poder furtar à responsabilidade, como se todo edifício 

da criação repousasse sobre meus ombros” (LÈVINAS, 1993, p. 61). 

Com relação ao infinito, Lèvinas (1980) o concebe como advindo de um Ser infinito, 

Deus, que será chamado, em seus estudos, como Absolutamente outro: há uma 

relação ética do eu que deseja esse infinito, não porque ele lhe falta e sua falta tem 

que ser saciada, mas, porque se relaciona com o desejo de transcendência. Dessa 

forma, Lèvinas (1980) apresenta a relação com o infinito real e a metafísica partindo 

de um eu que se direciona para o outro, um fora de si, o que acontece a partir de um 

movimento que tem no mundo seu ponto de partida.  

Nesse contexto, o grande desafio era o de repensar a ética contemporânea ao abrir 

espaço para a transcendência onde se impunha aceitar o outro e abrir-se à 

alteridade. Diante disso, face a face com o outro (sempre um indivíduo, uma pessoa 

singular) é que faz irromper todo o sentido, porque é diante do rosto do outro que o 
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sujeito percebe sua responsabilidade por esse outro, que a alteridade não é um 

oposto à sua identidade, mas a incorporação desse outro no em si: estar frente ao 

outro significa estar frente ao rosto do outro, com respeito à transcendência deste 

que se manifesta com a palavra e que implica a alteridade. A presença e o rosto do 

outro revelam que a própria subjetividade constitui-se em responsabilidade com o 

outro, conforme as palavras do autor: “não poder esquivar-se eis o eu” (LÈVINAS, 

1980, p. 223).  

Falar do rosto é, portanto, permitir que sejam abertos caminhos para uma relação 

que vai além do face a face, das aparências, e que representa um convite à 

alteridade. Desta maneira, acolher o outro em uma relação face a face, é aceitá-lo 

como sujeito e não como objeto: o processo de conhecimento pode ser estabelecido 

dentro de uma relação vivida frente a frente e que envolve a linguagem que não 

exterioriza uma representação preexistente em mim, mas, põe em comum um 

mundo até agora meu ou conforme o autor: “[...] a generalidade da palavra instaura 

um mundo comum” (LÈVINAS, 1980, p. 155).  

Evidencia-se que, para este autor, a alteridade revelada no Rosto do outro deve ser 

compreendida como uma representação que vai além de uma imagem plástica, 

aspecto físico do ser humano, aquilo que o diferencia das outras pessoas. Ao 

contrário, não é deste rosto que trata Lèvinas (1980) e, embora a aparência seja 

importante nas relações humanas, para este filósofo, a real essência do ser humano 

não está em seu rosto apenas por ser uma parte corporal, uma imagem que 

transcende o próprio corpo e que será característico do ser humano, mas, o rosto é 

a revelação de uma pessoa ao outro ou, na expressão levinasiana, “o rosto exprime-

se no sensível [...] porque o rosto rasga o sensível” (LÈVINAS, 1980, p. 177).  

Todo este processo ocorre através da linguagem, proveniente do rosto do outro, por 

permitir colocar em comum um mundo, a partir do encontro com o outro, em uma 

interação que ocorre no face a face. Falar do rosto, para este autor é, portanto, 

permitir que sejam abertos caminhos para uma relação que vai além da face a face, 

das aparências, e que representa um convite à alteridade: acolher o outro em uma 

relação face a face, é aceitá-lo como sujeito, conforme as palavras do autor: “O 

outro, enquanto outro é Outrem” (LÈVINAS, 1980, p. 58).   

Assim, a distância entre o mesmo e o outro, onde ocorre a linguagem, não será 

reduzida à questão de um limitando o outro, mas, sim, à transcendência  em que o 

outro não pesa sobre o mesmo, apenas o torna responsável ou seja, falante. A 
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linguagem, para este autor, não engloba o outrem, pois ele não é um conceito, mas, 

sim, uma pessoa: ambos possuem em comum um conteúdo a ser comunicado pela 

linguagem. Para Lèvinas (1980) é central a questão do falar outramente, ou seja, de 

falar de outra maneira ao Ocidente, com uma nova perspectiva de procurar a 

verdade relativa ao sentido do humano. 

Daí a importância da linguagem ao restabelecer uma relação do outro com o 

mesmo, porém, mantendo o outro transcendente ao mesmo, este que é acolhido em 

sua ipseidade do eu, como ente particular e único. Assim, a linguagem assume 

importante papel tendo o caráter de essência, na relação do mesmo e do outro, ou 

Metafísica, assegurando a relação entre interlocutores sem, necessariamente, que 

esse outro da relação seja reduzido ao mesmo pelo fato de sair de si. Esse outro 

pode preservar a autonomia do eu, ao entrar na relação com o outro, pois a 

transcendência do outro tem na linguagem sua segurança (LÈVINAS, 1980). 

A partir desse pensamento fica assinalado que a educação, com suas características 

opressora e niveladora, na tentativa de reduzir o outro ao mesmo, ofereça, ao 

professor, algumas dificuldades para a implementação de um trabalho que seja 

pautado pela  considerando a alteridade. 

Sob pressupostos levinasianos, ensinar não é conquistar ou dominar, mas, abrir-se 

para acolher, o que faz entender que o ato de ensinar significa todo infinito da 

exterioridade e que o ensino ocorre de forma simultânea à produção, porque ele é 

sua própria produção ou, nas palavras do autor: “O ensino não é uma espécie de um 

gênero chamado dominação, uma hegemonia que se joga no seio de uma 

totalidade, mas a presença do infinito que faz saltar o círculo fechado da totalidade” 

(LÈVINAS, 1980, p. 153). O ensino se configura como uma relação ética, aberta ao 

outro, abertura que propicia o encontro no contexto de uma pedagogia da escuta 

que ensina em sua manifestação de exterioridade, mesmo no silêncio. Para Lèvinas 

(1980, p. 78):  “O silêncio não é, assim, uma simples ausência de palavras; a palavra 

está no fundo do silêncio como um riso perfidamente contido.” Reitera-se, desta 

forma, que Levinas pensa a educação a partir de uma ética do acolhimento e 

respeito para com a alteridade. Educar, sob princípios éticos, significa refazer 

trajetos e repensar sob quais valores e objetivos orientam-se as práticas dos 

professores. Entende-se que, sob a ótica de Lèvinas, o educador deve assumir uma 

postura acolhedora a seu aluno, responsabilizar-se por aquele outro que o interpela 
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na relação educativa. A ética levinasiana18 não significa bondade ou moralismo, e 

sim uma estrutura que mantém a vida ligada ao outro, que se revela em seu rosto, 

que exige postura ética e que desperta para a valorização do outro, ao respeito, 

reconhecimento e igualdade, como sujeito e não como objeto. Conforme o autor, “a 

relação com o rosto não é conhecimento de objeto” (LÈVINAS, 2000, p. 62).  

Evidencia-se que a grande contribuição para a educação deste autor está na 

(re)significação deste outro modo de ensino baseado e fundamentado no 

ensinamento proveniente do outro. As reflexões de Lèvinas (1993) abrem caminhos 

para que se pense nos desafios e nas possibilidades de uma educação sob 

princípios éticos para a contemporaneidade. Neste contexto, importa que se reflita, 

sobre a necessidade da articulação do currículo com uma acolhedora relação inter-

humana tendo como objetivo o outro pela necessidade de seu acolhimento. 

Entender as implicações do pensamento levinasiano sobre o outro, em sua interface 

com a educação, torna-se fundamental, para os procedimentos do educar sob os 

princípios da perspectiva ética de consideração à alteridade: ser responsável por 

ele, interagir com o outro, manter com ele uma relação ética de respeito e 

consideração à sua alteridade – identidade diferente da minha. 

  

 

2.1.2  Paulo Freire  
 

 

Este item constitui um recorte na produção bibliográfica de Paulo Freire (1921-1997), 

de seus conceitos de alteridade e dialogia, necessários para melhor situar o tema 

central deste trabalho. Para esse autor, a educação constitui uma possibilidade de 

intervir no mundo do ensinado na escola, que estimule a curiosidade dos alunos, 

que procure compreendê-los como elementos ativos na interação com o mundo, e 

que propicie conhecimento para o fortalecimento da capacidade transformadora dos 

aprendizes.  

Freire (1997) aponta a necessidade da luta na perspectiva da edificação de um ser 

capaz de fazer e pensar a respeito e de uma sociedade mais justa, igualitária, na 

qual haja lugar para a autonomia e a transformação, efetivando sua própria 
                                                           
18

 A ética levinasiana, mais do que um sistema de normas, implica na recusa de um universo 
centrado no eu, o que ocorre a partir do rompimento da totalidade: surge uma nova subjetividade 
calcada na responsabilidade e no cuidado com o outro que não mais se reduz ao mesmo. 
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humanidade. Seu discurso evidencia forte tendência dialógica para a superação e 

para a humanização, como ilustram as seguintes passagens:  

 

É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação 
como processo permanente. Mulheres e homens se tornaram educáveis na 
medida em que se reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez 
mulheres e homens educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que 
gerou sua educabilidade [...] O diálogo é o encontro amoroso dos homens 
que, mediatizados pelo mundo, o “pronunciam”, isto é, o transformam, e, 
transformando-o, o humanizam para a humanização de todos (FREIRE, 
1983, p. 28). 

 

A preocupação com o humanismo desses diferentes excertos contribui para 

entender a importância do diálogo para este autor, na perspectiva da emancipação – 

uma educação libertadora, a favor da autonomia do aluno – que rompe com o 

modelo de educação que deposita informações.  

A autonomia nesse autor reconhece o desejo de ir além, no cuidado com o outro e 

surge em um movimento dialógico com aquele cuja identidade difere da própria, em 

manifestação de acolhida, respeito, confiança e responsabilidade pelo outro, 

evidenciando atitude ética na construção de uma educação que liberta, emancipa e 

não oprime.  

A liberdade freireana implica lutar pela educação – que não deposita ou adestra e se 

efetiva em ações concretas, de compromissos entre os humanos no contexto do  

diálogo – que se preocupa com a construção de aprendizagens que somem 

significativamente, em uma existência, podendo desempenhar papel privilegiado na 

formação das novas gerações. Assim, a educação, em seu caráter dialógico, 

enquanto processo formador do ser humano poderá contribuir com o movimento que 

se volta para o outro, propiciando sua autonomia.  

Evidencia-se, desta maneira, que o processo pedagógico que se proponha a ensinar 

a “aprender a viver juntos”, conforme o documento da UNESCO, de J. Delors (1996) 

deverá empenhar-se em promover relações dialógicas de compromisso e 

responsabilidade entre  todos. 

Importa lembrar que, sem processos pedagógicos competentes desenvolvidos nas 

escolas, sem a existência do diálogo capaz de humanizar, sem vivenciar práticas de 

justiça, liberdade e paz no viver e conviver com o outro, fica distante o papel 

essencial da educação de formar para a vida e para agir sobre o mundo, conforme 

Freire (2003, p. 78)  “existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo”  
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Com a perspectiva de formar sujeitos que existam humanamente, Freire (1983), 

salienta a importância do tema gerador para o conteúdo a ser aprendido, a partir do 

mundo conhecido do educando, contra a prática do ensino que informa apenas. 

Neste sentido, as ideias desse autor, assim como as de Bakhtin, evidenciam a 

importância da linguagem nas relações dialógicas como elemento fundante da 

constituição do sujeito e da sua possibilidade de comunicação – instância  

emancipadora na vida e na escola. É através da palavra que os humanos se 

reconhecem e assumem o papel que lhes cabe diante do mundo e é pela 

dialogicidade que se torna possível educar e rever práticas para a  construção de um 

saber que seja libertador.  

Toda transformação exige diálogo, por ele ser a ferramenta que possibilita a criação 

de vínculos entre as pessoas por meio das ações humanas que se prestam a 

manifestações de consideração e confiança uns nos outros e que expressa 

interação, como ilustram as afirmações do autor: “[...] A prática docente, 

especificamente  humana, é profundamente formadora, por isso, ética” (FREIRE, 

2007, p 72) e “a melhor maneira de por ela lutar é vive-la em nossa prática, é 

testemunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas relações com eles (FREIRE, 2007, 

p.17). 

Os estudos de Freire, ao focalizar o diálogo como categoria central, apontam para a 

liberdade e para a ética da necessidade de perceber o outro como uma fonte de 

aprendizagem: a relação de alteridade, pelo diálogo, marca a educação 

emancipatória que rejeita, nos processos educativos, as relações interpessoais 

excludentes e que resistem à diversidade.  

A consideração à alteridade desse autor pressupõe  a existência do diálogo: 

 

[...] se impõe a eu escutar o educando em suas dúvidas, em seus receios, 
em sua incompetência provisória. E, ao escutá-lo, aprendo a falar com ele 
[...] Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade 
permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, 
ao gesto do outro, às diferenças do outro (FREIRE, 2007, p. 119).  

 

A pedagogia freireana tem no diálogo seu eixo central, enquanto prática que propõe 

o encontro e a responsabilidade pelo outro, em um movimento de disponibilidade, de 

ir além de si pelo comprometimento  com o  outro. No diálogo freireano o eu se 

expressa sem se aniquilar e, nessa lógica, ajuda o outro a libertar-se.  
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Educar eticamente implica o caráter libertador, problematizador, que traz para o 

centro a questão do diálogo, da esperança e do amor – uma pedagogia de 

consideração à alteridade em que a relação com o outro dá sentido ao eu 

transformador. A escola – apesar de não ser considerada única instância para 

educar eticamente, pois há a família, a Igreja e o próprio Estado – deve garantir esse 

trabalho formador, que exige atitudes éticas entre todos que convivem no espaço 

escolar, onde estão presentes diferentes valores, muitas vezes conflitantes, no 

processo interativo.  

Eis a ética à qual se refere Freire (1996, p. 10) “[...] vivê-la em nossa prática, é 

testemunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas relações com eles”. Uma 

necessidade da prática educativa, enquanto formadora, para trabalhar com o 

aprendiz, mostrando a ele que ensinar é muito mais do que transferir conhecimento; 

ensinar é oportunizar sua construção.   

Entende-se, a partir dos ensinamentos desse autor, que é a educação, como fonte 

de conhecimento, acompanhada de atitude ética, que torna possível a convivência e 

o delineamento do caminho em direção ao outro, aberto à alteridade (FREIRE, 

1996). Neste contexto, reafirma-se a importância da dialogia, essencial nesse 

processo, porque é por ela que se verifica a constituição do sujeito: as experiências 

sociais, o convívio com os outros, a leitura do mundo expressos pela linguagem em 

seus processos de interlocução.  

 

 

2.1.3  Bakhtin  
 

 

Mikhail Mikhailóvitch Bakhtin (1895-1975), formado em História e Filologia, integrou 

um grupo que depois se tornaria o Círculo de Bakhtin. Durante sua vida ele publicou 

poucas coisas e, ainda pairam sobre ele, dúvidas sobre outras obras, se dele ou do 

círculo que ele participava. As teorias bakhtinianas evidenciam, na evolução da 

língua, as influências que ela sofre do contexto social e da ideologia do meio social 

onde se insere.  

Durante o regime stalinista, o círculo frequentado por ele e outros intelectuais foi 

perseguido pelo regime, o que custou a Bakhtin seis anos de exílio no Cazaquistão. 
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Suas obras só chegaram ao Brasil na década de 80 depois do seu falecimento que 

ocorreu em 1975. 

Em continuidade à perspectiva de compreender a alteridade, ela será focalizada sob 

a configuração da relação dialógica19 entre o sujeito e seus outros, tomando-se 

como aporte o pensamento de Bakhtin. De acordo com o pensamento desse autor, a 

constituição humana é decorrente da relação com o outro, que se dá pela linguagem 

por possibilitar a interação entre sujeitos falantes. Todo discurso volta-se para os de 

outros ao seu redor e assim o homem constitui-se como sujeito: pelo e no discurso, 

o que o faz ser efeito dele. Assim sendo, um sujeito não pode ser considerado 

isoladamente, ele constrói-se sempre no processo da sua inter-relação com outros. 

Do principio que a interação verbal e o dialogismo são constitutivos da linguagem 

humana, evidencia-se: que para Bakhtin o diálogo “não é apenas a comunicação em 

voz alta entre duas pessoas frente a frente, no seu sentido formal mais tradicional” 

(FARACO; TEZZA; CASTRO, 2007, p.106), mas sim, uma das mais importantes 

formas da interação verbal.  

É possível, ainda, compreender a palavra “diálogo” como qualquer espécie de 

comunicação verbal, gêneros textuais ou discursivos, o que implica saber que para 

que essa compreensão se estabeleça não é necessária a presença de duas ou mais 

pessoas em comunicação.  

O ser dialógico, na concepção de Bakhtin (1997), interage socialmente por meio da 

linguagem. A comunicação pode ser estabelecida porque se cria uma ação que 

implica uma resposta, instituindo a consideração à alteridade do ser humano – a 

palavra do outro que traz o mundo exterior. A linguagem é dialógica e o universo de 

cada um funda-se nas palavras do outro, pois vive-se no universo no qual “a 

experiência verbal individual do homem toma forma e evolui sob o efeito da 

interação contínua e permanente com os enunciados individuais do outro. É uma 

experiência que se pode, em certa medida, definir como um processo de 

assimilação mais ou menos criativo das palavras do outro [...]”. (BAKHTIN, 1997, p. 

314). 

Faz-se necessário entender que pelos pressupostos bakhtinianos a língua constitui  

um fenômeno social da interação verbal, enquanto comunicativa entre os falantes e, 

                                                           
19

 Dialogia: em forma de diálogo: fala entre dois ou mais indivíduos conversa (HOUAISS, 2010, p. 
258). Etim. fala entre duas pessoas, do latim dialogus, derivado do grego diálogos. Dialógico (1844) 
e dialogismo (1844) do francês dialogisme, derivado do latim dialogismus e este do grego, 
dialogismos (CUNHA,  2010, p. 216). 
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a linguagem, enquanto definidora da condição humana, igualmente uma prática 

social que possui na língua sua realidade. A linguagem liga-se aos diversos campos 

da atividade humana e, neste contexto, a língua constitui o processo que permite a 

interação verbal e efetua-se em forma de enunciados, que são dialógicos – orais ou 

escritos – proferidos pelos integrantes dos diferentes campos das atividades 

humanas:  

 

O enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva e não pode ser 
separado dos elos precedentes que o determinam – tanto de fora quanto de 
dentro – gerando nele atitudes responsivas diretas e ressonâncias 
dialógicas (BAKHTIN, 2003, p. 300). 

 

Locutores e interlocutores possuem um papel ativo e colaborador na comunicação e 

pela enunciação mostra-se, em conteúdo, as condições e finalidades do discurso por 

meio do estilo de linguagem adotado e da construção composicional. A enunciação 

dá vida à língua e se aliam linguagem, contexto e meio social do indivíduo. Dessa 

forma o sujeito está sendo sempre transformado, uma vez que ele se constrói pelos 

discursos que são constantemente reelaborados nos processos interativos. A 

intersubjetividade é social e a palavra pode ser entendida como uma ponte que liga 

o outro ao eu, ao interlocutor, porque ela é o território comum de ambos.  

 

[...] o papel dos outros, para quem se constrói o enunciado, é 
excepcionalmente grande [...]. Já dissemos que esses outros, para os quais 
o meu pensamento pela primeira vez se torna um pensamento real (e deste 
modo também para mim mesmo), não são ouvintes passivos mas 
participantes ativos da comunicação discursiva. Desde o início o falante 
aguarda a resposta deles, espera uma ativa compreensão responsiva. É 
como se todo o enunciado se construísse ao encontro dessa resposta 
(BAKHTIN, 2003, p. 301). 

 

Importa lembrar que a enunciação pressupõe a existência do outro – o interlocutor. 

O dialogismo envolve os conceitos de alteridade e intersubjetividade ou, em outras 

palavras, o eu que existe em relação ao outro vai ao encontro desse outro pelo 

caminho da interação social, pois, a realidade linguística ocorre com a interação 

verbal e tem na enunciação a principal atividade da língua. Isso se explica pela 

continua interação verbal entre interlocutores e, assim, a dialogia implica a utilização 

da linguagem – só compreendida na interação que ocorre na comunicação verbal – 

ou seja, toda a linguagem sempre está envolvida em relações dialógicas que, por 
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sua vez contam com a palavra que invade todas as instâncias na comunicação entre 

indivíduos (BAKHTIN, 2006). 

Compreende-se, dessa forma, que para ser estabelecido o diálogo é preciso que se 

compreendam os significados dos discursos, o que implica conhecer o sistema 

linguístico e sua decodificação. Nesta relação dialógica, da alteridade, constitutiva 

do próprio eu, toma-se consciência desse eu e reconhece-se o outro – a alteridade 

funda-se na relação dialógica entre o sujeito e seus outros. Toda essa comunicação 

exige reciprocidade em nível do diálogo, fator fundamental na intersubjetividade. 

O modelo bakhtiniano traz como desafio o conceito de exotopia, que significa o 

desdobramento de olhares a partir de um ponto exterior porque, assim, é possível 

que o sujeito veja o que não via antes (BAKHTIN, 2003). Por meio desse 

movimento, um se coloca no lugar do outro para compreender como, a partir de sua 

visão que é única, ele se posiciona em relação ao mundo; em outro momento pode-

se retornar à própria posição – agora acrescida com a experiência do outro e, ao 

mesmo tempo, acrescentando ao outro o que ele não podia ver. A maneira como o 

outro o vê dá a ele uma visão que ele não tinha de si. Este é um processo de trocas 

recíprocas que de acordo com sua posição poderá permitir o ver e o entender. Tanto 

a alteridade como a exotopia envolve aproximação e distanciamento e a diferença 

de lugar do eu e do outro, que permite a compreensão, condição para que a 

consideração à alteridade, através do dialógico, possa ocorrer. 

Conforme Bakhtin (2003), o olhar do outro sempre é diferente daquele do próprio 

sujeito, mas este dele precisa para enxergar de modo diferente do que vê. Em 

qualquer situação ou proximidade desse outro saberá e verá algo que ele, da sua 

posição fora e diante de si, não pode ver: as partes de seu corpo, inacessíveis ao 

seu próprio olhar, pois o mundo atrás dele é acessível a outro e inacessível a ele. 

Como afirma o autor: “O homem não tem um território interior soberano, está todo e 

sempre na fronteira, olhando para dentro de si ele olha o outro nos olhos, ou com os 

olhos do outro” (BAKHTIN, 2011, p. 341).  

Assim, ser significa ser para o outro, o que conduz à interação, porque o eu-para-

mim é construído a partir do eu-para-o-outro. 

Bakhtin, embora não tenha se detido de forma direta na educação, ao enfatizar a 

necessidade do outro para a constituição do sujeito e do papel da linguagem na 

comunicação humana no âmbito das interações, fornece fundamentos para o campo 

pedagógico. Suas ideias levam a outra visão de mundo e é nesse ponto, o da 
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transformação, que propicia outro olhar para a educação, na medida em que se vê o 

aprendiz como alguém com direito à expressão e à autonomia, aberto às interações 

que ocorrem nesse espaço.  

Nas relações intersubjetivas residem as possibilidades da aprendizagem, pois o 

aprendiz necessita do contato do outro e, por esta razão, o ambiente escolar precisa 

oferecer condições para o diálogo e para a expressão dos alunos para que eles 

possam, a partir da formação de novos conceitos, reconhecerem-se através do 

outro: a relação dialógica entre professor e alunos, durante o processo de 

construção do conhecimento, pode contribuir para concretizar o conhecimento. 

Desse modo, entender essa dinâmica, é uma das tarefas fundamentais para o 

professor e para os alunos no cotidiano escolar.  

É dessa forma que a comunidade acadêmica pode vivenciar o dialogismo nas 

interações verbais que estabelece com a comunidade científica, com a perspectiva 

da construção e ampliação do conhecimento de seus integrantes: a cada enunciado 

criam-se condições para a produção de novas construções discursivas, frutos da 

interação entre os pesquisadores. Segundo Bakhtin (1997, p. 314):  

 

Nossa fala, isto é, nossos enunciados [...], estão repletos de palavras dos 
outros, caracterizadas, em graus variáveis, pela alteridade ou pela 
assimilação, caracterizadas, também em graus variáveis, por um emprego 
consciente e decalcado. As palavras dos outros introduzem sua própria 
expressividade, seu tom valorativo, que assimilamos, reestruturamos e 
modificamos. 

 

Depreende-se, assim, a importância que o reconhecimento do outro e do dialogismo 

possuem no contexto escolar para um aprendizado mais competente e eficaz. Nas 

relações sociais estão presentes assimilações observáveis nos enunciados que se 

produz: expressa-se sempre algo que já foi dito por alguém (BAKHTIN, 1997). Há 

um permanente diálogo entre as diferentes modalidades de discursos em uma 

sociedade, o que leva a entender que o dialogismo está sempre presente como 

elemento constitutivo da natureza intercomunicativa da linguagem (BRAIT, 2005). O 

processo de comunicação exige consideração à alteridade – respeito e 

reconhecimento do outro para que o dialogismo se efetive: a linguagem do homem 

no mundo em que está inserido é uma prática responsável pela constituição do eu e 

reconhecimento do outro, pois é através da comunicação que o homem se constrói 

como sujeito.  
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Sob este aspecto, evidencia-se que a comunicação trazendo em si o intersubjetivo e 

o dialógico, ocorre pela diferença que existe entre pessoas, textos ou grupos e 

implica em autoconhecimento, aceitação e  reconhecimento recíprocos. Sobre esse 

aspecto o autor se manifesta asseverando que morrer é não ser ouvido, reconhecido 

ou lembrado (BAKHTIN, 2011). 

Levando em conta: 

- estes pressupostos, de que se vive em meio ao discurso do outro, de que o outro 

constitui aspecto fundante de formação dos homens; 

- a importância do olhar do outro, e a importância do diálogo e interlocução na 

relação com o outro;  

- que “tudo o que me diz respeito, a começar por meu nome, e que penetra em 

minha consciência, vêm-me do mundo exterior” (BAKHTIN, 2011, p. 373).  

Considera-se que os pressupostos baktinianos poderiam contribuir para a 

consideração à alteridade no processo formador da escola.  

Desta forma, partindo do pressuposto de que educar implica o caráter libertador que 

traz para o centro não apenas a questão do diálogo como também o de uma 

pedagogia que propicia consideração à alteridade, aborda-se nesta Tese, a 

possibilidade de educar sob a perspectiva da alteridade ética. Os pressupostos dos 

autores estudados mostram que educar implica interação entre todos e entre cada 

envolvido nesse processo e o meio no qual ele se desenvolve. Nesse sentido, 

educar implica consideração à alteridade e envolve o diálogo, de “sujeitos que se  

encontram para a pronúncia do mundo”, conforme assevera Freire (2005, p. 192).  

 

 

2.2 SINTETIZANDO CONCEPÇÕES SOBRE A ALTERIDADE EM SITUAÇÃO 

EDUCACIONAL  

 

 

O tema basilar desta tese é a relação entre o si mesmo e o outro, não estabelecida 

sob a égide da totalidade, mas sim aberta à possibilidade de se criar uma nova 

relação eu-outro, no contexto educacional da educação básica. 

Essa perspectiva evidencia que os estudos freireanos focalizam o diálogo ao mesmo 

tempo em que apontam para a liberdade e para a ética da necessidade de perceber 

o outro como fonte de aprendizagem. Sob outro ângulo, o pensamento levinasiano 
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aduz para a consideração à alteridade, que imbrica abertura e desprendimento de si 

para o acolhimento, preocupação e cuidado com o outro, sem reduzi-lo à identidade 

de si mesmo. Encontrar formas que permitam ao professor o exercício da 

transcendência, rumo à consideração do outro e à sua alteridade – uma educação 

aberta a aprender com outro, sob princípios da alteridade ética, na relação eu-outro 

– é preocupação desta tese. 

Complementando essa diretriz, tomou-se como aporte o pensamento baktiniano  

focalizado na relação dialógica entre o sujeito e seus outros e que entende a 

constituição humana decorrente da relação com o outro por meio da linguagem: no 

processo da sua inter-relação e interação verbal com outros, constitutivos da 

linguagem humana (BAKHTIN, 2011). Considerar o outro, o aprendiz, como alguém 

com direito à expressão e à autonomia aberto às interações que no espaço escolar 

ocorrem é outra nuance da preocupação desta pesquisa por entender que é nas 

relações intersubjetivas que residem as possibilidades da aprendizagem.  

Perscruta, a partir dos dados de entrevistas com professores de uma universidade 

particular nacionalmente conceituada, se ocorrendo consideração à alteridade e 

condições apropriadas ao desenvolvimento do aluno, ocorrerá a livre expressão das 

identidades eu-outro. Destaca-se que a oferta de condições para o diálogo e 

expressão – para que professores e alunos se conheçam através da relação 

dialógica – implica a possibilidade da edificação de seres aptos a relacionarem-se 

com o outro, expressando sua própria forma de ser e respeitar o outro.  
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 

3.1  DELINEAMENTO 

 

 

A questão da consideração à alteridade contrapõe-se aos fundamentos totalitários 

da filosofia ocidental, que não respeitam as singularidades do outro e a diversidade 

humana na aquisição do conhecimento. Os autores que fundamentam esta Tese – 

focalizados no Capítulo II – abordam a subjetividade daquele que se relaciona com o 

outro: acolhendo-o e responsabilizando-se por ele. Retiram-se, assim, da 

centralidade do eu e manifestam preocupações com o outro resgatando uma relação 

ética de comprometimento, indo ao seu encontro e abrindo-se a ele pelo diálogo. 

Desse eixo – abertura ao outro como expressão do sujeito na área do conhecimento 

– foram articulados estudos de alguns pensadores da temática, sob a perspectiva do 

compromisso, do acolhimento, do respeito pelo outro – uma educação 

comprometida com a consideração à alteridade. Refletiu-se sobre o pensamento dos 

autores e a dialética de suas ideias a partir de indagações como as que seguem. A 

educação libertadora de Freire identifica-se com a força do dialogismo de Bakhtin 

referente à expressão individual e coletiva? A educação, no espaço escolar, poderia 

introduzir o dialogismo entre as pessoas, como caminho para a educação 

libertadora?  

As reflexões daí desencadeadas sugeriram que se pode educar em consideração à 

alteridade quando as condições educacionais cuidem de:  

- abrir-se ao acolhimento e ao diálogo, para que o outro (aluno) se mostre em sua 

própria maneira de sentir, pensar e agir;  

- estruturar condições pedagógicas que abra a possibilidade de despertar, entre os 

integrantes do espaço escolar, o sentido de respeito, cuidado e preocupação com o 

outro.  

- oportunizar a comunicação e o diálogo, fundamentais na existência humana, 

concretizados no encontro eu-outro, nas relações de intersubjetividades. 
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- propiciar ao aluno, vivências para experienciar estar no mundo aberto ao outro e ao 

meio circundante. 

- manifestar atenção com o outro – o aluno – ouvindo-o e respondendo às suas 

comunicações. 

- assumir a tarefa de educar com práticas e vivências que evidenciem consideração 

pelo aluno e pelo conhecimento. 

- confirmar a existência do outro (aluno), por meio do olhar, de gestos, de palavras, 

de expressões afetivas e comunicação do pensamento, para que ele se assegure de 

estar sendo visto e ouvido.  

 

 

3.2 MODALIDADE 

 

 

A modalidade considerada mais apropriada para alcançar os objetivos desta 

investigação foi a de abordagem qualitativa, pela própria natureza do objeto de 

estudo – o processo educacional, que somente pode ser entendido em uma 

perspectiva interacionista. 

Segundo Lüdke e André (1988, p. 13): 

 

a pesquisa qualitativa ou naturalística envolve a obtenção de dados 
descritivos, do contato direto do educador com a situação estudada, 
enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a 
perspectiva dos sujeitos da pesquisa.  

 

O pensamento de professores – sujeitos da pesquisa – sobre o educar sob os 

princípios éticos da alteridade, na escola regular, foi o fenômeno investigado, a partir 

de questões centradas na experiência dos mesmos, sobre possibilidades de 

aprendizagens e interações mais significativas.  

A coleta de dados da investigação ocorreu por meio de entrevistas, a partir de 

perguntas diretrizes apresentadas aos professores – perguntas organizadas a partir 

da reflexão sobre as experiências educacionais da pesquisadora desta Tese, 

enquanto professora, gestora, coordenadora de EaD e de aprofundamento de ideias 

de autoridades em diferentes áreas de conhecimento sobre a relação eu-outro em 

situações educacionais.  

As referidas questões foram propostas com vistas a obtenção de um panorama que 
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permita refletir sobre  a  educação que lida com o ser humano no cenário do século 

XXI e foram pontuadas, a partir da fundamentação teórica, das questões que 

objetivaram compreender os direcionamentos, embates e desafios na educação, 

com a perspectiva de consideração à alteridade. 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

 

3.3.1 Local 
 

 

A pesquisa foi realizada junto a uma universidade particular. O critério de seleção foi 

o de ser uma conceituada Universidade privada, na cidade de São Paulo e no 

referencial acadêmico nacional. 

Foi realizado um primeiro contato com o coordenador do Curso de Pedagogia, para 

obter autorização para realização da pesquisa. Posteriormente, houve entrevista 

com alguns professores, desse mesmo curso, para expor o teor da investigação a 

que se submeteriam e, ao mesmo tempo, consultá-los sobre a disponibilidade para 

participar da pesquisa.  

Solicitou-se ao Comitê de Ética autorização quanto aos procedimentos e a 

realização da referida pesquisa na Universidade.  

 

 

3.3.2 Recursos para a coleta de dados 
 

 

O recurso utilizado para a coleta de dados foi a entrevista, realizada com cada 

professor de Pedagogia sujeitos da pesquisa. No primeiro contato com cada 

professor, realizado para informar sobre a pesquisa e consultá-lo sobre a 

disponibilidade para participar da mesma, foi apresentado o documento escrito de 

Informação sobre a pesquisa e a Carta de consentimento livre e esclarecido (Anexo 

3), para ser assinado por cada sujeito.   
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O local e o agendamento da data e o horário da coleta de dados foram definidos 

nesse momento pelos sujeitos pesquisados. 

 

 

3.3.2.1 Entrevista a partir de questões diretrizes  

 

 

As entrevistas – com autorização dos professores entrevistados, foram gravadas em 

áudio em um computador portátil, um netbook da marca Asser, que é de propriedade 

da pesquisadora – ocorreram na Universidade onde atuam os professores 

pesquisados, em uma sala escolhida por eles. Inicialmente, a pesquisadora fez uma 

breve introdução sobre seu interesse pelo tema e, na sequência, com uma 

explicação sobre a pesquisa, solicitou autorização aos participantes para a gravação 

das entrevistas a fim de serem posteriormente transcritas e auxiliarem o processo de 

investigação. 

Embasada na experiência da pesquisadora e na fundamentação teórica de 

autoridades nesse tema, a relevância desta pesquisa está na possibilidade de 

oferecer dados analisados de situações vivenciadas por professores, bem como os 

recursos de suas práticas que poderão contribuir para a melhoria do processo 

educacional  na  preocupação com o outro que é diferente da identidade padrão e 

que o interpela em sua alteridade. 

As seis perguntas diretrizes referentes à possibilidade de educar sob a perspectiva 

ética de consideração à alteridade, organizadas para serem utilizadas nas 

entrevistas, são: 

1) Você considera que a escola em que trabalha e ministra aulas propicia condições 

para que os alunos e os professores interajam? 

2) Aponta-se o individualismo e a exacerbação do eu como tendências do homem na 

contemporaneidade impedindo a interação eu-outro. Você concorda? 

3) Você considera que professores e alunos manifestam o seu próprio modo de ser, 

pensar, agir, a própria sua identidade e se abrem à comunicação com o outro? 

4) Como você concebe a possibilidade de implementar uma estratégia que favoreça 

as interações nas comunicações? 

5) Como você descreve as interações que ocorrem entre seus alunos e professores, 

a interação que envolve alunos e professores entre si? 
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6) Como você concebe a possibilidade de educar sob a perspectiva ética de 

consideração à alteridade? 

 

 

3.3.3 Sujeitos da pesquisa 
 

 

3.3.3.1 Seleção dos Participantes 

 

 

Foram escolhidos, de maneira aleatória, a partir de um sorteio, seis professores do 

curso de Pedagogia, por serem eles os formadores daqueles que atuarão com 

alunos da educação básica e que foram consultados para saber do interesse em 

participar da pesquisa. Ressaltou-se que a participação destes não envolveria 

nomes nem deles e nem da universidade onde atuam, que receberiam e assinariam 

a Carta de consentimento livre e esclarecido, exigida pelo Comitê de Ética, 

observando-se que  poderiam abandonar a pesquisa e retirar sua participação a 

qualquer momento. 

 

 

3.3.3.2 Quadro 1: Características gerais dos participantes 

 

 

Sujeitos 
Anos como 

docente 
Gênero Experiências como docente 

Nº de Escolas 
que lecionou 

Sueli 8 F 

Positivas: boa interação com os alunos, boa avaliação 
institucional, bom retorno de aprendizagem. 
Negativas: alta carga de trabalho e comprometimento 
administrativo que compromete o desempenho 
intelectual e burocratização institucional. 

1 

Marilda 40   F 
Ênfase em práticas de sensibilização, trabalhos em 
grupo. 

11 

Elisabete 33   F Ensino fundamental e ensino superior.             3  

Lauro 25 M 

Coordenação e docência de cursos de licenciatura, 
participação em bancas e congressos nacionais e 
internacionais como parecerista e moderador. 
Integrante de grupo de pesquisa, autor de artigos, 
orientador de TCC e concessão de entrevistas. 

3 

José 
Mais do que 

10 
M Ensino fundamental e superior (ênfase ao diálogo). Mais de uma 

Quadro 1: Características gerais dos participantes 
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3.4  ANÁLISE DE DADOS 

 

 

A proposta inicial para análise dos dados das entrevistas foi estruturada 

conforme segue: 

- Transcrição das entrevistas gravadas. Leitura cuidadosa do material registrado por 

escrito, sobre as respostas escritas às perguntas diretrizes de cada entrevista, 

assinalando o que o sujeito enfatizou em cada resposta. Do texto gravado, de cada 

uma das entrevistas, procurou-se extrair o que atendia aos objetivos desta Tese para 

tornar a leitura mais clara. Foi realizada, em cada uma das entrevistas, uma leitura 

bastante cuidadosa e criteriosa para melhor compreender as respostas dos sujeitos 

da pesquisa às perguntas diretrizes.  

- Organização do Quadro 2: Respostas dos sujeitos a cada uma das perguntas 

diretrizes. 

- Comentários e análise do Quadro 2.  

- Organização de Quadro 3: Convergências das respostas  dos sujeitos da pesquisa. 

- Organização de Quadro 4: Divergências das respostas dos sujeitos da pesquisa. 

- Reflexão sobre os dados analisados a partir do referencial teórico.  

 

 

3.5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

 

3.5.1 Quadro 2: Respostas às perguntas diretrizes  

 

 

PERGUNTAS 
SUJEITO 

Sueli 
SUJEITO 
Marilda 

SUJEITO 
Elisabete 

SUJEITO 
Lauro 

SUJEITO 
José 

Você considera 
que a escola 
em que 
trabalha e 
ministra aulas 
propicia 
condições para 
que os alunos e 
os professores 
interajam? 
 

Interação 
professor/aluno 
ocorre quando 
professor propicia 
abertura para tal. 
Minha interação 
com salas 
pequenas é muito 
mais expressiva e 
significativa. Em 
salas numerosas 

Sempre foi nossa 
proposta 
educacional 
mesmo sem estar 
discutindo com 
tanta intensidade. 

Entre os 
professores há 
sempre muita 
interação. 
As questões da 
alteridade ficam 
postas com os 
alunos também,  
pelo fato de 
termos turmas 
pequenas a 

Perfeitamente. Em 
nossa atividade 
pedagógica é sim 
possível entender o 
outro, respeitar o 
outro, e o aluno 
respeitando a 
alteridade do 
professor. 

Acho que a escola 
tem condições, em  
um processo de 
mediação melhor ou 
pior. O papel do 
professor é de 
mediador. 
Às vezes há algumas 
práticas perversas de 
não respeito ao outro. 
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consigo interação 
satisfatória com o 
uso de ferramentas 
tecnológicas. 
Principal é 
interação com 
alunos, em grupo 
ou individualmente. 
Acho que a 
instituição propicia 
condições para 
interação. 

questão da 
alteridade está 
sempre posta – o 
aluno se 
manifesta em 
suas facilidades, 
dificuldades e o 
professor 
também.  
 

Aponta-se o 
individualismo e 
a exacerbação 
do eu como 
tendências do 
homem na 
contemporanei-
dade impedindo 
a interação eu-
outro. Você 
concorda? 

Absolutamente. 
Vivemos 
bombardeados de 
informações, muito 
imediatismo nas  
relações e muita 
virtualidade. 
Relação com o 
outro na nuvem e 
por meio de redes 
e de ferramentas 
tecnológicas. 
Esvaziamento do 
ser – muitas 
informações; não 
se aprofundando 
em nenhuma delas; 
tudo um pouco 
superficial: o 
diálogo não vai 
para frente. Os 
alunos operam 
ferramentas com 
muita eficiência 
porém, não têm 
paciência para 
interagir. 

Alunos trazem 
muito desse 
individualismo de 
não pensar no 
outro. 

Concordo. Acho 
impossível que 
isso acabe sendo 
o foco principal 
dessa relação. 
Diferenças 
existem e é 
bastante comum 
a impaciência 
diante de um 
aluno que tem 
certa dificuldade. 
Expressões 
corporais e 
faciais, revelam, 
entre alunos,  
pouca paciência 
para com o outro. 
Importante o 
professor estar 
muito atento. 
 
 

As pessoas se 
comunicam muito 
pouco 
pessoalmente e 
demais pelas 
mídias. 
Penso que não 
ocorre na escola, 
pois o contato 
presencial é 
depurador. O grupo 
corrige, de alguma 
maneira, a todos 
nós. Há uma 
possibilidade de 
reajuste de 
conduta. Julgo  
que a exacerbação 
do eu na escola é 
prejudicial sem 
sombra de dúvida, 
um dificultador da 
interlocução.  
Penso que o 
diálogo é tudo e  
tem que ser aberto.   

A pedagogia da 
humilhação produz o 
individualismo. Para 
contrapor essa 
situação: vou pensar 
em mim, vou me 
defender, vou me 
proteger – para isso 
devo desrespeitar o 
outro. Mercantilização 
e desumanização das 
relações levam ao 
individualismo.  
 

Você considera 
que professores 
e alunos 
manifestam o 
seu próprio 
modo de ser, 
pensar, agir, a 
sua própria 
identidade e se 
abrem à 
comunicação 
com o outro? 

Percebi que houve 
preocupação do 
grupo em relação a 
um aluno que era 
prounista percebido 
como diferente. Foi  
acolhido, percebido 
pela turma como 
uma pessoa muito 
especial. Uma 
aluna negra não foi 
inserida no grupo, 
ninguém queria 
fazer trabalho com 
ela. Isso vai muito 
da condição do 
professor, de se 
impor e fazer com 
que o respeito seja 
estabelecido. 
 

Isso depende de 
ações que  
colocamos nas 
atividades de sala 
de aula ou mesmo 
institucionalmente.  
Em eventos, 
nossos alunos são 
convidados a 
compartilhar suas 
experiências de 
trabalho ou de 
vida. A questão é 
abrir espaços para 
que eles se 
coloquem: se 
apresentam como 
se assumem, com 
as dificuldades e 
com as facilidades. 
Em classe de 70 
alunos fica mais 
difícil.   

Sim, um aluno 
homossexual fez 
uma 
reinvindicação e 
se colocou como 
sujeito.  
 

Não respondeu.  
 

O professor encontra 
um aluno dormindo, e 
o professor sem 
sombra de dúvida 
deve ir até a carteira 
e perguntar o que 
ocorre. Esse aluno 
está afastado da 
proposta da aula. 
Significa respeito à 
alteridade.  
 

Como você 
concebe a 
possibilidade de 
implementar 
uma estratégia 
que favoreça as 
interações nas 
comunicações? 

Acho que uma das 
estratégias é 
utilizar-se da 
afetividade. 
Trabalhar para que 
as interações 
sejam mais 
intensificadas:  
conhecer as 
características e o 
perfil dos alunos 
para adaptar e 
trazer exemplos da 

Professor deve 
estar sempre muito 
atento, inclusive 
dar o retorno – 
acompanhar.  
Trabalhar em 
equipe é cada um 
se colocando no 
lugar do outro, a 
empatia aparece. 
Acredito nas 
atividades em 
grupo e  

Professores são 
sujeitos 
diferentes: 
importante o 
cuidado em 
viver momentos, 
situações em que 
possa mexer 
mais com o nível 
da emoção. 
Discutir as 
relações sociais 
que acontecem 

Professores 
precisariam ter 
nova leitura desse 
público jovem, no 
uso de textos 
literários como 
ferramenta para  
construir esse 
dialógico em sala 
de aula – 
intermediação, pela 
arte, música, 
poesia, pela prosa, 

No campo da 
aprendizagem 
humana, o campo 
relacional tem que 
ser construído pelo 
diálogo. Uma das 
competências do 
professor é saber 
mediar as relações, 
porque é nelas que 
vai aprender a 
respeitar o outro.  
Para trabalhar a 
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vida cotidiana que 
estejam próximos 
deles – fazer com 
que os trabalhos 
em grupo possam 
ser cooperativos e 
operacionais para 
que interajam entre 
si. 

acompanhamento 
individualizado, nos 
relacionamentos 
interpessoais, a 
metodologia 
dialógica, 
direcionamentos e 
encaminhamentos 
para melhor 
aproveitar o 
momento do grupo.  

na escola: a 
questão da 
afetividade com a 
questão da 
intelectualidade – 
resiliência, de 
vivência de 
alteridade. 

nós podemos 
discutir interação. É 
importante, adotar 
uma linguagem de 
entendimento 
respeitando a 
alteridade do grupo 
heterogêneo.  
Investir na 
credibilidade, 
acreditar no outro.   

alteridade, e aprender 
com o outro, tem que 
ter essa capacidade 
de dialogar – o  
professor: estar 
disposto a mediar 
conflitos.  
 

Como você 
descreve as 
interações que 
ocorrem entre 
seus alunos e 
professores, a 
interação que 
envolve alunos 
e professores 
entre si? 

Interagir é perceber 
o outro. Tem que 
pensar estratégias 
principalmente em 
salas grandes no 
sentido de fazer 
que essas novas 
gerações estejam 
mais conosco em 
sala de aula, pois 
com o uso de 
celulares em sala 
de aula ficam 
interagindo nas 
redes o tempo 
inteiro e se 
comunicam 
virtualmente.   
  
 

Acho alunas muito 
interessadas pela 
vivência e 
experiência do 
professor. 
Importante 
trabalhar não só 
com filmes, mas 
com muitas 
dinâmicas de 
sensibilização. Eu 
misturava os 
integrantes dos 
grupos – dinâmicas 
de sensibilização, 
para entender o 
outro e para 
respeitar o outro, 
dinâmica do 
abraço. 
 

Na sala dos 
professores é um 
bom momento 
para observamos 
as interações: os 
professores se 
ajudam diante de 
alguma 
dificuldade.  Entre 
os alunos é a 
mesma coisa: 
temos vivido a 
experiência de 
uma aluna surda 
onde a interação 
fica mais 
evidente. 
Necessária é a 
atenção do 
professor – 
compete ao 
professor estar 
atento ao que fica 
subliminar. 
 
 

Nas salas muito 
amplas: fazer rodas 
de conversas.  
Liderança de aluno 
facilita a 
intermediação entre  
essa sua 
comunicação a 
todos os alunos. A 
boa comunicação 
só ocorrerá se 
realmente 
estiverem todos 
motivados: 
incentivar os alunos 
para que percebam 
a aula; a  
tecnologia é outro 
grande desafio 
para manter uma 
metodologia 
acolhedora. 
 
 

Parto do pressuposto 
de que toda relação é 
de alteridade.  
O campo relacional 
da educação é um 
campo minado, 
permeado por uma 
cultura autoritária; 
permeada por uma 
relação de 
humilhação. Tenho 
feito um exercício de 
trabalhar a escuta e 
me colocar no lugar 
do outro para poder 
acolhê-lo melhor. 
Nem sempre dá para 
lidar com o diferente, 
porque a gente 
também tem as 
nossas 
preocupações, os 
nossos problemas, 
assim toma  
consciência de que 
também é diferente, 
porque se o outro é 
diferente é porque eu 
sou diferente: 
necessário ter 
atitude. 

Como você 
concebe a 
possibilidade de 
educar sob a 
perspectiva 
ética de 
consideração à 
alteridade? 

Sim, totalmente, 
depende muito da 
formação 
ética/moral de cada 
um.  A experiência 
prévia conta muito 
e também o 
oferecimento de 
formação 
continuada para 
professores. A 
instituição pode ser 
colaborativa ou 
não, persuasiva ou 
não. 

Acredito que não 
seja só a disciplina 
que possa trazer 
sensibilização, mas 
todo o nosso agir 
como exemplo,  
também que 
damos,  
de como o 
professor conduz, 
essa 
sensibilização.  
 

A implementação 
dessa proposta 
talvez devesse 
passar pela 
vivência por um 
corpo que se 
expresse, uma 
emoção que 
possa ser 
colocada para 
fora, uma 
proposta que 
respeitasse e 
considerasse a 
alteridade. Um 
grupo de estudo 
ou terapêutico, 
onde o professor 
pudesse estar 
colocando suas 
angústias, suas 
aflições. 

Sim, é possível, 
totalmente: 
respeitar a 
diversidade – 
conjugar 
perfeitamente o 
querer, dever e o 
poder; agir sob a 
prática da ética 
com os seus 
alunos. Os 
professores têm 
que ser muito bem 
preparados. 
 

Não só é possível 
como é condição, o 
seu papel –trabalhar 
com a convivência 
humana. A parte 
fundamental da 
educação é ajudar a 
pessoa a se descobrir 
enquanto humano e 
saber viver a 
alteridade: aprender a 
conviver com o outro 
de forma ética. A  
formação do corpo 
docente tem que ser 
em serviço: as 
escolas fazerem suas 
paradas pedagógicas 
– o diagnóstico 
daquela escola, a 
dificuldade daquele 
professor e dialogar e 
até dizer para ele 
“agora nós 
defendemos escola 
para todos”, o  
professor tem que ter 
preparo para lidar 
com qualquer 
situação. 

Quadro 2: Respostas às perguntas diretrizes. 
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3.5.1.1 Comentários e análise do Quadro 2  
 

 

O Quadro 2 permite visualizar o pensamento e a concepção dos professores 

entrevistados a respeito da consideração à alteridade, por meio de suas respostas a 

cada uma das seis perguntas diretrizes. 

Referente à primeira pergunta diretriz: “Você considera que a escola em que 

trabalha e ministra aulas propicia condições para que os alunos e os professores 

interajam?”, as respostas permitem evidenciar o que segue. 

O foco de atenção de Sueli é a interação professor-aluno e ocorre, conforme afirma, 

quando o professor propicia abertura para tal. Ilustra essa concepção referente à 

atitude do professor a partir de sua própria experiência: ocorre em salas pequenas, 

nas quais é muito mais expressiva e significativa; em salas grandes a interação é 

satisfatória com uso das ferramentas tecnológicas. Enfatiza a importância atribuída à 

interação quando afirma que é o relevante, com alunos, em grupo ou 

individualmente; considera que a instituição propicia interação, mas não consegue 

avaliar se essa é a variável mais importante, pois, “quando a gente pensa em 

interação e em relações não está falando de aluno, de professor”. Marilda  mostra 

sua crença nos objetivos educacionais e institucionais e sua viabilização ao afirmar 

“Essa  sempre foi nossa proposta educacional, mesmo sem estar discutindo com 

tanta intensidade”. Elisabete tem como foco de atenção a interação que se 

manifesta entre professores e alunos diante de suas facilidades e dificuldades. Sua 

crença na consideração à alteridade fica evidenciada, no caso dos alunos, quando  

turmas pequenas.  

Lauro tem o foco de atenção voltado para a consideração à alteridade acreditando 

que na instituição onde atua é perfeitamente possível entender e respeitar o outro. 

José tem como focos de atenção o diálogo e o papel mediador do professor. Afirma 

que sim, que a escola onde atua propicia as interações apesar de algumas práticas 

perversas de desrespeito ao outro. 

   

Quanto à segunda pergunta diretriz: “Aponta-se o individualismo e a exacerbação do 

eu como tendências do homem na contemporaneidade impedindo a interação eu-

outro. Você concorda?”, as respostas permitem evidenciar o que segue. 
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Sueli concorda que o individualismo compromete as relações e enfatiza o 

esvaziamento e o imediatismo das mesmas como consequências da virtualidade e 

do excesso de informações, o que torna o diálogo superficial e compromete a 

paciência para interagir, dada a eficiência que os jovens tem para lidar com a 

tecnologia, que dá respostas prontamente. Marilda tem como foco de atenção o 

individualismo e o não pensar no outro como marcas dos alunos. Elisabete, tal como 

Sueli, concebe o comprometimento das relações como fruto do individualismo. 

Ressalta que acha impossível que isso acabe sendo o foco principal das aludidas 

relações. Salienta que, embora as diferenças existam, elas são trabalhadas em sala 

de aula. Aqui, Elisabete volta sua atenção para o papel do professor. Tal como  

Marilda, Elisabete assinala a impaciência com o outro e acrescenta que a 

impaciência, diante de um aluno que apresenta dificuldades, se manifesta 

corporalmente, na sutileza das relações. Lauro, assim como Sueli, tem como foco de 

atenção o comprometimento da comunicação pessoal pelas mídias, apesar de frisar 

que na escola o contato presencial, que se estabelece, atua como depurador ou 

seja, há um reajuste de conduta salientando, ainda, a importância que assume, 

nessa perspectiva, o diálogo aberto. José volta sua atenção para o individualismo 

como consequência da pedagogia da humilhação, da mercantilização e da 

desumanização das relações: a necessidade do pensar em mim, em minha defesa e 

proteção. Assim, José  enfatiza o desrespeito ao outro, pois, se tudo é mercadoria, 

para meus acessos devo desrespeitar o outro. 

 

Em relação à terceira pergunta diretriz: “Você considera que professores e alunos 

manifestam o seu próprio modo de ser, pensar, agir, a sua própria identidade e se 

abrem à comunicação com o outro?, as respostas permitem evidenciar o que segue. 

Sueli focaliza a atenção no professor ao considerar a importância desse papel, 

impondo-se, para proporcionar abertura para as interações que ocorrem na sala de 

aula. Marilda tem, da mesma forma que Sueli, a atenção voltada para o professor, 

para as ações desenvolvidas em sala de aula ou mesmo estabelecidas pela 

instituição. Refere-se ainda à questão do abrir espaço para que os alunos 

apresentem suas dificuldades e facilidades o que, em salas maiores é mais difícil.  

Elisabete tem seu foco de atenção para o sim, por considerar que os alunos 

manifestam o seu próprio modo de ser, pensar, agir, a sua identidade e se abrem à 

comunicação com o outro. Lauro não respondeu a esta questão. José, tal como 
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Elisabete, tem como foco de atenção o respeito à alteridade que existe entre 

professores e alunos, que permite entender que sim, os alunos manifestam o seu 

próprio modo de ser. 

 

Referente à quarta pergunta diretriz: “Como você concebe a possibilidade de 

implementar uma estratégia que favoreça as interações nas comunicações”, as 

respostas permitem evidenciar o que segue. 

Sueli focaliza a atenção à forma como o professor deve trabalhar: utilizar-se da  

afetividade, da motivação, conhecer o perfil dos alunos e estar antenado para as 

necessidades deles. Enfatiza também a importância dos trabalhos em grupos 

cooperativos e operacionais porque proporcionam interação e ressalta o papel da 

didática como possibilidade para intensificar as interações. Marilda tem como foco 

de atenção o trabalho do professor, o feedback que deve ser dado aos alunos e a 

importância do trabalho em equipe que cria condições para a empatia e a  

consideração à alteridade. Elisabete tem como foco de atenção as vivências que 

afetam mais a emoção do que o intelecto. Lauro volta sua atenção a relação 

professor-aluno, o diálogo para compreender o outro, o que pode ocorrer por 

intermédio da literatura, da música e da arte e na credibilidade, ou seja, no acreditar 

no outro. José, tal como Lauro, tem como foco o diálogo como carro chefe da 

consideração à alteridade, fundamental para implementar estratégias que favoreçam 

as interações entre todos na escola. Refere à afetividade abordada na concepção 

freireana como necessidade humana desde o nascimento. 

 

Quanto à quinta pergunta diretriz: “Como você descreve as interações que ocorrem 

entre os seus alunos e os professores, a interação que envolve alunos e professores 

entre si”, as respostas permitem evidenciar o que segue. 

Sueli focaliza as dificuldades do professor para trazer o aluno para perto, frente ao 

uso que este faz das redes sociais, durante as aulas. Marilda foca a vivência e a 

experiência do professor, salientando a importância do trabalho com filmes e 

dinâmicas que sensibilizem e promovam o entendimento e o respeito ao outro. 

Elisabete coloca em evidencia a importância do professor estar atento ao subliminar 

da sala de aula, para utilizá-lo a seu favor e em favor do grupo, dando ênfase à 

necessidade do diálogo e da interação. Lauro enfatiza o incentivo aos alunos para 

estarem atentos à aula: a reanimação do espaço físico, a promoção de rodas de 
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conversa e a liderança de um aluno porque tudo isso pode facilitar as interações, a 

despeito da tecnologia que desafia o professor na manutenção de uma metodologia 

acolhedora. José tem como foco de atenção a educação que acredita ser permeada 

por uma cultura autoritária, cuja dinâmica mostra uma relação de humilhação. Afirma 

que faz o exercício de trabalhar a escuta e vê a necessidade de colocar-se no lugar 

do outro para acolhê-lo melhor. 

 

Em relação à sexta pergunta diretriz: ”Como você concebe a possibilidade de educar 

sob a perspectiva ética de consideração à alteridade”, as respostas permitem 

evidenciar o que segue.  

Sueli acredita ser possível educar sob a perspectiva ética de consideração à 

alteridade: seu foco é de que esses princípios se façam como prática e isso se 

viabilizar depende da formação ética e moral de cada um. Marilda concorda com 

Sueli, ao acreditar ser possível educar sob a perspectiva ética de consideração à 

alteridade. Para Marilda isso vale para qualquer nível de escolaridade, porém, o foco 

está no professor, na maneira de conduzir essa possibilidade, na forma que ele 

reage diante de dificuldades inerentes ao seu trabalho, como diante de uma reação 

agressiva fora do padrão do grupo. Elisabete, da mesma forma que Sueli e Marilda,  

acredita na possibilidade de educar sob a perspectiva ética de consideração à 

alteridade. Elisabete ressalta que isso valeria para todos os níveis de escolaridade, 

porém, seria necessário haver um espaço – um grupo terapêutico – para que o 

professor pudesse expressar suas angustias e aflições. Lauro, da mesma forma que 

Sueli, Marilda e Elisabete, acredita na possibilidade de educar sob a perspectiva 

ética de consideração à alteridade e que isto valeria para todos os níveis de 

escolaridade. José foca a formação do professor, em serviço, para uma educação 

que seja norteada pela perspectiva da alteridade, como também a necessidade de 

diagnosticar as necessidades da escola e do professor e que isso deveria ocorrer no 

locus de cada escola.  

 

 

3.5.2 Organização do Quadro 3: Convergências das respostas 
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A organização do Quadro de Convergências utilizou para sua composição as 

perguntas diretrizes da pesquisa, os dados e os Comentários do Quadro 1. Procura-

se no Quadro 3 evidenciar pontos em comum apresentados pelos sujeitos a cada 

uma das perguntas diretrizes e a consistência da resposta à pergunta.  

 

 

3.5.2.1 Quadro 3: Convergências nas respostas às perguntas 

 

 

PERGUNTAS 
SUJEITO 

Sueli 
SUJEITO 
Marilda 

SUJEITO 
Elisabete 

SUJEITO 
Lauro 

SUJEITO 
José 

Você considera 
que a escola 
em que trabalha 
e ministra aulas 
propicia 
condições para 
que os alunos e 
os professores 
interajam? 
 

Responde a partir 
da própria 
experiência: a 
interação com 
salas pequenas é 
mais expressiva e 
significativa; com 
salas grandes, 
satisfatória, com 
uso de ferramentas 
tecnológicas. 
Enfatiza a 
relevância da 
interação com 
alunos, em grupo, 
ou, 
individualmente. 
Confirma que a 
instituição propicia 
interação.  

Responde a partir 
da própria 
experiência e 
concorda que a 
escola onde 
ministra aulas 
propicia condições 
para que os alunos 
e os professores 
interajam, 
afirmando que 
sempre foi esta a  
proposta 
educacional apesar 
de ela não ser 
discutida com tanta 
intensidade. 

Responde a partir 
da própria 
experiência: entre 
os professores e 
alunos a interação 
se manifesta diante 
de suas facilidades 
e dificuldades.  
Entre alunos, ela é 
melhor em turmas 
pequenas.  

Responde a partir 
da própria 
experiência: 
afirmando que 
perfeitamente: em 
nossa atividade 
pedagógica é sim 
possível entender o 
outro, respeitar o 
outro, e o aluno 
respeitando a 
alteridade do 
professor. 

Responde a partir 
da própria 
experiência 
afirmando que sim, 
a escola onde atua 
propicia interações, 
quando  atenta ao 
diálogo e ao papel 
mediador do 
professor, apesar 
de algumas práticas 
perversas de 
desrespeito ao 
outro. 
 

Aponta-se o 
individualismo, 
e a 
exacerbação do 
eu como 
tendências do 
homem na 
contemporanei-
dade impedindo 
a interação eu-
outro. Você 
concorda? 

Concorda que o 
individualismo  
compromete as 
relações. Enfatiza o 
esvaziamento e o 
imediatismo das 
mesmas como 
consequências da  
virtualidade e do 
excesso de 
informações, 
tornando o diálogo 
superficial e 
comprometendo a 
paciência para 
interagir, devido à 
eficiência dos 
jovens para lidar 
com a tecnologia e 
obter respostas 
prontamente. 

Concorda 
afirmando que os  
alunos trazem 
muito desse 
individualismo e de 
não pensar no 
outro. 

Concorda com o 
comprometimento 
das relações fruto 
do individualismo. 
Ressalta achar  
impossível que isso 
acabe sendo o foco 
principal das 
aludidas relações. 
Salienta que, 
embora as 
diferenças existam, 
elas são 
trabalhadas em 
sala de aula. 
 

Concorda com o 
comprometimento 
da comunicação 
pessoal pelas 
mídias, apesar de 
frisar que na escola 
o contato  
presencial  atua 
como depurador  
promovendo um 
reajuste de 
conduta.  Salienta a 
importância que  
assume o diálogo 
aberto.   
 
  

Concorda que o 
individualismo e a 
exacerbação do eu 
comprometem  a 
interação eu-outro. 
Afirma que  a 
pedagogia da 
humilhação, a 
mercantilização e a 
desumanização das 
relações levam ao 
individualismo. 
Afirma ser 
necessário 
desenvolver 
mecanismos de 
defesa contra essa 
situação: vou 
pensar em mim, 
vou me defender, 
vou me proteger e, 
para isso, devo 
desrespeitar o 
outro. 

Você considera 
que professores 
e alunos 
manifestam o 
seu próprio 
modo de ser, 
pensar, agir, a 
sua identidade 
e se abrem à 

Responde a partir 
da própria 
experiência 
Ilustrando o fato 
com o acolhimento 
a um aluno 
diferente e de outro 
caso de não 
acolhimento. 

Responde a partir 
da própria 
experiência 
enfatizando que 
isso depende da 
instituição e das 
ações que o 
professor coloca  
nas atividades de 

Responde que sim, 
ilustrando com a 
experiência de um 
aluno 
homossexual, ao 
apontar que esse 
tema não era 
abordado nas 
aulas: fez uma 

Não respondeu. Afirma que sim e 
sem sombra de 
dúvidas: 
professores e 
alunos manifestam 
o seu próprio modo 
de ser, pensar, agir, 
a sua identidade. 
Comenta que se o 
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comunicação 
com o outro? 

Enfatiza que isso 
vai muito do 
professor ao se 
impor no 
estabelecimento do 
respeito. 
 

sala de aula. 
Necessário abrir 
espaço para que os 
alunos se 
coloquem em suas 
dificuldades e  
facilidades, o que 
fica mais difícil em 
salas numerosas.   

reinvindicação e se 
colocou como 
sujeito em um 
grupo em que havia 
muitos rapazes, 
sendo muito bem 
aceito.  

professor encontra 
um aluno dormindo, 
deve ir até a 
carteira e perguntar 
o que ocorre, 
ilustrando o 
respeito à 
alteridade.  
 

Como você 
concebe a 
possibilidade de 
implementar 
uma estratégia 
que favoreça as 
interações nas 
comunicações? 

Responde a partir 
da própria 
experiência, 
lembrando de  
algumas 
estratégias  para  
facilitar as 
interações como a 
afetividade, 
conhecimento das 
características e 
perfil dos alunos e 
busca de exemplos 
práticos da vida 
deles. Afirma que 
trabalhos em grupo 
cooperativos e 
operacionais 
proporcionam 
maior interação.  

Responde a partir 
da própria 
experiência 
enfatizando o papel 
do professor que 
deve estar sempre 
muito atento, dando 
retorno aos alunos. 
Afirma que para o 
aparecimento da 
empatia, 
necessário é 
trabalhar em grupo. 
Afirma acreditar 
nas atividades em 
grupo, no 
acompanhamento 
individualizado, nos 
relacionamentos 
interpessoais e no 
diálogo para  
melhor aproveitar o 
momento do grupo.  

Responde a partir 
da própria 
experiência, 
afirmando que os 
professores, por 
serem sujeitos 
diferentes, 
requerem cuidado 
na vivência de 
situações que 
possam mexer com 
a emoção, como 
discutir as relações 
sociais que 
acontecem na 
escola. Afirma ser 
importante conciliar   
afetividade, 
intelectualidade e  
resiliência, para a 
vivência da 
alteridade. 

Responde a partir 
da própria 
experiência, 
ressaltando o papel 
do professor para o 
desenvolvimento 
da alteridade em 
grupo heterogêneo, 
o que poderia 
ocorrer a partir da 
intermediação da  
arte e da  literatura 
como ferramentas 
para  construir esse  
diálogo em sala de 
aula. Afirma ser  
importante adotar 
uma linguagem de 
entendimento. 
Ressalta a 
importância de 
investir na 
credibilidade, de 
acreditar no outro.   
 

Responde a partir 
da própria 
experiência, 
ressaltando a 
importância do 
diálogo para a 
aprendizagem, para 
trabalhar a 
alteridade, e para 
aprender com o 
outro. Evidencia a 
importância do 
professor como 
mediador de  
conflitos. Enfatiza 
ser nas relações 
que se aprende a 
respeitar o outro.  
 
 

Como você 
descreve as 
interações que 
ocorrem entre 
os seus alunos 
e os 
professores, a 
interação que 
envolve alunos 
e professores 
entre si? 

Responde a partir 
da própria 
experiência, 
afirmando que 
interagir é perceber 
o outro. Lembra da 
necessidade de  
pensar estratégias 
para as classes  
numerosas, para 
fazer os alunos 
mais presentes aos 
eventos da sala e 
não tão plugados 
aos celulares que 
os fazem interagir 
nas redes, o tempo 
inteiro, 
comunicando-se 
virtualmente.   
 

Responde a partir 
da própria 
experiência, 
afirmando que os 
alunos são muito 
interessadas pela 
vivência e 
experiência do 
professor. Afirma 
ser importante 
trabalhar não só 
com filmes, mas 
com muitas 
dinâmicas de 
sensibilização, 
como misturar os 
integrantes dos 
grupos para  
permitir a 
sensibilização para 
entender o outro e 
para respeitar o 
outro. 
 
 

Responde a partir 
da própria 
experiência, 
salientando que na 
sala dos 
professores existe 
um bom momento 
para a observação 
das interações: 
professores se 
ajudam diante de 
alguma dificuldade.  
Entre os alunos 
ocorre o mesmo,  
principalmente com 
aqueles portadores 
de necessidades 
especiais. Ressalta 
a importância da 
atenção do 
professor que deve 
estar atento ao que 
ocorre de forma  
subliminar na sala 
de aula. 

Responde a partir 
da própria 
experiência, 
enfatizando a 
importância do 
professor que deve 
reanimar os 
espaços para sua 
comunicação 
chegar a todos os 
alunos. Afirma que 
a boa comunicação 
só ocorrerá se 
realmente 
estiverem todos 
motivados para 
perceber a aula. 
Enfatiza  que em 
salas muito amplas 
é necessário  criar 
rodas de 
conversas. 
Ressalta o desafio 
que representa a  
tecnologia para o 
professor manter 
um trabalho 
acolhedor. 

Concordando que 
toda relação é de 
alteridade, afirma 
que o campo 
relacional da 
educação é 
minado, permeado 
por uma cultura 
autoritária e por 
uma relação de 
humilhação. Afirma 
que tem feito o 
exercício da escuta 
para colocar-se no 
lugar do outro e 
poder acolhê-lo 
melhor. Coloca a 
dificuldade de lidar 
com o diferente por 
conta dos 
problemas 
pessoais, mas 
afirma ser 
necessário ter 
atitude. 

Como você 
concebe a 
possibilidade de 
educar sob a 
perspectiva 
ética de 
consideração à 
alteridade? 

Responde que sim, 
é possível educar 
sob a perspectiva 
ética de 
consideração à 
alteridade, mas 
lembra que isso 
depende muito da 
formação 
ética/moral de cada 
um como, também, 
depende  da 
instituição que 

Responde a partir 
da própria 
experiência 
afirmando acreditar 
que não só a 
disciplina pode 
trazer 
sensibilização, mas 
o exemplo do  
professor em suas  
ações e na forma 
como  conduz, 
essa 

Afirma ser possível 
educar sob a 
perspectiva ética 
de consideração à 
alteridade, mas que 
sua implementação 
deveria passar pela 
vivência de uma 
emoção que 
pudesse ser 
colocada para fora,  
que respeitasse e 
considerasse a 

Concorda, 
afirmando que sim, 
é possível, 
totalmente, educar 
sob a perspectiva 
ética de 
consideração à 
alteridade. Ressalta 
a necessidade do 
preparo do 
professor  e da 
necessidade do 
respeito à 

Concorda 
afirmando que não 
só é possível como 
é condição, papel 
do professor    
trabalhar com a 
convivência 
humana. Afirma 
que são papéis da 
educação ajudar a 
pessoa a se 
descobrir enquanto 
humano, saber 
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pode ou não ser 
colaborativa.  
Ressalta a 
importância da 
experiência prévia 
do professor e do 
oferecimento de 
formação 
continuada a eles.  

sensibilização.  
 

alteridade, como 
um grupo de 
estudo ou 
terapêutico, onde o 
professor pudesse 
colocar suas 
angústias e 
aflições. 

diversidade, de 
conjugar 
perfeitamente o 
querer, dever e o 
poder; de agir sob 
a prática da ética 
com os alunos. 
 

viver a alteridade e   
aprender a conviver 
com o outro de 
forma ética. 
Ressalta que a 
formação do corpo 
docente deve  ser 
feita em serviço. 
Enfatiza que  as 
escolas a partir de 
paradas 
pedagógicas 
poderiam melhor 
diagnosticar as  
dificuldades 
daquele professor e 
dialogar com ele 
fortalecendo-o para 
enfrentar essas 
demandas. 

Quadro 3: Convergências nas respostas às perguntas. 

 

 

3.5.2.2 Comentários e análise do Quadro 3  

 

 

Referente à primeira pergunta diretriz: “Você considera que a escola em que 

trabalha e ministra aulas propicia condições para que os alunos e os professores 

interajam?”, as respostas permitem evidenciar o que segue.  

Sueli, Marilda, Elisabete, Lauro e José, professores  entrevistados,  respondem a 

partir da própria experiência sendo convergentes as respostas de Sueli e Elisabete, 

de que a interação em salas pequenas é mais expressiva e significativa. Convergem 

também as repostas de Sueli, Marilda, Elisabete, Lauro e José relativas à questão 

de que a instituição onde atuam propicia condições para que as interações ocorram. 

 

Quanto à segunda pergunta diretriz: “Aponta-se o individualismo e a exacerbação do 

eu como tendências do homem na contemporaneidade impedindo a interação eu-

outro. Você concorda?”, as respostas permitem evidenciar o que segue. 

Todos os sujeitos entrevistados concordam que o individualismo é um  

comprometedor das relações sendo que José acrescenta ser a pedagogia da 

humilhação, a mercantilização e a desumanização das relações responsáveis pelo 

individualismo como recurso de autoproteção. Lauro e Sueli concordam que a mídia 

compromete a comunicação pessoal e Sueli acrescenta que o esvaziamento, o 

imediatismo da virtualidade e o excesso de informações tornam o diálogo superficial. 

Os sujeitos Elisabete e Lauro concordam que, apesar do comprometimento nas 
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relações, fruto do individualismo, a escola funciona como depuradora pelo trabalho 

de reajuste de conduta e de trabalho com as diferenças, feito em sala de aula. 

 

Em relação à terceira pergunta diretriz: “Você considera que professores e alunos 

manifestam o seu próprio modo de ser, pensar, agir, a sua própria identidade e se 

abrem à comunicação com o outro?”, as respostas permitem evidenciar o que 

segue.  

Os entrevistados Elisabete e José concordam que sim, respondendo a partir da 

própria experiência. Sueli  e  Marilda  concordam que a manifestação do próprio 

modo de ser e a abertura de comunicação com o outro, dependem das ações do 

professor ao proporcionar espaço para tal. Sueli e Elisabete concordam com a 

importância do acolhimento ao aluno para que ele manifeste seu próprio modo de 

ser. Sueli, Marilda, Elisabete e José em suas afirmações deixam implícita a ideia do 

respeito à alteridade do aluno, vinda da postura do professor. 

 

Referente à quarta pergunta diretriz: “Como você concebe a possibilidade de 

implementar uma estratégia que favoreça as interações nas comunicações?”, as 

respostas permitem evidenciar o que segue.  

Todos os sujeitos concordam, respondendo a partir da própria experiência, que é 

possível conceber estratégias que facilitem as interações, ressaltando a importância 

do papel do professor, como mediador em sala de aula, para que isto ocorra. Sueli e 

Elisabete concordam com a importância da afetividade para favorecer as interações. 

Sueli e Marilda concordam que o trabalho em grupo é favorecedor das interações.  

Marilda  concorda com Lauro e José ao tratar do diálogo como chave para respeito à 

alteridade, sendo que Lauro  acrescenta que este diálogo poderia ocorrer através da  

Arte. 

 

Em relação à quinta pergunta diretriz: “Como você descreve as interações que 

ocorrem entre os seus alunos e os professores, a interação que envolve alunos e 

professores entre si?”, as respostas permitem evidenciar o que segue.  

Todos os entrevistados Sueli, Marilda, Elisabete, Lauro e José respondem a partir da 

própria experiência sendo que Sueli, Elisabete e Lauro concordam com o papel que 

o professor tem para fazer os alunos interagirem, presencialmente. Isso requer que 

esteja sempre atento ao que ocorre na sala de forma subliminar ou reanimando os 
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espaços físicos para que a comunicação chegue a todos os alunos. Sueli e José     

concordam que em salas mais numerosas é necessário criar estratégias para que as 

interações ocorram e que a tecnologia representa um desafio para manter os alunos, 

nas salas de aula, mais presentes e menos plugados nas redes. 

 

Quanto à sexta pergunta diretriz: “Como você concebe a possibilidade de educar 

sob a perspectiva ética de consideração à alteridade?”, as respostas permitem 

evidenciar o que segue.  

Sueli concorda com Lauro afirmando que é possível sim, mas que essa possibilidade 

depende da formação de cada um ou do preparo do professor, de sua experiência 

prévia, para o que Marilda dá exemplo das ações desse profissional. Sueli concorda 

com José, lembrando da necessidade da formação continuada do professor que, 

para José, deve ser oferecida em serviço pois, para ele, educar sob a perspectiva 

ética de consideração à alteridade é papel do professor. Elisabete também concorda 

com a importância do professor nesse processo, acredita na possibilidade de educar 

sob a perspectiva ética da alteridade, porém, acrescenta que seria necessária a 

existência de um grupo de estudo ou, terapêutico, onde o professor pudesse 

expressar suas angústias e aflições. 

 

 

3.5.3 Organização do Quadro 4: Divergências nas respostas 
 

 

A organização do Quadro de Divergências utilizou para sua composição as 

perguntas diretrizes da pesquisa, os dados, os comentários e a análise do Quadro 2. 

Procura-se no Quadro 4 evidenciar pontos diversos dos apresentados pelos sujeitos 

a cada uma das perguntas diretrizes e a consistência da resposta à pergunta.  

 

 

 

 

 

 

3.5.3.1 Quadro 4: Divergências nas respostas às perguntas 
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PERGUNTAS 
SUJEITO 

Sueli 
SUJEITO 
Marilda 

SUJEITO 
Elisabete 

SUJEITO 
Lauro 

SUJEITO 
José 

Você considera 
que a escola 
em que 
trabalha e 
ministra aulas 
propicia 
condições para 
que os alunos e 
os professores 
interajam? 
 

Responde a partir 
da crença de que 
depende do 
professor a 
abertura para a 
interação. Afirma 
que a instituição 
propicia abertura 
para as 
interações. 
Ressalta que a 
interação ocorre 
melhor em salas 
menos 
numerosas. Que 
em salas mais 
numerosas a 
interação é 
melhor com o uso 
de  ferramentas 
tecnológicas 

Responde a partir  
da crença nos 
objetivos 
educacionais e 
institucionais e sua 
viabilização ao 
afirmar: “Essa  
sempre foi nossa 
proposta 
educacional mesmo 
sem estar 
discutindo com 
tanta intensidade”.    
 

Responde a partir 
da crença na  
alteridade que 
ocorre com a 
interação  que se 
manifesta entre 
professores e com 
os alunos. Enfatiza 
que em salas 
menos numerosas 
a interação sempre 
ocorre em 
momentos em que 
alunos manifestam 
suas facilidades, 
dificuldades e o 
professor também.  

Responde a partir 
da crença na 
alteridade que 
existe em sua 
atividade 
pedagógica. 
Enfatiza a 
possibilidade de 
aluno e professor 
entenderem e 
respeitarem um ao 
outro em sua 
alteridade. 
 

Enfatiza o papel do 
professor e da escola 
como mediadores 
lembrando que esta 
tem condições de um 
processo de 
mediação, melhor ou 
pior.  

Aponta-se o 
individualismo 
e a 
exacerbação 
do eu como 
tendências do 
homem na 
contemporanei-
dade 
impedindo a 
interação eu-
outro. Você 
concorda? 

Concebe o 
individualismo 
como 
impedimento das 
interações. 
Enfatiza  o 
esvaziamento do 
ser que ocorre 
com o 
virtualismo, 
excesso de 
informações sem 
profundidade e 
imediatismo nas 
relações. Afirma 
que o diálogo não 
vai para frente 
porque os jovens 
operam 
ferramentas com 
muita eficiência, 
porém não têm 
paciência para 
interagir. 

Focaliza o 
individualismo dos 
alunos e o não 
pensar no outro. 

Enfatiza a 
importância da 
atenção do 
professor diante 
das diferenças que 
existem, sendo 
bastante comum a 
impaciência 
manifesta através 
de expressões 
corporais e faciais, 
diante de um aluno 
que tem certa 
dificuldade. 
Focaliza o 
individualismo 
como sendo 
dificultador das 
interações, porém 
ressalta achar 
impossível que ele 
seja o foco 
principal na 
relação. 

Responde a partir 
do que acredita 
sobre o prejuízo 
que a exacerbação 
provoca na escola 
ao dificultar as 
interações. Enfatiza 
o diálogo aberto 
como solução. 
Evidencia a pouca 
comunicação 
pessoal e 
excessiva pelas 
mídias. Enfatiza o 
caráter depurador 
da escola onde o 
contato é 
presencial e onde o  
grupo corrige, de 
alguma maneira, a 
todos, 
possibilitando  
reajuste de 
conduta. 

Concebe o 
individualismo do 
aluno como 
consequência da 
pedagogia da 
humilhação, da 
mercantilização e 
desumanização das 
relações. Enfatiza o 
desrespeito ao outro, 
pois se tudo é 
mercadoria, para os 
próprios acessos devo  
desrespeitar o outro. 

Você considera 
que 
professores e 
alunos 
manifestam o 
seu próprio 
modo de ser, 
pensar, agir, a 
sua identidade 
e se abrem à 
comunicação 
com o outro? 

Coloca em 
evidência sua 
percepção sobre 
o acolhimento ou 
não, de alunos,  
enfatizando o 
papel do 
professor ao se 
impor para o 
respeito ao outro, 
a alteridade.  

Sua atenção volta-
se para o professor 
e para a instituição 
ao afirmar que 
professores e 
alunos manifestam 
o seu próprio modo 
de ser e se abrem à 
comunicação com o 
outro dependendo 
das ações dos 
professores em sala 
de aula. Enfatiza o 
papel do professor 
nestas atividades. 
Com relação à  
instituição, seu 
papel está no que 
se refere à inclusão. 

Coloca em 
evidência a 
questão da 
alteridade 
manifesta em uma 
sala que possui 
um aluno 
homossexual e 
que se colocou 
como sujeito.  
 

Não respondeu.  
 

Ressalta que o 
respeito à  alteridade 
se manifesta, mesmo 
que um aluno se 
encontre dormindo 
quando o professor vai 
até sua carteira e  
pergunta o que o 
ocorre. 
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Como você 
concebe a 
possibilidade 
de implementar 
uma estratégia 
que favoreça 
as interações 
nas 
comunicações? 

Sua atenção 
volta-se para a 
estratégia da 
afetividade. Foca 
a questão de 
trabalhar para 
intensificar as 
interações 
acreditando que 
isso ocorra com o 
conhecimento 
das 
características e 
do perfil dos 
alunos, trazendo 
para eles  
exemplos que 
estejam próximos 
deles e 
trabalhando em 
grupos 
cooperativos e 
operacionais. 

Coloca em 
evidência a questão 
da empatia que 
favorece a 
alteridade, 
afirmando que 
trabalhos em grupo 
podem fazê-la 
aparecer. Evidencia  
o trabalho do 
professor que deve 
estar sempre muito 
atento, dar o retorno 
e acompanhar o 
aluno, de modo 
individual, nos 
relacionamentos 
interpessoais. 
Evidencia a 
importância do 
professor ao 
ressaltar a 
importância do 
diálogo, dos   
direcionamentos e 
encaminhamentos 
para melhor 
aproveitar o 
momento do grupo. 

Responde 
colocando em 
evidência a 
importância do 
cuidado no viver 
situações que 
possam mexer 
com a emoção dos 
professores, uma 
vez que são 
sujeitos diferentes. 
Enfatiza que para 
a possibilidade de 
implementar  
estratégias que 
favoreçam as 
interações, 
necessário é 
discutir as relações 
sociais que 
acontecem na 
escola, a questão 
da afetividade, da 
intelectualidade – 
resiliência, de 
vivência de 
alteridade. 

Responde a partir 
da crença de que 
os professores 
precisariam ter 
nova leitura do 
público jovem. 
Enfatiza que as 
interações e uma 
linguagem de 
entendimento,  
respeitando a 
alteridade do grupo 
heterogêneo, 
poderiam ocorrer 
com a 
intermediação de 
textos literários, 
arte, música, 
poesia, prosa, 
como ferramentas 
para a construção 
do diálogo em sala 
de aula. Salienta a 
importância de 
investir na 
credibilidade, de 
acreditar no outro.   
 

Faz evidenciar a 
importância do papel 
do professor na 
mediação dos conflitos 
e das relações por ser 
nelas que se aprende 
a respeitar o outro. 
Salienta que o campo 
da aprendizagem 
humana, o campo 
relacional, tem que ser 
construído pelo 
diálogo. Para trabalhar 
a alteridade, e 
aprender com o outro, 
tem que ter essa 
capacidade de 
dialogar. 

Como você 
descreve as 
interações que 
ocorrem entre 
os seus alunos 
e os 
professores, a 
interação que 
envolve alunos 
e professores 
entre si?  

Entende que 
interagir é 
perceber o outro 
e foca a 
necessidade de 
pensar 
estratégias, 
principalmente 
em salas 
numerosas, para 
trazer as novas 
gerações mais 
próximas do 
professor em sala 
de aula. Enfatiza 
que o uso de 
celulares em sala 
de aula faz os 
alunos 
interagirem nas 
redes o tempo 
inteiro,  
comunicando-se 
virtualmente.   
  
 

Enfatiza o interesse 
de alunos pela 
vivência e 
experiência do 
professor. Acredita 
que, para as 
interações,  
necessário  é 
trabalhar não só 
com filmes, mas 
com muitas 
dinâmicas de 
sensibilização para 
entender o outro e 
respeitá-lo. 
 

Salienta que na 
sala dos 
professores é bom 
momento para 
observarmos as 
interações: os 
professores se 
ajudam diante de 
alguma 
dificuldade.  
Enfatiza que entre 
os alunos ocorre o 
mesmo, lembrando 
de uma aluna com 
necessidades 
especiais quando 
a interação ficou 
mais evidente. 
Reforça que é 
necessária a 
atenção do 
professor ao que 
fica subliminar na 
sala de aula. 
 
 

Salienta que, 
apesar da 
tecnologia ser 
desafiadora, o 
papel do professor 
é importante para 
uma boa 
comunicação, o 
que só ocorrerá se 
estiverem todos 
alunos motivados e    
incentivados para 
perceberem a aula. 
Enfatiza o papel do 
professor na   
reanimação do 
espaço físico para 
fazer chegar sua 
comunicação a 
todos os alunos. 
Salienta que em 
salas muito 
numerosas é 
necessário 
promover, para as 
interações, rodas 
de conversas. 
Enfatiza que a 
liderança dos 
alunos facilita a 
intermediação entre 
professor e alunos. 

Entende que toda 
relação é de alteridade 
mas que, na 
educação, este é um 
campo minado, 
permeado por uma 
cultura autoritária e 
por uma relação de 
humilhação. Salienta 
que tem feito o 
exercício de trabalhar 
a escuta e de colocar-
se no lugar do outro 
para poder acolhê-lo 
melhor, uma vez que 
lidar com o diferente 
nem sempre é 
possível por conta dos 
problemas pessoais: 
necessário ter atitude. 
 
 

Como você 
concebe a 
possibilidade 
de educar sob 
a perspectiva 
ética de 
consideração à 
alteridade? 

Responde 
afirmando que é 
possível educar 
sob a perspectiva 
de consideração 
à alteridade, mas 
que isso depende 
da instituição que 
pode ser 
colaborativa ou 
não, da formação 
ética/moral de 
cada um, da 
experiência 

Coloca em 
evidência o papel 
do professor para a 
sensibilização dos 
alunos, enfatizando 
a importância do 
exemplo dado por 
ele pela forma de 
conduzir a 
sensibilização. 
 

Mostra que a 
implementação 
dessa proposta 
talvez devesse 
passar pela 
vivência que 
respeitasse e 
considerasse a 
alteridade. 
Ressalta que um 
grupo de estudo 
ou terapêutico 
poderia 
proporcionar, ao 

Enfatiza que os 
professores tem 
que ser bem 
preparados e que é 
possível educar sob 
a perspectiva ética 
de consideração à 
alteridade a partir 
do respeito à 
diversidade, do 
conjugar 
perfeitamente o 
querer, o dever, o 
poder e o agir sob a 

Responde afirmando 
acreditar na 
possibilidade de 
educar sob a 
perspectiva ética de 
consideração à 
alteridade por ser esse 
o papel da educação: 
trabalhar com a 
convivência humana. 
Ressalta que a 
educação deve ajudar 
a pessoa a se 
descobrir enquanto 
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prévia do 
professor e do  
oferecimento de 
formação 
continuada para 
os mesmos.  

professor, colocar   
suas angústias e 
suas aflições. 

prática da ética 
com os alunos. 
 

humano e viver a 
alteridade, 
aprendendo a conviver 
com o outro de forma 
ética. Salienta que a 
formação do corpo 
docente tem que ser 
em serviço e que as 
escolas devam fazer 
paradas pedagógicas 
para melhor 
diagnosticar suas 
necessidades e  
preparar professores 
para lidar com 
qualquer situação. 

Quadro 4: Divergências nas respostas às perguntas. 

 

 

3.5.3.2 Comentários e análise do Quadro 4 

 

 

Referente à primeira pergunta diretriz: “Você considera que a escola em que 

trabalha e ministra aulas propicia condições para que os alunos e os professores 

interajam?”, as respostas permitem evidenciar o que segue.  

Sueli e José enfatizam o papel do professor nesse processo, assinalando que 

depende da abertura que o professor propicia para a ocorrência das interações, com 

o que diverge Marilda ao afirmar que isso depende dos objetivos institucionais e 

educacionais propostos e que na escola, onde ministra aulas, esta sempre foi a 

proposta educacional. Lauro destoa de Sueli e Marilda ao afirmar que as interações 

são inerentes à própria atividade pedagógica – ao dizer da possibilidade de aluno e 

professor entenderem e respeitarem um ao outro em sua alteridade, independente 

do professor ou da instituição com seus objetivos institucionais ou educacionais.  

 

Em relação à segunda pergunta diretriz: “Aponta-se o individualismo e a 

exacerbação do eu como tendências do homem na contemporaneidade impedindo a 

interação eu-outro. Você concorda?”, as respostas permitem evidenciar o que segue.   

Sueli, ao acreditar que o diálogo não vai para frente porque os jovens operam 

ferramentas com muita eficiência e não têm paciência para interagir, discorda de 

Lauro, que preconiza o diálogo aberto como possibilidade e solução para o 

individualismo e a exacerbação do eu. Elisabete, que enfatiza a importância da 

atenção do professor diante de diferenças existentes, diverge de José ao afirmar 

que o individualismo é consequência da pedagogia de humilhação. Lauro, ao afirmar 
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que a escola tem um caráter depurador onde o contato é presencial e onde o  grupo 

corrige, de alguma maneira, a todos, possibilitando reajuste de conduta diverge de 

Marilda que atribui  ao individualismo, o não pensar no outro. 

Sueli, concebendo o individualismo como impedimento das interações destoa de 

Elisabete que acha impossível ser o individualismo o foco principal na questão do  

impedimento das interações, embora possa ser um dificultador.  

 

Quanto à terceira pergunta diretriz: “Você considera que professores e alunos 

manifestam o seu próprio modo de ser, pensar, agir, a sua própria identidade e se 

abrem à comunicação com o outro?”, as respostas permitem evidenciar que sobre 

esta questão não houve discordância, todos os entrevistados, com exceção de 

Lauro que não respondeu a esta questão, concordam com o papel que o professor 

desempenha para a ocorrência da manifestação do próprio modo de ser e da 

abertura da comunicação com o outro na escola onde ministram aulas. 

 

Referente à quarta pergunta diretriz: “Como você concebe a possibilidade de  

implementar uma estratégia que favoreça as interações nas comunicações?”, As 

respostas permitem evidenciar o que segue. 

Sueli afirma ser a afetividade uma estratégia para favorecer as interações nas 

comunicações, enquanto que  Marilda afirma ser a empatia, que se desenvolve nos 

trabalhos em grupo, uma estratégia para as interações nas comunicações. Elisabete  

discorda de Sueli e Marilda ao enfatizar que a ocorrência da discussão sobre 

relações sociais na escola constituem estratégia para favorecer as interações nas 

comunicações. Lauro, ao afirmar que o investimento na credibilidade que se 

deposita no outro é uma estratégia que favorece as interações nas comunicações, 

diverge de Sueli, Marilda e Elisabete, que enfatizam, como estratégias que 

favorecem as interações nas comunicações, a utilização de textos literários, arte, 

música, poesia, prosa, como ferramentas para  construção do diálogo. Sueli diverge 

ainda de Marilda, Elisabete e Lauro ao apontar como estratégia que favorece as 

interações nas comunicações a questão de trabalhar para intensificar as interações 

a partir do conhecimento das características e do perfil dos alunos, trazendo para 

eles  exemplos que estejam próximos deles e trabalhando em grupos cooperativos e 

operacionais. Marilda e José, ao evidenciarem a importância do professor para o 

diálogo, no favorecimento das interações, divergem de Lauro, ao afirmar que 
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interações poderiam ocorrer com a intermediação de textos literários, arte, música, 

poesia, pela prosa, como ferramentas para  a construção do diálogo. 

 

Referente à quinta pergunta diretriz: “Como você descreve as interações que 

ocorrem entre os seus alunos e os professores, a interação que envolve alunos e 

professores entre si?”, as respostas permitem evidenciar o que segue.  

Sueli entende que para que as interações ocorram na sala de aula é necessário 

pensar estratégias, principalmente em salas numerosas, com o que José discorda 

ao afirmar que toda relação é de alteridade mas que, na educação, este é um campo 

minado, permeado por uma cultura autoritária e por uma relação de humilhação, o 

que faz evidenciar o fracasso que ele percebe nas interações que ocorrem na sala 

de aula. José, assim, destoa de Marilda, que acredita nas interações que ocorrem na 

sala de aula, porém, afirma ser necessário trabalhar não só com filmes, mas com 

muitas dinâmicas de sensibilização. Elisabete afirma que as interações são 

observáveis entre alunos quando se ajudam mutuamente diante de alguma 

dificuldade, com o que diverge de José ao afirmar que na educação o campo das 

interações é minado, permeado por uma cultura autoritária e por uma relação de 

humilhação, o que faz parecer a negação da possibilidade das interações porque, 

afirma o entrevistado, lidar com o diferente nem sempre é possível por conta dos 

problemas pessoais. Lauro afirma que em salas muito numerosas, a liderança de 

aluno facilita a intermediação entre alunos e professor. Com essa afirmação, 

discorda de Sueli que ressalta a importância do papel do professor para trazer os 

alunos mais próximos. Elisabete, ao afirmar a necessidade da atenção do professor 

ao que fica subliminar na sala de aula, enfatizando o papel do professor em sala de 

aula para a fluência das interações, também discorda de Lauro em sua afirmação 

sobre salas muito numerosas: a liderança de aluno facilita a intermediação entre 

alunos e professor. Marilda ao afirmar que, para as interações, é necessário 

trabalhar não só com filmes, mas com muitas dinâmicas de sensibilização, 

enfatizando o papel do professor para a fluência das interações, também discorda 

de Lauro quando afirma que em salas muito numerosas, a liderança de aluno facilita 

a intermediação entre alunos e professor, e de José que afirma ser a educação um 

campo minado, permeado por uma cultura autoritária e por uma relação de 

humilhação, o que faz parecer a negação da possibilidade das interações porque, 
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afirma o entrevistado, lidar com o diferente nem sempre é possível por conta dos 

problemas pessoais. 

 

Referente à sexta pergunta diretriz: “Como você concebe a possibilidade de educar 

sob a perspectiva ética de consideração à alteridade?”, as respostas permitem 

evidenciar o que segue. 

Sueli afirma conceber a possibilidade de educar sob a perspectiva ética de 

consideração à alteridade, porém, pensa que isso, entre outras necessidades, 

depende também da instituição que pode ser colaborativa ou não. Discorda, assim, 

de Marilda que entende que educar sob a perspectiva de consideração à alteridade 

prende-se ao papel do professor na sensibilização dos alunos, no exemplo dado por 

este profissional. Elisabete diverge de Sueli e de Marilda, pois, acredita que para 

educar sob a perspectiva ética de consideração à alteridade, talvez fosse necessário 

passar pela vivência que respeitasse e considerasse a alteridade como, por 

exemplo, a de um grupo de estudo ou terapêutico que pudesse proporcionar, ao 

professor, colocar no grupo suas angústias e suas aflições. José entende que a 

possibilidade de educar sob a perspectiva ética de consideração à alteridade 

implica, entre outras necessidades, encontros pedagógicos onde o professor 

pudesse melhor diagnosticar suas necessidades e ser preparado para lidar com 

qualquer situação. Com esse pensamento, discorda de Marilda que entende educar 

sob a perspectiva de consideração à alteridade ser algo que se prende ao papel que 

o professor de ter na sensibilização dos alunos. Lauro afirma que educar sob a 

perspectiva ética de consideração à alteridade é algo possível a partir do respeito à 

diversidade, do conjugar perfeitamente o querer, o dever, o poder e o agir sob a 

prática da ética com os alunos e discorda de Sueli que concebe a possibilidade de 

educar sob a perspectiva ética de consideração à alteridade, mas, que isso, entre 

outras necessidades, depende também da instituição que pode ser colaborativa ou 

não. Lauro, ao afirmar que educar sob a perspectiva ética de consideração à 

alteridade é algo possível a partir do respeito à diversidade, do conjugar 

perfeitamente o querer, o dever, o poder e o agir sob a prática da ética, discorda de  

José, que entende a possibilidade de educar sob a perspectiva ética de 

consideração à alteridade, entre outras necessidades, a partir de encontros 

pedagógicos nos quais o professor pudesse melhor diagnosticar suas necessidades 

e ser preparado para lidar com qualquer situação. José discorda também de Sueli 
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que concebe a possibilidade de educar sob a perspectiva ética de consideração à 

alteridade que, entre outras necessidades, depende da instituição que pode ser 

colaborativa ou não. José também discorda de Marilda que entende ser o educar 

sob a perspectiva de consideração à alteridade algo que se prende ao papel que o 

professor deve ter na sensibilização dos alunos. 

 

 

3.5.4 Reflexão sobre os dados analisados a partir do referencial teórico 
 

 

São retomados neste item trechos das respostas dos sujeitos da pesquisa e 

esmiuçados à luz das ideias de autores que compõem a fundamentação teórica 

deste estudo. 

A resposta positiva de Sueli e de João sobre a possibilidade de a escola onde 

trabalham proporcionar condições para as interações entre os alunos e os 

professores – enfatizando o papel do professor para esta possibilidade, reitera 

Lèvinas (1993) quando se refere à educação a partir de uma ética de acolhimento e 

respeito; da mesma forma, ao assegurarem que em salas numerosas a tecnologia 

pode auxiliar as interações, ilustram, a partir das próprias experiências, o que afirma 

esse autor sobre o refazer trajetos e repensar valores e objetivos que orientam as 

práticas dos professores. 

A afirmação de Lauro reitera Freire (1987) quando este educador afirma que a 

consideração à alteridade tem no diálogo seu eixo central, enquanto prática que 

propõe o encontro e a responsabilidade pelo outro em um movimento que vai além 

de si pelo comprometimento com o outro – movimento que marca a educação 

emancipatória e rejeita, nos processos educativos, as relações interpessoais 

excludentes – ao manifestar seu ponto de vista de que as interações são inerentes à 

própria atividade pedagógica, mostrando sua crença na possibilidade de aluno e 

professor entenderem e respeitarem um ao outro em sua alteridade.  

Interrogada se a escola onde ministra aulas propicia condições para que os alunos e 

os professores interajam, Marilda afirma que sim, o que ela atribui aos objetivos 

institucionais e educacionais propostos, deixando implícita a ideia da prática da 

alteridade que se desenvolve naquele espaço, reiterando Bakhtin (2011) pois, para 

esse autor, os processos de comunicação exigem consideração à alteridade. Sob 
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outro ângulo, Marilda, ao condicionar as interações aos objetivos institucionais e 

educacionais propostos na escola onde ministra aulas, diverge de Lévinas (1980) 

quando este afirma: diante do rosto do outro o sujeito percebe sua responsabilidade 

e sua responsabilidade pelo outro.  

Sueli e José, ao enfatizarem a relevância da abertura do professor de propiciar 

condições para que os alunos e os  professores interajam, ampliam a concepção de 

Esteve (1995), de incompatibilidade do papel do professor – de amigo, de 

companheiro e de apoio ao desenvolvimento do aluno, como incompatível com as 

funções seletivas e avaliadoras que também lhe pertencem. 

Elisabete amplia a concepção de Favaretto (2009) referente ao problema do 

fracasso escolar em suas implicações estruturais, conjunturais e pedagógicas, ao 

enfatizar a importância da atenção do professor diante das diferenças existentes e a 

comum impaciência manifesta nas expressões corporais e faciais, diante de um 

aluno que tem alguma dificuldade.  

Lauro, ao responder sobre ser o individualismo e a exacerbação do eu tendências 

do homem na contemporaneidade e que impedem a interação eu-outro, afirma que o 

diálogo aberto é uma solução para o individualismo e a exacerbação do eu. Reitera, 

assim, o pensamento levinasiano que entende o processo educativo, sob uma 

perspectiva ética que, por meio do diálogo, aponta a possibilidade de acolhimento e 

responsabilidade com o outro, em um processo que permite ao sujeito sair de si em 

direção e ao encontro do outro, rumo à transcendência. Sob outro ângulo, Lauro 

reitera pressupostos bakhtinianos referentes a relações intersubjetivas nas quais 

residem as possibilidades da aprendizagem, pois o aprendiz necessita do contato do 

outro, do diálogo e de expressarem-se para que eles possam, a partir da formação 

de novos conceitos, reconhecerem-se através do outro.  

Sueli, ao conceber o individualismo algo que impede as interações, ilustra sua fala 

ao referir-se à impaciência dos jovens, que operam ferramentas com muita eficiência 

e nenhuma paciência para interagir e dialogar. Reitera Bakhtin (1997) que entende 

ser a linguagem a responsável por instituir a consideração à alteridade uma vez que, 

dialógica, revela que o universo de cada um funda-se nas palavras do outro.  

Elizabete, ao afirmar que o individualismo torna-se um dificultador nas interações, 

ressalta achar impossível que isso seja o foco principal das relações. Salienta que, 

embora as diferenças existam, elas são trabalhadas em sala de aula, o que permite 

entender a importância que Elisabete atribui ao papel do professor, reiterando Freire 
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(1996) para quem apenas uma educação desenvolvida sob princípios éticos torna 

possível a convivência e o delineamento do caminho ético em direção ao outro. 

Elizabete, ao  manifestar crença de que o individualismo torna-se um dificultador das 

interações no espaço escolar, reitera o pensamento bakhtiniano que enfatiza a 

necessidade do outro para a constituição do sujeito atribuindo à linguagem 

importante papel na comunicação humana durante o processo da sua inter-relação e 

interação verbal com outros e pode contribuir para concretizar o conhecimento 

durante o processo de sua construção (BAKHTIN, 2011). Por outro ângulo, o 

depoimento de Elisabete reitera o pensamento levinasiano de que reconhecer o 

outro em sua individualidade privilegia a alteridade e não os individualismos.  

Elisabete e Lauro – ao concordam que, apesar do comprometimento nas relações, 

fruto do individualismo, a escola funciona como depuradora pelo trabalho de reajuste 

de conduta e de trabalho com as diferenças, feito em sala de aula – divergem de 

Tedesco (1989), quando o autor afirma ser a padronização de tratamento 

dispensado aos alunos, diferentes sujeitos, responsável pelo aumento dos conflitos: 

escola explode em indisciplina e violência e as tensões se acumulam. 

Ao serem interrogados se professores e alunos manifestam o seu próprio modo de 

ser, pensar e agir a sua própria identidade e se abrem à comunicação com o outro, 

Sueli, Marilda, Elisabete e José deixam implícita a ideia do respeito à alteridade do 

aluno, vinda da postura do professor. Ao focalizarem a atenção no professor e a 

importância do papel dele para proporcionar abertura para as interações que 

ocorrem na sala de aula, reiteram Lèvinas (1993), para quem o educador deve 

assumir uma postura acolhedora em relação ao outro-aluno e responsabilizar-se por 

ele que o interpela na relação educativa.  

Sueli e Marilda – ao concordarem que a manifestação do próprio modo de ser e da 

abertura de comunicação com o outro dependem das ações do professor ao  

proporcionar espaço para tal – divergem da afirmação de Esteve (1995, p. 103) 

quando o autor afirma: “O desenvolvimento da autonomia de cada aluno pode ser 

incompatível com a exigência de integração social, quando esta implica o 

predomínio das regras do grupo”. 

Ao ser questionada sobre a possibilidade de implementar uma estratégia que 

favoreça as interações nas comunicações, Elizabete enfatiza a afetividade como 

uma ação importante para a consecução desse objetivo. Sueli, além da  afetividade,  

propõe como estratégia para favorecer as interações, a realização de trabalhos em 
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grupos cooperativos e operacionais por entender que eles propiciam a interação. 

Elisabete e Sueli reiteram Freire (1996), para quem uma prática educativa, enquanto 

formadora, para trabalhar com o aprendiz, deve mostrar ao educando que ensinar é 

muito mais do que transferir conhecimento: educar eticamente implica o caráter 

libertador, problematizador, que traz para o centro a questão do diálogo, da 

esperança e do amor. 

Ao serem solicitadas a descrever as interações que ocorrem entre alunos e 

professores, Elisabete enfatiza a necessidade do diálogo e Marilda foca a vivência e 

a experiência do professor salientando a importância do trabalho com filmes e 

dinâmicas que sensibilizem e promovam o entendimento e o respeito ao outro. Para 

uma educação que tenha como foco a alteridade ética, evidencia-se que Marilda e 

Elisabete reiteram o pensamento levinasiano para quem, reconhecer o outro em sua 

individualidade, impõe-se uma relação ética com o rosto do outro como algo a ser 

pensado na interface da educação que privilegia a alteridade. Elisabete reitera o que 

afirma Freire (2007, p 119): “[...] Escutar, no sentido aqui discutido, significa a 

disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do 

outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro”. Sueli e Elisabete confirmam a 

importância que o professor tem e Lauro acrescenta que o professor deve criar 

condições para que os alunos fiquem mais atentos à aula, até reanimando o espaço 

físico ou promovendo rodas de conversa, para favorecer as interações, 

presencialmente, pois as tecnologias fazem com que os alunos estejam sempre 

plugados em suas redes desligando-se do presencial. Esses  depoimentos de Sueli 

e Elisabete e Lauro reiteram Freire (1977), para quem o diálogo é condição para a 

alteridade e elemento fundante da constituição do sujeito e da sua possibilidade de 

comunicação, eixo central no processo de consideração à alteridade.  

Trazer os alunos mais presentes para a sala de aula é um desafio para o professor, 

afirmam Sueli e José, no que reiteram  Bakhtin (2011) ao referir-se à necessidade do 

outro para a constituição do sujeito, que não pode ser considerado isoladamente 

mas, sim, em sua inter-relação com outros. O depoimento de Lauro sobre a 

necessidade de o professor criar condições para que os alunos fiquem mais  atentos 

à aula, para favorecer as interações, presencialmente, pois as tecnologias fazem 

com que os alunos estejam sempre plugados em suas redes desligando-se do 

presencial, é ampliado com o pensamento de Gadotti (2000) para quem: “Os 

sistemas educacionais ainda não conseguiram avaliar suficientemente o impacto da 
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comunicação audiovisual e da informática: é preciso dominar mais metodologias e 

linguagens, inclusive a linguagem eletrônica”. O depoimento de Lauro amplia 

Tedesco (2004) quando afirma que a escola encontra nos meios de comunicação de 

massa  um grande desafio. Ao serem interrogados sobre a possibilidade de educar 

sob a perspectiva ética de consideração à alteridade, Sueli afirma conceber esta 

possibilidade, porém, entende que isso depende também da instituição que pode ser 

colaborativa ou não, da formação de cada um ou do preparo do professor e de sua 

experiência prévia. Esse depoimento, ao referir-se ao fato de que a escola pode ser 

ou não colaborativa nesse processo, reitera o que afirma (NÓVOA, 1995, p. 17): “É 

urgente que as escolas adquiram mobilidade e flexibilidade incompatíveis com a 

inércia burocrática e administrativa que as tem caracterizado”. Elisabete ressalta a 

importância do professor nesse processo e afirma: educar sob a perspectiva ética de 

consideração à alteridade exigiria uma vivência que respeitasse e considerasse a 

alteridade como, por exemplo, a existência de um grupo de estudo ou terapêutico 

que pudesse proporcionar, ao professor, expor no grupo, suas angústias e suas 

aflições, no que fica implícita a necessidade do diálogo. O depoimento de Elisabete 

confirma a necessidade de educar sob os princípios da alteridade ética, aquela que 

vai além da dimensão técnica proporcionando a humanização, reiterando Lèvinas 

(1980) para quem humano é o lugar onde o homem sai da solidão do ser. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este doutorado, intitulado “Educar sob os princípios da alteridade ética de Lèvinas”, 

concretizou uma trajetória lavrada no estudo da possibilidade de uma educação sob 

a perspectiva da alteridade ética, nas relações que ocorrem no espaço escolar, a 

partir da compreensão de que educar implica o caráter libertador que traz, para o 

centro, não apenas a questão do diálogo mas, também, uma pedagogia que propicie 

consideração à alteridade.   

Para tanto, concebeu-se como exigências a necessidade da abertura, do 

acolhimento e do diálogo, para que o outro, o aluno, se mostrasse em sua própria 

maneira de sentir, de pensar, de agir e que pudesse revelar sua identidade: acolher 

o outro é o gesto expresso de abrir-se à alteridade – imprescindível no processo 

educativo.  

Com esta perspectiva, esta Tese efetuou buscas junto a profissionais da educação 

para ampliar o olhar e compreender o ser humano em sua relação com o outro na 

escola. 

O objetivo geral desta Tese foi o de verificar se, para educação os professores 

entrevistados consideravam ser possível, e por quais caminhos, educar sob a 

perspectiva de consideração à alteridade, o que implica na retirada da centralidade 

do eu, a partir da manifestação da preocupação com o outro. Encontrar formas que 

permitam ao professor o exercício dessa transcendência no contexto da educação 

através de uma educação aberta a aprender com o outro, sob princípios da 

alteridade ética, constituiu-se o foco desse estudo. 

Buscou-se a voz de professores do Curso de Pedagogia de uma conceituada 

universidade privada, na cidade de São Paulo, por meio de perguntas diretrizes para 

saber de suas experiências, seus sentimentos e concepções sobre suas 

experiências relativas ao educar alunos, em sala de aula, sob os princípios da 

alteridade ética. As perguntas diretrizes foram organizadas a partir da reflexão sobre 

as experiências educacionais da pesquisadora e da literatura especializada. 

Ao final da pesquisa constatou-se que quase a totalidade dos professores 

entrevistados considera a interatividade um recurso que torna possível a 

consideração à alteridade no processo educacional; que percebem sim a 
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interatividade nas relações entre professores e alunos e a compreendem como 

necessidade diante do individualismo e da exacerbação do eu, predominantes nas 

relações humanas da contemporaneidade. 

Os dados coletados mostraram que a totalidade dos entrevistados acredita na 

possibilidade de educar sob a perspectiva ética de consideração à alteridade, porém 

a partir das seguintes observações: deve ser considerado o papel da instituição que 

pode ser colaborativa ou não; deve ser observada a formação ética e moral de cada 

um; deve-se buscar agir sob a prática da ética com os alunos respeitando a 

diversidade ou o preparo do professor, de sua experiência prévia na sensibilização 

dos alunos e no exemplo dado por ele aos seus alunos. Para todos os entrevistados, 

educar sob os princípios da alteridade ética aplica-se para qualquer nível de 

escolaridade, porém cabe ao professor a condução desta possibilidade, pela forma 

que ele reage diante de dificuldades inerentes ao seu trabalho e, também, diante de 

uma reação agressiva fora do padrão do grupo. Ressaltou-se, no depoimento dos 

entrevistados, que a formação do professor pudesse ser feita em serviço, no locus 

de cada escola, a partir de encontros pedagógicos onde o professor diagnosticasse 

melhor suas necessidades e fosse preparado para lidar com qualquer situação, o 

que se justificou pela facilidade de diagnosticar as necessidades da escola e do 

professor. Acrescentou-se a necessidade de uma vivência que respeitasse e 

considerasse a alteridade como, por exemplo, a existência de um grupo de estudo 

ou terapêutico que pudesse proporcionar, ao professor, colocar no grupo, suas 

angústias e suas aflições.   

Pesquisar os professores de Pedagogia foi uma opção que atendeu à preocupação 

de encontrar uma forma inovadora para desvelar experiências e construir 

conhecimento sobre o que propicia condições para uma educação implementada a 

partir de princípios da alteridade ética e o que cerceia esta possibilidade. 

A análise propiciou verificar que apenas um dos cinco sujeitos entrevistados não 

acredita que a escola onde ministra aulas propicia condições para que as interações 

entre alunos e os professores ocorram. A despeito de algumas ressalvas como o 

desafio da tecnologia ou da possibilidade dos objetivos propostos pela escola serem 

ou não favoráveis às interações, os outros quatro sujeitos da pesquisa 

manifestaram-se positivamente sobre as condições proporcionadas pela a escola. 

Como elemento que dificulta as interações eu-outro, o individualismo e a 
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exacerbação do eu apareceram, no depoimento de três dos sujeitos da pesquisa, 

como suas principais causas.  

Para que as interações ocorram, quatro dos entrevistados entenderam que elas 

necessitam de dinâmicas de sensibilização e atenção do professor uma vez que é 

necessário que se garanta a aprendizagem dos alunos;  um dos entrevistados  notou 

fracasso nas interações. Entre os quatro entrevistados que acreditam nas 

interações, um deles pensa que elas podem ocorrer com a intermediação de um 

aluno líder, especialmente em salas mais numerosas. 

Houve unanimidade entre os entrevistados, pois, todos afirmaram que na escola  

onde ministram aulas os alunos manifestam seu próprio modo de ser, pensar, agir, a 

sua própria identidade e abrem-se à comunicação com o outro salientando o papel 

que o professor desempenha para a ocorrência dessa manifestação. Todos eles 

acreditam e valorizam estratégias que favorecem as interações apontando o diálogo 

como a principal, o que, mais uma vez, faz salientar a importância do papel do 

professor na condução do que ocorre em classe. A relevância de seu trabalho nas 

relações estabelecidas com seus alunos, enquanto mediador nas interações, é 

recorrente na fala dos entrevistados. 

É notável a crença que todos eles possuem na educação pautada nos princípios da 

alteridade ética, aquela que é capaz de ir além da dimensão técnica e proporcionar o 

caminho para a humanização.  

A análise evidenciou que uma relação ética implica um movimento de 

transcendência do si mesmo ao outro – um encontro para despertar em cada um a 

responsabilidade e o acolhimento pelo outro, um gesto de abrir-se à alteridade. 

Acrescenta-se, a necessidade de se despertar, entre os integrantes do espaço 

escolar, o sentido de respeito, cuidado e preocupação com o outro, boa 

comunicação e o diálogo, fundamentais na existência humana e que se concretizam 

no encontro eu-outro, nas relações de intersubjetividades distante dos 

individualismos e das exacerbações dos eus.   

A relação ética com o outro implica um movimento de transcendência do si mesmo 

ao outro, um encontro que desperta em cada identidade a responsabilidade e o 

acolhimento deste outro: na escola, o professor tomado por este despertar, e 

enquanto formador, acolhe e se responsabiliza por seu aluno na perspectiva de 

formar um ser humano ético, pois, a educação, enquanto acolhimento, os edifica. 

Acolher o outro em um processo educativo significa que o professor tem em seu 
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aluno este outro que o inquieta e o faz sentir-se responsável. Um trabalho formador 

calcado em princípios da alteridade ética aceita, inclui e não exclui ou expulsa 

porque, incluir implica o acolhimento do outro no contexto escolar, para que ele 

sinta que pertence a esse espaço.  

Os dados registrados e analisados registraram respostas dos professores sujeitos 

da investigação, mostrando o alcance das respostas ao objetivo se consideravam 

ser possível e por quais caminhos educar sob a perspectiva de consideração à 

alteridade. Por outro lado reiteram a inconclusividade de dados sobre o 

conhecimento e a educação, ao mostrar, também, a inconclusão deste estudo, 

cujos registros e análise de dados, trouxeram novas perguntas dentre as quais as 

que seguem: Como trabalhar na perspectiva de propostas educativas, 

ensinamentos e vivências em situações reais, norteadas por princípios éticos, 

conhecendo  os desafios da  educação básica com suas questões políticas, práticas 

meritórias e um professor desvalorizado socialmente? Como implementar uma 

educação iniciada na escola que respeite a alteridade e que ultrapasse seus muros 

e se amplie para outras situações educacionais? Essas perguntas convidam a 

novas pesquisas, considerando o que pensam os professores entrevistados ao 

debitar à instituição ou ao professor a possibilidade de educar sob a perspectiva 

ética de consideração à alteridade.  

Desencadear pesquisas em busca de respostas a essas perguntas dando 

continuidade a este trabalho é uma proposta e um desafio para que se amplie a 

possibilidade de maior eficácia nas ações educativas e a melhor forma de 

relacionamentos dos envolvidos nesse processo.  

Espera-se que este estudo, ancorado na alteridade ética e no pensamento dos 

autores que sustentaram esta tese, venha a contribuir para futuras e outras 

investigações, que aprofundem este tema e o desafio de a ele dar continuidade.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

PERGUNTAS DIRETRIZES DAS ENTREVISTAS 

 

 

1. Você considera que a escola em que ministra aulas propicia condições para que 

alunos e professores interajam?  

2. Aponta-se o individualismo e a exacerbação do eu como tendências do homem na 

contemporaneidade, impedindo a interação eu-outro. Você concorda?  

3. Descreva as interações que ocorrem entre seus alunos e entre professores e 

alunos? 

4. Você considera necessário e viável na escola o desenvolvimento de atitudes e 

estratégias para ampliar interações e comunicações entre os que dela participam? 

5. Houve situações, na escola, nas quais ocorreram relações de consideração ao 

outro – à maneira própria dele ser, ilustrando inter-relação identidade – alteridade?    

6. Você considera ser possível educar sob a perspectiva de consideração à 

alteridade? 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 

 

 

ENTREVISTA: PROFESSORA SUELI 

 

 

MARIA ALICE – Você considera que a escola em que trabalha e ministra aulas 

propicia condições para que os alunos e os professores interajam? Ou seja, há 

situações em que você perceba que os alunos manifestam seu próprio modo de 

sentir, de agir, de pensar, quer dizer, manifestam a própria identidade? Existem 

momentos em que você verifica a abertura em relação ao outro, em relação à 

alteridade, nas relações que ocorrem entre professores e alunos, enfim, tendo por 

referência a questão do outro? 

 

Sueli – Eu acho a sua pergunta extremamente ampla, porque, estando dentro de 

uma instituição de ensino superior, nós temos muitos cursos integrados nas várias 

unidades acadêmicas. Então, dentro dessas unidades acadêmicas, nós temos nove, 

temos pendurados pelo menos de dois a três cursos em cada uma delas. Eu 

acredito que essa interação entre professor e aluno ocorra pessoalmente em sala de 

aula à medida que o professor propicia abertura para que exista isso.  

De uma maneira geral, quando nós estamos reunidos na sala de professores, me 

parece que existe um distanciamento muito grande do discurso docente em relação 

à interação com o aluno, mas isso, observando na prática cotidiana, parece que fica 

um pouco dissipado. Então, existe uma discordância entre o que é dito pelos 

professores e aquilo que é efetivado na sala de aula. Na minha percepção, que é 

onde eu atuo mais – nos cursos da área de Saúde e nos cursos da área de 

Humanas, de maneira geral, das pedagógicas etc. –, eu acredito que essas 

interações... O que eu entendo de interagir? Perceber o outro de maneira empática, 

me colocando no lugar dele, sabendo quais são suas efetivas e reais necessidades, 

compreendendo que essas pessoas são pessoas, estão no mundo e têm as suas 

dificuldades e as suas limitações, assim como as suas potencialidades. Para mim 

isso é interagir com o aluno. 
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Outra variável que é importante é o número de alunos da sala de aula. Vou falar da 

minha experiência pessoal. A minha atuação e a minha interação com salas 

pequenas, elas são muito mais expressivas e significativas do que nas minhas salas 

grandes, que têm praticamente 70, 80 alunos. Mesmo nas salas grandes eu consigo 

interagir, na  minha opinião, de maneira muito satisfatória com os alunos porque com 

o uso das ferramentas tecnológicas facilitou demais. Então eu tenho Facebook e eu 

tenho Messenger e a maioria dos alunos faz parte da minha rede social. Quando 

tem dúvida sobre alguma coisa, entra na rede social, eles mandam mensagens, 

mandam WhatsApp... Quando é o caso de orientação de TCC, você tem um contato 

maior, uma possibilidade maior com os alunos, o que facilita também essa interação.  

Mas, de maneira geral, eu acho que existe um discurso um pouco desconexo dos 

professores, principalmente da área de Exatas se comparados com os da área de 

Humanas – eu acho que a interação acontece em uma medida diferente e inferior 

aos da área de Humanas. Quando a gente pega um grupo de professores, me 

parece também que existe ali uma tentativa de aproximação que se efetiva mais em 

sala de aula do que na concepção do próprio aluno, do próprio professor. 

 

M.A. – Então você acha que a escola propicia condições para que os alunos e 

professores interajam? 

 

Sueli. – Eu acho que a ferramenta principal não é o ambiente escolar, são as 

relações e a forma como elas se estabelecerão dependendo do professor e 

dependendo do aluno, porque eu acho que a escola, enquanto instituição... Por 

exemplo, se eu for pensar na instituição de ensino onde eu atuo, essa instituição 

possibilita, porque eu tenho uma aula que é presencial, que não é a distância. A 

maioria das minhas disciplinas são presenciais, só uma que é a distância. Eu tenho 

um tempo previamente determinado de entrada e de saída em sala de aula, que 

possibilitaria que eu, como docente, organizasse o meu tempo para poder reservar 

um momento da aula para interagir com esse aluno, seja em grupo, seja 

individualmente. Eu acho que a instituição propicia, agora eu não consigo avaliar se 

essa é a variável mais importante, a escola, ou se quando a gente pensa em 

interação e em relações a gente não está falando de aluno, de professor, de 

pessoas. Portanto, indiferente do espaço onde ocorra essa interação, ela vai 

acontecer, pode ser dentro do campus ou pode ser fora do campus. 
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M.A. – Professora, na contemporaneidade aponta-se o individualismo e/ou a 

exacerbação do eu como uma tendência. Eu perguntaria para você se ela se 

constitui em um impedimento na interação eu/outro, se você concorda ou não e por 

quê. 

 

Sueli. – Concordo absolutamente. Eu acho que nós estamos vivendo uma 

contemporaneidade onde algumas variáveis sobressaltam, principalmente para as 

populações jovens. Então a gente está vivendo movimentos de bombardeamento de 

informações, de muito imediatismo nas nossas relações, de muita virtualidade. A 

gente se relaciona com o outro na nuvem, então todas as relações se estabelecem 

por meio de redes, por meio de WhatsApp e de ferramentas tecnológicas e isso faz 

com que, na minha opinião, aconteça um esvaziamento completo do ser no sentido 

de interação e de relação, fazendo com que as pessoas inclusive estejam munidas 

de maneira ampla de informações, mas ao mesmo tempo não se aprofundando em 

nenhuma delas, o que dificulta um acesso para que você consiga estabelecer um 

diálogo mais denso com as pessoas. Fica tudo um pouco superficial, todo mundo 

sabe muito de determinados assuntos, mas, quando você vai ver, não sabe nada, 

porque, quando você tenta se aprofundar, o diálogo não vai para frente. 

Outra coisa que eu percebo é que esse imediatismo... A gente fala muito agora de 

“Geração Miojo”, é uma geração que quer tudo em três minutos, quer que fique tudo 

pronto em três minutos. Ela vai fazer com que eu queira tudo muito rápido e com 

que eu tenha poucas possibilidades de enfrentar aquilo que eu desejo e não 

consigo. Então eu desejo uma coisa e não consigo [...] esse sentimento de 

frustração de uma maneira muito insatisfatória. Só que as frustrações fazem parte 

da vida, elas constituem a vida, elas têm que vir junto. A gente não pode viver no 

princípio do prazer o tempo inteiro. Eu acho que ser frustrado faz parte, 

principalmente pensando nos jovens, no mercado de trabalho. 

Eu acredito que a gente... Por muito tempo se falou da necessidade de desenvolver 

trabalhos em equipe e em grupo, que eu acho que responde diretamente à sua 

pergunta de interação. E a gente percebe que atualmente o mercado de trabalho 

está tendo uma discordância muito grande com a chegada desses jovens da 

geração Y no mercado de trabalho. Por quê? Porque eles são antenados, eles são 

ligados, mas eles são um pouco densos. Aí a gente tentaria pensar na necessidade 
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de integrar a geração um pouco mais antiga, que é um pouco menos tecnologizada 

para o uso, principalmente, e manuseio dessas ferramentas tecnológicas, sendo que 

essa geração que vem... eles parecem que vêm antenados e vêm dedilhando as 

coisas com muita facilidade. Eles operam essas ferramentas com muita eficiência, 

então eles não têm paciência para interagir com aquele que já está no mercado de 

trabalho, que é o mais experiente, porque eles têm conhecimento de um lado, mas 

não têm conhecimento e experiência de outro. 

 

M.A. – Você poderia descrever interações que ocorrem entre seus alunos e entre 

professores no local em que você trabalha? Você considera necessário e viável na 

escola o desenvolvimento de atitudes e estratégias que possibilitem a ampliação das 

interações, das comunicações entre os que dela participam? 

 

Sueli. – Concordo e acho que a academia tem que se mobilizar no sentido de como 

a gente vai fazer para que essas novas gerações, principalmente as que estão por 

vir, estejam mais conosco em sala de aula. Uma coisa que atrapalha demais é o uso 

de celulares em sala de aula, porque uma coisa é você proibir a pessoa de falar em 

celular, porque é um hábito que já se tem e os alunos respeitam isso, mas não 

respeitam, por exemplo, a ideia de não ficarem interagindo nessas redes o tempo 

inteiro. Então você está dando aula e eles ficam o tempo inteiro no WhatsApp, no 

Facebook... Interessante dizer, às vezes eles estão trocando informações sobre a 

própria disciplina, sobre a vestimenta do professor... Eu percebo isso nas minhas 

aulas. Trabalho com um grupo de psicologia falando sobre adolescentes, e aí houve 

um movimento interessante: na aula eles começaram a comentar sobre a minha 

roupa, e aí começaram a comentar na rede deles, dentro da sala de aula. Percebi 

que tinham sorrisos, que me olhavam com curiosidade. Aí eu falei: “Gente, vamos 

parar a aula, o que está acontecendo?” “Ahh pro, é que hoje você está muito bonita. 

A gente está falando que sua saia combina com a sua blusa.” Aí eu falei: “Tá, e por 

que vocês não falam para mim?” Porque isso é relação. “Por que vocês não falam 

para mim? A gente poderia comentar, principalmente por ser um elogio, vocês não 

estão me depreciando... Na verdade, se é um elogio, a gente tem que partilhar com 

o outro, porque o outro precisa saber. Se vocês não contam, o outro não tem como 

saber, e se não tem como saber, não se estabelecem relações, e se não se 

estabelecem relações, não existem operações psíquicas saudáveis para que a gente 
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mantenha uma relação de vínculo, uma relação de processo construtivo dentro 

desse ambiente que é de aprendizagem. Por que vocês interagiram entre si e não 

falaram comigo?” Interagiram entre aspas, porque eles se comunicaram 

virtualmente. 

Na semana passada, só fazendo um parêntese, teve uma dinâmica na apresentação 

de um grupo de trabalho que eles fizeram a seguinte proposta: eles pegaram uma 

caixa e passaram de carteira em carteira recolhendo todos os aparelhos celulares de 

todo mundo, porque durante a apresentação queriam que a sala estivesse com eles. 

Eles recolheram todos, então foi uma estratégia. Na sua pergunta, quando você me 

diz se o professor tem que estar antenado, se a escola deveria ter estratégias, sim, 

na minha opinião, com certeza! Tem que pensar estratégias, tem que pensar outras 

formas, métodos, principalmente quando a gente pensa em salas grandes, salas 

numericamente grandes. Se a gente pensar na rede pública, salas com 30, 40 

alunos, todo mundo mexendo no celular ao mesmo tempo, como é que fica esse 

professor para dar aula? Então a dinâmica foi recolher o celular de todo mundo, e aí 

eles prestaram muita atenção na apresentação, discutiram, o trabalho deu pano para 

a manga. Ou seja, no sentido de discussão crítica, realmente os objetivos do 

trabalho foram atingidos. Por quê? Porque eles conseguiram ir um nível além, o que 

não acontece quando os alunos estão interagindo nas redes, quando eles se 

prendem no celular, ficam nas redes e poucas vezes acompanham a aula. Então foi 

uma experiência significativa. 

 Eu os convidei para pensarem sobre isso, como foi aquele aprendizado, aquela 

vivência, interagindo mais, sem a interferência do aparelho. Alguns relataram: 

“Professora, eu morri, eu me senti morto, eu me senti pelado sem o meu celular, 

mas ao mesmo tempo eu tive um ganho, que foi de prestar atenção nos meus 

colegas.” Então ele falou: “A fulana de tal pintou o cabelo e eu não tinha nem 

reparado que ela tinha pintado o cabelo.” Aí a menina riu e falou: “Renan, já faz duas 

semanas que eu pintei o cabelo”. Então eu acho que isso é interagir, é relação, é 

perceber o outro, é olhar para o outro, desde a reconfiguração física, dessa 

reconfiguração que é o pintar de cabelo, até olhar para a pessoa e perceber se ela 

está em um momento bom ou em um momento ruim, principalmente porque a gente 

está dentro de um curso de psicologia. Isso faz parte da leitura das pessoas, a 

começar pelo próprio grupo, e eu os convido sempre a fazerem esse movimento. 
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M.A. – Como você concebe a possibilidade de implementar uma estratégia do tipo 

que favoreça as interações nas comunicações? 

 

S. – Uma das estratégias eu acho que é utilizar-se de afetividade. Esse professor 

tem que ser um professor muito afetivo e muito antenado para as necessidades dos 

alunos. Outra estratégia é tentar trabalhar com motivação e com interesse. Apesar 

de a gente ter uma grade fixa, acho que sempre existe a possibilidade de a gente 

empregar um olhar [...] que esteja muito aproximado com o público-alvo com que a 

gente vai trabalhar. Então saber, conhecer as características e o perfil dos alunos, é 

uma coisa previamente necessária, porque a partir do momento em que eu conheço 

esse perfil, conheço esses alunos, eu posso tentar adaptar e trazer exemplos da 

vida cotidiana que estejam próximos a ele, para tornar minha disciplina interessante, 

porque, quando minha disciplina é interessante, ela fala de coisas que [...] eles ficam 

comigo. Então eu acho que essa é uma estratégia: motivação, despertar interesse 

nesses alunos, fazer com que os trabalhos em grupo possam ser possibilitados 

como grupos cooperativos e operacionais de trabalho [...] interagindo entre si. 

Por exemplo, às vezes eu faço algumas propostas de desenho, porque é uma coisa 

que eu sei que, enquanto eles estão desenhando, estão pintando, refletindo 

teoricamente sobre as minhas propostas, eles não estão interagindo no celular. 

Então para cada aula eu levo modelos diferentes. Eu acho que a didática, essa é a 

palavra, didática, ela pode contribuir. Ela não é a única variável necessária nem 

determinante, mas ela pode contribuir com estratégias para que essas interações 

sejam mais intensificadas. 

 

M.A. – Professora, houve situações na escola em que você percebeu a existência 

de relações que manifestassem a consideração pelo outro, a consideração pela 

própria maneira de ser desse outro? No caso de ter ocorrido essa manifestação, 

esse outro deu sinais de libertação, de espontaneidade? O Lèvinas, que é o meu 

autor-referência, fala do mesmo como sendo eu e o outro, o outro. Então, nesse 

caso, deixa ver se eu fui clara, você percebeu situações no seu trabalho em que 

houve manifestação de relação de considerar o outro, considerar do outro a maneira 

própria de ser, a maneira própria de ele sentir? E então, nesse contexto, esse outro 

que se sentiu respeitado, que se sentiu considerado, ele manifestou-se, deu sinais 

de libertação, de espontaneidade? Se sim ou não, por quê?  
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Sueli. – Eu tenho duas situações, posso falar das duas? 

 

M.A. – Sim, ótimo! 

 

Sueli. – Em uma situação eu percebi que houve preocupação de maneira muito 

heterogenia do grupo em relação a um aluno que era prounista. Chegou na 

universidade, ele foi percebido por esse grupo como diferente, entre aspas, mas, à 

medida que o tempo foi passando... Aí a gente pode até pensar na questão da 

alteridade, mas não como igualdade ou desigualdade, como diferença, mas a 

questão da alteridade mesmo e dessa miscelânea que a gente tem em sala de aula. 

Esse aluno foi percebido como um aluno que precisava de apoio, ele foi acolhido 

pelo grupo e se sentiu muito valorizado. Depois disso, ele começou a escrever um 

poema para cada um dos alunos da sala de aula, inclusive para mim, enquanto 

professora, dizendo como era importante ter a amizade dessa pessoa. Ele descrevia 

em seus poemas as características que ele conseguia apreender por meio dos 

sentidos dessas pessoas. Então ele via essas pessoas, captava coisas primeiro dos 

sentidos, então pela escuta, pela visão, pela forma como essa pessoa se 

comportava posturalmente, ele redigia o poema para ela e entregava o poema para 

ela naquele dia. Foi uma forma de estabelecer um vínculo muito positivo e de ele ser 

acolhido, de ser percebido pela turma como uma pessoa muito especial. Aí, a partir 

do meu convite, eu propus que ele escrevesse uma poesia, ele escreveu uma 

poesia para mim que eu guardo até hoje, falando da importância que eu tive na vida 

dele e desse processo de acolhimento. Depois disso, ele escreveu uma poesia e 

submeteu a uma mostra que ia ter de poesias de alunos provenientes de educação 

básica pública que haviam se inserido no nível superior, e ele ficou com a poesia em 

quarto lugar. Ele fez apresentação dessa poesia na Sala São Paulo falando sobre 

como era estar em um ensino superior, porque ele é um aluno de situação 

socioeconômica pouco privilegiada, então para ele significava muito estar no nível 

superior, uma coisa positiva. 

Em contrapartida, tive uma situação em sala e aula de uma aluna negra que entrou 

no segundo semestre de um dos cursos em que eu ministro aula. Ela não foi aceita, 

ela não foi inserida no grupo, ninguém queria fazer trabalho com ela, por mais que 

eu convidasse os alunos a aceitá-la, ela já era uma senhora, com a idade um pouco 

mais avançada, o que já destoava no grupo. Então, na verdade, ela tinha duas 
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variáveis aí: ela tinha condição de raça e ela tinha a idade. Porque nas pesquisas a 

gente vai ter algumas questões para a alteridade que parece que saltam aos olhos. 

Essa questão, por exemplo, de inserção em nível superior quando a gente pensa em 

idade, quando a gente pensa em raça, a gente pode perceber que é uma... Aí essa 

aluna vivenciou uma situação de bullying. Ela foi, na verdade, perseguida por 

alunos. A cada dúvida dela... Eu sempre digo aos meus alunos que não existe 

dúvida boba, nunca, eu não permito que isso aconteça em sala de aula, acho que 

isso vai muito da condição do professor, de se impor e fazer com que esse respeito 

seja estabelecido. Por mais que tenha um sorriso aqui, um sorriso ali pontualmente, 

eu olho, depois eu chamo para conversar, porque não existe dúvida boba. Eu 

converso muito com eles que a dúvida pode parecer boba por ser a base de 

sustentação para o aprendizado que vem na sequência. Se eu fiquei com uma 

dúvida boba aqui, não acontece meu aprendizado futuro aqui. Então eu peço para 

que eles tenham compreensão. Por que ao invés de ridicularizar não ajudam? Para 

sanar essas dúvidas, seria muito mais proveitoso. Mas eu não consegui fazer isso, e 

é muito frustrante enquanto professor não conseguir fazer isso. Então esse grupo foi 

hostil, foi discriminatório. Aí essa aluna abandonou o curso. Depois de passar por 

essa experiência por dois anos, ela entrou em uma situação de se sentir realmente 

discriminada pelo grupo. Nós tentamos fazer de tudo, trocamos até ela de turma, 

mas ela chegou na outra turma com uma percepção e uma posição muito acuada, e 

o outro grupo já sabia o que tinha acontecido na outra turma, tentou até resgatar um 

pouco, mas os [...] não foram feitos e ela abandonou.  

Então eu te digo que tenho duas experiências assim, e acho que essa interação, 

esse acolhimento e essa possibilidade de convivência com o outro, como o autor 

que você estuda diz, é fundamental para que ocorra um processo de aprendizagem 

profícuo, para que ocorra troca de relações entre professores e alunos, para que 

ocorra o processo de ensino e aprendizagem. Caso contrário, acho que o fracasso 

fica muito evidenciado, as relações ficam prejudicadas e nada daquilo que a gente 

espera que aconteça enquanto multiplicidade de experiências dentro do ambiente 

vai acontecer. Dos pequenos – eu vejo porque eu tenho filho de seis anos – aos 

adultos, vale para todos. 

  

M.A. – Professora, você considera ser possível educar sob a perspectiva ética de 

consideração ao outro? 
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Sueli. – Totalmente! 

 

M.A. – Sendo sim sua resposta, na escola é possível [...]? 

 

Sueli. – Sim, totalmente, eu acho que depende muito de uma formação ética/moral 

de cada um. Acho que aquilo que a gente traz de experiência prévia conta muito. A 

forma como a gente se percebe no mundo, a forma como cada um de nós 

individualmente está no mundo é importante, mas eu acho que outros aspectos 

também podem colaborar: oferecimento de formação continuada para esses 

professores, convite para que eles repensem sua prática docente, porque ninguém 

nasce perfeito. Todos nós somos passíveis de modificações e de ressignificações de 

relações do interno, de dentro para fora, e fazer com que essas percepções sejam 

incorporadas de fora para dentro. 

Olha, eu tive um semestre que foi horrível. Por quê? Porque eu me comportava de 

uma determinada forma com a turma, sendo muito hostil, não estabelecendo 

relações. A partir do momento em que eu tive um processo de formação continuada, 

pelo menos uma pulguinha atrás da minha orelha pode ter sido colocada. Aí eu 

passo a interagir com a minha turma de maneira diferente e eu percebo que o 

processo de aprendizagem flui de maneira melhor, as relações fluem de maneira 

melhor, eu me estresso menos com a turma e acaba sendo um prazer, na verdade, 

estar em sala de aula com eles, não acaba sendo penoso. De que maneira isso 

pode ser visto? Isso pode ser tratado eticamente com esses alunos, inclusive não só 

com eles, comigo também, porque acho que, a partir do momento em que você 

pratica a ética, acaba fazendo parte do seu ser e ela acaba te alimentando e te 

suprindo em vários aspectos como cidadão, como pessoa e por aí vai. Acho que 

esse movimento da formação continuada é necessário. Aí sim, na minha opinião, a 

instituição pode ser muito colaborativa para que essas expressões e essas 

manifestações sejam singulares e permitam que haja espaços democráticos de troca 

de opiniões, de respeito, de informações. Então nesse sentido eu acredito que a 

instituição pode ser colaborativa ou não, persuasiva ou não. 
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ENTREVISTA: PROFESSORA  MARILDA  

 

MARIA ALICE – A senhora considera que a escola em que ministra aulas, em que 

convive, propicia condições para que os alunos e professores interajam?  

 

Marilda. – Essa sempre foi nossa proposta educacional, mesmo sem estar 

discutindo com tanta intensidade, como na atualidade, sobre educação e alteridade. 

Sempre foi essa a proposta, por isso a minha escolha até por essa universidade. 

 

M.A. – Em que situações a senhora considera que professores ou então alunos 

manifestam o seu próprio modo de ser, de pensar, de agir, enfim, manifestam a sua 

identidade e abrem a comunicação com o outro? 

 

Marilda. – Acho que isso depende de ações que nós de fato colocamos nas 

atividades de sala de aula ou mesmo institucionalmente [...]. Já fizemos vários 

eventos em que nossos alunos são convidados a compartilhar suas experiências de 

trabalho ou de vida, se assim eles quiserem, de acordo com o contexto, como por 

exemplo a questão da alfabetização na condição de profissionais e futuros 

profissionais, as questões étnico-raciais... Muitos de nossos alunos são convidados 

mesmo depois, já são egressos, mas eles voltam para contar dessas suas 

experiências, o que eles conseguiram fazer de diferente com ênfase na educação e 

alteridade. Quer dizer, eles mesmos saem daqui sensibilizados pela forma como nós 

os orientamos na formação, porque aqui é formação de professores. 

 

M.A. – Então é dessa forma que a senhora consegue [...] 

 

Marilda – Acho que abrir espaços e questões para que eles se coloquem. Por 

exemplo, nós discutimos muito a questão da inclusão, a questão das crianças, 

quando, na verdade, nós falamos de espaços não escolares, que é uma disciplina 

que atualmente [...] saiu a temática do abrigo e um grupo de alunos foi lá pesquisar 

sobre abrigo, conhecer abrigos. Na hora de compartilhar a pesquisa, saiu essa 

questão: como era uma criança adotada por abrigo. E a forma como foi conduzida e 

como nós nos conduzimos na discussão... Uma aluna resolveu falar. Ela falou “Eu 

fui de abrigo, eu fui adotada”, e se colocou para o grupo. Muito sensibilizado, o 
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grupo acolheu, apoiou, o grupo entendeu. Há uma interação muito grande. Houve 

inclusive uma interação maior para entender muitas vezes a ausência dessa aluna 

por outras circunstâncias, e a gente viu que ela confia no grupo, passou a confiar no 

grupo. 

 

M.A. – Professora, na contemporaneidade aponta-se a questão do individualismo, 

da exacerbação do eu como uma tendência que acaba impedindo a interação 

eu/outro. A senhora concorda ou não concorda? Por quê?  

 

Marilda. – Tudo isso que eu te falei até agora está relacionado com a forma como 

nós tratamos os alunos e conduzimos as aulas, porque trabalhamos com a 

pedagogia [...]. Mas, de uma maneira geral, eu mesma já lecionei em outros cursos, 

nós vimos que nossos alunos trazem muito desse individualismo de não pensar no 

outro. E o que eu tenho para trazer para você é assim, há dois anos atrás eu fui 

convidada para dar uma disciplina chamada “Desenvolvimento e relações 

interpessoais” em um curso de Sistema da informação. No início os alunos não 

entendiam muito o meu propósito, porque tinha que se colocar no lugar do outro, 

tinha que ter empatia, e várias dinâmicas. Depois do semestre concluído, logo no 

início do outro, alguns alunos vieram me perguntar: “Não vai ter continuidade?” Foi 

muito bom, a gente parou para pensar o que a gente faz aqui, como é que a gente 

lida com o colega de sala de aula, como é que a gente vai lidar com o colega de 

trabalho. Então eu achei que isso foi altamente positivo. Eles estavam até 

comentando com outro professor, falaram “Ela é a professora...”, comentaram que a 

gente poderia estar novamente tendo um reforço do que seria trabalhar com as 

pessoas nas organizações. Achei isso altamente positivo, aconteceu agora em 2013. 

 

M.A. – Há como descrever interações que ocorrem entre os seus alunos, 

professores e alunos, alunos e professores. Acho que essa questão já foi abordada, 

né? 

 

Marilda. – Acho que já foi abordada, porque... Atualmente, o professor João 

Clemente trabalha com pedagogia social, uma disciplina. Eu trabalho com 

empreendedorismo, os fundamentos gerais do empreendedorismo. Então as nossas 

falas se articulam, se complementam e é muito interessante que ele dá aula logo 
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depois da minha. Então ele praticamente vai fechando alguns pontos discutidos 

anteriormente e as alunas, são só meninas, vamos dizer assim, elas estão muito 

interessadas tanto no empreendedorismo como na pedagogia social, pela vivência e 

experiência do professor João Clemente e pelo olhar que eu tenho de 

empreendedorismo já há muitos anos na instituição e mesmo na temática, em outras 

áreas, porque eu me doutorei em administração de empresas. 

 

M.A. – Professora, você considera necessário e viável na escola o desenvolvimento 

de atitudes e estratégias que promovam a ampliação nas interações e nas 

comunicações entre os que estão na escola e os que a frequentam? 

 

Marilda. – Eu acredito muito nas atividades em grupo, [...] acompanhamento 

individualizado para a questão da aprendizagem. Mas, nessas relações, nos 

relacionamentos interpessoais de suma importância, a gente fala de metodologia 

dialógica, o quanto é que nós dialogamos? Eu acho que a gente tem que promover 

sim mais momentos, porque eu sinto que, mesmo na educação básica, como na 

universidade, a gente fala assim: “Olha, trabalhei em grupo”, mas tem que ter 

dinâmicas que, de certa forma, sensibilizem os alunos a perceberem por que eles 

estão trabalhando em grupo, quais são as funções, qual é o papel de cada um 

nessas relações. Então eu acho que pensar assim, não só dizer: “Vamos trabalhar 

em grupo”, mas ter estratégias e direcionamentos, encaminhamentos de como 

melhor aproveitar o momento do grupo. 

 

M.A. – A concepção que a senhora tem sobre a implementação desse tipo de 

atividade que promove a interação passa pelo trabalho em grupo desde que o aluno 

entenda... 

 

Marilda. – Sim, e sempre muito atento, inclusive dar o retorno do que está 

acontecendo, do que foi positivo e do que poderia ser melhorado no próprio grupo. E 

o professor tem que acompanhar, isso eu estou dizendo em sala de aula. Agora fora 

dela muitas das relações acontecem e são tratadas depois em sala de aula, 

mediante os impasses ocorridos ou as comemorações, celebrações em termos das 

conquistas e dos avanços. 
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M.A. – A senhora então entende que é possível entre professores e alunos ter 

atitudes e comportamentos que promovam o enxergar, o interagir o outro e também 

passa pela questão do grupo? 

 

Marilda. – Sim, é porque normalmente, quando eu trabalho com os alunos, eu 

trabalho muito com a questão da liderança. São pontos que nós discutimos, líder e 

liderados, o tempo todo. Atualmente não só com os alunos eu trabalhava com a 

disciplina pedagogia organizacional, mas eu trabalhei agora em uma capacitação 

para funcionários [daqui], que era o trabalho em equipe. Então, o que é trabalhar em 

equipe? É cada um se colocando no lugar do outro, a empatia aparece 

constantemente e todos sentem necessidade de que tem que ser isso mesmo. Não 

dá para não pensar no outro, se colocar no lugar do outro em relação ao trabalho, 

em relação ao que ele está sentido, quer dizer, em todos os aspectos da vida tanto 

pessoal quanto profissional. 

 

M.A. – De que maneira a senhora pensa que a educação formal pode trabalhar no 

sentido de indicar caminhos para despertar no outro a sensibilidade e a 

preocupação? Ou então, enfim, despertar [...]  

 

Marilda. – Acho que eu tenho um exemplo para te dar do que eu fiz com uma turma 

que se formou no ano passado. Eu dei três disciplinas na sequência para ela, são 

três semestres. Na época eu havia sido coordenadora de curso, então eu vinha com 

o histórico de que elas formavam aqueles grupinhos, aquelas panelinhas e, quando 

eu fui trabalhar com elas, era aquela disciplina pedagogia organizacional, eu achei 

importante trabalhar não só com filmes, mas com muitas dinâmicas, dinâmicas de 

sensibilização, mas dinâmicas em que eu misturava os integrantes dos grupos. 

Então eu enumerava de um a cinco, depois quem era um tinha que trabalhar com o 

outro um, o dois com o outro dois. Eu sei que, depois do primeiro semestre, elas me 

contaram que na época ficaram com muita raiva de mim, porque eu misturava todos 

os grupos e elas estavam se sentindo muito separadas das colegas, das amigas, da 

zona de conforto, vamos dizer assim. Mas elas não falaram nada no primeiro 

semestre porque, no fundo, sutilmente elas sabiam das dificuldades que estavam 

enfrentando ali e que aquilo estava ajudando, de certa forma, em uma aproximação. 
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Na segunda disciplina também trabalhei sempre destacando qualidade, sempre 

dinâmicas assim, de sensibilização, para entender o outro, para respeitar o outro. E, 

no último semestre, nós terminamos com a dinâmica do abraço, aquela dos 20 

segundos em que você ajuda o outro a liberar a endorfina, que isso faz bem para a 

alma, isso traz cura, isso traz muita alegria e foi um “chororô” que foi maravilhoso. 

Então eu tenho essa experiência de tentar trabalhar com dinâmicas, já que as 

disciplinas também proporcionavam isso. 

 

M.A. – Professora, houve situações na escola, na sua vida, em que você percebeu a 

ocorrência de relações em que a consideração pelo outro é manifesta? Quer dizer, é 

permitido que o outro manifeste sua maneira de ser, de sentir, de pensar, enfim, 

ponha em evidência a sua identidade? 

 

Marilda. – [...] mais focado nisso, porque até então eu trabalhei na administração. 

Quando há esse curso a gente vê que há um crescimento por parte dos alunos, algo 

muito visível, do quanto eles se colocam. Eles se apresentam, eles se assumem, 

com as dificuldades e com as facilidades, o quanto eles podem colaborar com a 

turma, com o grupo... Porque nós damos muito retorno em relação à postura. E isso 

que às vezes a gente diz, que a gente talvez venha a perder quando a gente fala em 

cursos EAD, porque é no presencial que você tem condições de criar essas 

condições mesmo de desenvolvimento pessoal, profissional e para as relações 

interpessoais. 

 

M.A. – Professora, então há casos em que a senhora se recorde de não ter ocorrido, 

não ter sido dada essa oportunidade de considerar o outro e então, por mecanismo 

oposto, esse outro não se sentiu liberto?  

 

Marilda. – Há casos como eu te falei [...] curso em uma classe de 70 alunos, aí fica 

mais difícil de você poder dar essa oportunidade. Às vezes você fica muito mais com 

uma proposta de algo expositivo e pouco dialogada, e as atividades em grupo são 

mais para entregar atividades de discussão. Porque você não tem como interagir o 

tempo todo com a turma, talvez com o representante do grupo, já que são muitos, aí 

você fica com dez, essa é a dificuldade. 
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M.A. – A senhora considera ser possível educar sob a perspectiva ética de 

consideração [...] 

 

Marilda. – Eu acredito que não seja só a disciplina que possa trazer essa 

sensibilização ou esse conhecimento, mas em todo o nosso agir está o exemplo 

também que damos, independentemente do que venha a se falar sobre ética, 

porque tem que ter discurso e prática, tem que ter coerência. 

 

M.A. – Então a senhora acredita que seja possível educar sob a perspectiva ética de 

consideração ao outro? 

 

Marilda – Sim, eu acho que sim. De tanto que você insiste nessas relações, é por 

isso que eu estou te falando. Como é presencial, nós estamos falando em sala de 

aula, você vai acompanhando os alunos e você vai percebendo e inclusive dando 

retorno para eles desse crescimento, dessa evolução, do quanto que a turma está 

reagindo de maneira positiva no que a gente acredita. 

 

M.A. – Agora em uma escola de educação básica o processo seria [...] 

 

Marilda – Também, depende sempre de como o professor conduz, essa 

sensibilização de como você trata, de como você reage a cada dificuldade ou a cada 

reação agressiva ou não condizente no grupo, nas diferentes linguagens, por 

palavras ou por gestos, reações. Não importa qual seja o nível de escolaridade. 
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ENTREVISTA: PROFESSORA  ELIZABETE 

 

 

MARIA ALICE – A senhora considera que a escola em que ministra aulas propicia 

condições para que os alunos e professores interajam? Em que situações 

acontecem essas interações? Há situações que possam ser mudadas em que é 

possível que o aluno manifeste seu modo de sentir, pensar, agir, que se abra à 

comunicação com o outro? 

 

Elizabete  – A interação a que você se refere é entre os professores ou 

professor/aluno? 

 

M.A. – Entre todos. 

 

Elizabete. – Entre os professores há sempre muita interação. Todas as decisões 

são tomadas por comissões. Nos organizamos em comissões para estar pensando 

as questões do curriculum, as questões da matriz curricular... Temos reuniões 

pedagógicas no início de cada semestre, além das reuniões pedagógicas também 

temos festividades, que é também uma coisa importante, quando podemos nos 

encontrar em uma outra situação. Então, em relação a essa questão, em relação 

aos professores com professores, há muita interação. 

 

M.A. – E a alteridade? A questão da alteridade? 

 

Elizabete – Sempre, acho que é uma questão sempre levada em conta, porque 

trabalhamos com todas as nossas diferenças, não somos sujeitos únicos. Nesses 

encontros as questões da alteridade ficam postas querendo ou não, são pessoas 

entrando em relação. Com os alunos também, porque no curso de pedagogia... Eu 

vou responder pelo curso em que eu ministro aulas, tanto no curso de pedagogia 

como nas licenciaturas. Eu não sei se é pelo fato de termos turmas pequenas, o que 

promove também essa possibilidade de um autoconhecimento do aluno na relação 

com o professor, a questão da alteridade está sempre posta. O aluno se manifesta 

nas sua facilidades, nas sua dificuldades e o professor também se coloca nesse 

sentido.  
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M.A. – Na contemporaneidade aponta-se a questão do individualismo, da 

exacerbação do eu, como uma tendência. E essa questão dessa exacerbação do 

eu, do individualismo, pode impedir a interação eu/outro. A senhora concorda? 

Concorda por quê? Não concorda por quê? 

 

Elizabete. – Eu concordo, não sei o que vai ser dessas gerações menores, já estão 

sendo introduzidas nesse contexto sócio-histórico e cultural. Agora eu acho que, em 

se tratando da relação em sala de aula, óbvio que vão existir essas questões, mas 

elas são, com certeza, minimizadas pela importância que é a relação professor-

aluno. Não estou dizendo que eu acredito que exista, mas eu acho que é impossível 

que isso acabe sendo o foco principal dessa relação, porque, se não há relação... 

Embora saibamos que a questão tecnológica está posta, e a gente tem uma 

tendência para caminhar para esse lado, na sala de aula essas questões não podem 

e não devem ocorrer. Eu não sinto que elas tenham esse peso. As diferenças 

existem e são trabalhadas em sala de aula. 

 

M.A. – A senhora se lembra de algum exemplo, de alguma experiência vivida com 

essa questão da exacerbação do eu ou do individualismo impedindo ou não a 

interação eu/outro? 

 

Elizabete. – Eu acredito que sim. Às vezes é bastante comum em sala de aula a 

impaciência de muitos alunos diante de um aluno que tem certa dificuldade na forma 

de se expressar quando vai apresentar um trabalho [...] para esses aspectos. Mas 

eu acho que aparece nesse sentido, ou uma pergunta que a grande maioria acha 

que não cabe, ou que é infantil demais. São expressas corporalmente, digamos 

assim, porque os alunos têm um respeito muito grande pelo professor e pelo colega, 

o respeito existe. Mas a gente percebe que isso fica na sutileza das relações. Então 

as expressões corporais, as expressões faciais, revelam que há uma pouca 

paciência para com o outro. Por isso acho importante o professor estar muito atento 

a essas questões, para nunca deixar de trabalhá-las, de estar pontuando sobre 

essas questões. 
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M.A. – Acredito que essa questão já tenha a resposta implícita na questão anterior. 

Em todo caso, deixa eu passar por ela. Descreva interações que ocorrem entre os 

seus alunos e entre professores e alunos. É possível descrever? 

 

Elizabete – É possível. Na sala dos professores é um bom momento para 

observamos as interações que ali acontecem. Ajuda que um professor solicita a 

outro quando tem alguma dificuldade com um grupo específico é muito comum, 

discussão de casos de alunos que às vezes é complicado. Eu tenho uma dificuldade 

com determinado aluno e vou solicitar a ajuda dos meus colegas em relação àquele 

aluno; ele o conhece melhor do que eu e pode ajudar. Entre os alunos é a mesma 

coisa. Nós temos vivido uma experiência: nós temos uma aluna surda em um 

determinado semestre, então essa interação, e a questão da alteridade fica mais 

evidente ainda quando temos essa questão. É uma menina que está muito solta no 

segundo semestre. Com essa turma hoje ela vai para frente, hoje ela fala em libras, 

se comunica em libras com o grupo todo. O grupo foi aprendendo a trabalhar, a 

aceitar o tempo diferente, as questões que ela aponta que são diferentes... Então 

acho que essas relações existem, distantes de uma perfeição, porque são sujeitos 

humanos, mas a atenção do professor... Eu acho que compete ao professor estar 

bastante atento a essas miudezas que ocorrem em sala de aula, essa linguagem 

que fica subliminar e trabalhá-las a seu favor e a favor do grupo de alunos com 

quem ele está se relacionando naquele momento. 

 

M.A. – Professora, você considera necessário e viável na escola o desenvolvimento 

de atitudes de estratégias que possam ampliar as interações e as comunicações 

entre os que dela participam? 

 

Elizabete – Eu creio que sim. Eu acho que esse é um tema muito pertinente para 

estar sendo discutido sempre na semana pedagógica, porque os professores 

também são sujeitos diferentes, alguns com mais facilidade de entrar em contato, 

alguns com menos facilidade, uns mais rígidos, outros menos rígidos. Então acredito 

que esse seja sempre um tema muito pertinente para ser discutido entre todos. 
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M.A. – E como a senhora conceberia a implementação de uma estratégia que 

pudesse potencializar ou maximizar as interações e comunicações entre as pessoas 

que fazem parte da escola? 

 

Elizabete – O que eu posso contar, que teria sentido, é através de vivências. Acho 

que na academia vamos ficando todos tão teóricos, tão acadêmicos e às vezes 

esquecemos as coisas mais simples. A resiliência, por exemplo, com este outro, com 

este outro que é meu professor, com este outro que é meu aluno, com esses vários 

outros que em mim habitam. Quer dizer, esse cuidado com todas essas questões 

deveriam acontecer. Então acho que viver momentos, isso eu sinto falta, situações 

em que nós pudéssemos mexer mais com a nossa pessoa humana, mais do que 

com o intelecto, mais com o sujeito humano que habita cada um de nós. Eu sinto 

que talvez fiquemos tão preocupados estabelecendo relações. As relações existem, 

a partir do momento que temos mais de um, as relações ali estão postas, mas uma 

especificidade para abordar e trabalhar esse tema no nível da emoção, eu acho que 

isso faz falta. 

 

M.A. – Professora, em que situações, talvez essa também esteja um pouco ligada 

com a anterior, em que situações a senhora pensaria ser possível que professores e 

alunos pudessem enxergar e interagir com o outro no contexto escolar? 

 

Elizabete. – Em todo momento em sala de aula: quando você propõe grupos 

operativos, grupos de diferentes, a tentativa de estar reorganizando esses grupos, 

na própria matriz dos trabalhos que nós temos aqui, nos projetos interdisciplinares... 

São projetos que envolvem um trabalho diferenciado entre os alunos, que têm uma 

exigência de contato, de relação, acho que isso ocorre. 

 

M.A. – Será que então seria para a educação formal encontrar caminhos para 

despertar a sensibilidade, a preocupação com o outro? 

 

Elizabete. – Eu posso falar por mim. Eu venho de uma formação de pedagogia [...] 

orientação educacional, depois a psicopedagogia, minha formação em psicodrama. 

Então acho que essas questões fazem falta sim, muitas vezes eu sinto que essa 
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minha vivência como pessoa humana no mundo tem que estar presente na sala de 

aula também para [...] essas interações.  

 

M.A. – Mas que caminhos talvez fossem necessários para despertar no outro a 

sensibilidade, para despertar no outro a preocupação? 

 

Elizabete. – Acho que a gente poderia ter... Por exemplo, a gente tem, docência, 

alguns cursos, algumas disciplinas que têm uma possibilidade maior de estar 

trabalhando com esse despertar. Então, por exemplo, um curso Docência na 

contemporaneidade, que é estar pensando no papel do professor. Quem é esse 

sujeito? Que relações ele estabelece? Discutindo as relações sociais que acontecem 

na escola, as representações sociais que esses alunos carregam do professor e 

como é que ele carrega. Na pós-graduação mesmo eu iniciei uma disciplina falando 

dos professores marcantes, relembrando as imagens. Quais são as imagens 

carregadas de representação que nós temos dos professores? E fica público e 

notório que fica marcado no aluno aquele professor que soube medir a questão da 

afetividade com a questão da intelectualidade. 

 

M.A. – Vale para a educação básica? 

 

Elizabete – Nossa, como vale! Porque nós precisaríamos estar preparando esses 

meninos lá, e eu acredito que hoje a gente tem já toda essa teoria interacionista que 

está posta, tem trabalhado metodologias que promovam essas interações. 

 

M.A. – Tudo o que a senhora disse até agora valeria para a educação básica? 

 

Elizabete. – Eu acho que até na educação básica. Nós teríamos sujeitos adultos 

com outras experiências de relações, de resiliência, de vivência de alteridade. 

 

M.A. – Houve situações na sua experiência, na escola, em que tenha se 

manifestado a consideração com o outro? Quer dizer, com esse outro podendo 

liberar a sua maneira própria de ser, pôr em evidência a sua identidade... Houve 

situações? Quais foram? E será que no momento em que isso ocorreu, quer dizer, 
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aquele outro que foi considerado, ele mostrou-se mais liberto, ele mostrou-se mais 

espontâneo? Sim? Não? Por quê? 

 

Elizabete – Vou citar um exemplo claro. Trabalhando em uma licenciatura do curso 

de matemática, distribuí temas para os alunos. Eu trabalhava com a psicologia, 

psicologia educacional e temas como a questão das drogas, da orientação sexual... 

Como foi super bonito quando um aluno trouxe o tema da orientação sexual. Fez 

uma crítica enorme, porque ele é homossexual e ele sente que dentro da orientação 

sexual não se aborda essa questão da homossexualidade. Ali ele fez uma 

reinvindicação e se colocou como sujeito humano em um grupo em que tinham 

muitos rapazes, e foi super bem aceito. Óbvio que esse fato também foi trabalhado 

por mim. Ele foi bastante... não é elogiado, elogiar não seria a palavra correta, mas 

foi evidenciado o sujeito humano por trás do futuro professor de matemática. 

 

M.A. – Então a resposta seria sim? 

Elizabete. – Sim! 

 

M.A. – E valeria também para a educação básica? 

 

Elizabete. – Sempre, sempre. Eu acho que cuidar do ser humano, cuidar, cuidar do 

ser humano na sua... interessa não só cabeça, porque eu acho que a gente vai 

passando e, se a gente não presta atenção, a gente corre o risco de entender que o 

ser humano é só cabeça, que esse corpo deixa de existir. 

 

M.A. – A senhora considera ser possível educar sob a perspectiva ética de 

consideração à alteridade? Querendo educar respeitando a alteridade... Se sim ou 

não, é possível que isso ocorra na escola? Se sim ou não, por quê? Na sua opinião, 

como poderia ser concebida uma proposta que fosse pautada nesse princípio, quer 

dizer, sob a perspectiva ética de consideração à alteridade? 

 

Elizabete. – Eu acredito que isso seja um pressuposto básico, porque, quando eu 

entendo a escola, isso serve na escola, isso está posto nas relações humanas. A 

escola é o reflexo dessa sociedade hiperativa que a gente vive, o tempo todo com 

muitas questões correndo e pouco para pensar. Então acho que a sociedade como 
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um todo não promove essas questões no próprio sujeito humano: viver a alteridade, 

respeitar o outro... Agora a escola tem que trabalhar com contravalores. Embora a 

escola seja um reflexo dessa sociedade, ela necessariamente tem que trabalhar 

com esses contravalores se ela pensa em uma educação de qualidade, que 

contemple o ser, o sujeito humano. Acho que aí seria uma questão utópica, de uma 

sociedade ideal. Porque eu acho que esse trabalho tem que ser realizado, mas a 

gente está a anos luz de viver todas essas questões, porque não é pensar 

teoricamente sobre elas, é viver tudo isso. 

 

M.A. – Então a implementação dessa proposta talvez tivesse que passar pela [...] 

vivência? 

Elizabete. – Pela vivência, por um corpo que se expresse, uma emoção que possa 

ser colocada para fora. 

 

M.A. – Nessas condições seria possível então implementar uma proposta que 

respeitasse e considerasse a alteridade? 

 

Elizabete . – Sim. Eu ainda acho que, se pensássemos uma proposta, toda escola, 

de educação básica até a universidade, deveria ter um grupo de estudo, até um 

grupo que fosse terapêutico, onde o professor pudesse estar colocando suas 

angústias, suas aflições. Essa seria uma saída que, se todo grupo tivesse, toda 

escola de educação básica até a universidade... Imaginou que delícia? Toda quarta-

feira nos encontramos em um ambiente acolhedor em que eu possa falar da minha 

postura como professor, do meu papel de professor, mas também da minha pessoa, 

e onde as coisas se encontram. O que está acontecendo naquele momento? Porque 

muitas dores às vezes vão para baixo do tapete, porque o lado profissional fala mais 

alto.  
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ENTREVISTA: PROFESSOR  LAURO  

 

 

MARIA ALICE – Professor Lauro, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por 

colaborar com nossa pesquisa, são perguntas simples, são para a pesquisa “Educar 

para a alteridade”. Eu perguntaria agora: o senhor considera que a escola em que 

ministra aulas propicia condições para que os alunos e professores interajam?  

  

Lauro – Perfeitamente, a Universidade já tem uma tradição de longa data. Essa 

instituição foi criada [há muitos anos] e a ideia de aprendizagem em nossas escolas 

em todos os seus níveis é de uma plena convivência amiga, democrática com os 

alunos, de tal forma que, essa interação se processando, um respeito mútuo entre 

professor e alunos, isso vai permitindo entendermos o outro, que é objeto de sua 

pesquisa, né? Entender alteridade, meu critério conceitual, significa eu acreditar na 

formação da identidade, quer dizer, a alteridade se processa, no meu entender, a 

partir do momento em que eu tenho a minha identidade, o outro tenha a sua 

respectiva identidade e justamente essa diversidade das identidades é que trará a 

compreensão da alteridade. Eu verifico que no nosso cotidiano, nas nossas 

atividades pedagógicas nessa instituição particularmente, é sim possível entender-

se o outro, respeitar-se o outro, e eu diria mais: e vice-versa, o aluno respeitando a 

alteridade do professor. 

 

M.A. – O senhor teria alguma situação em que se manifeste concretamente o modo 

de sentir, de pensar, de agir na relação professor-aluno? 

 

Lauro. – Eu tive um episódio em sala de aula que foi muito concreto e, de certa 

forma, curiosamente, concidentemente eu tinha lido uma obra espetacular chamada 

“Nos Labirintos da Moral”, que foi produzida aqui em São Paulo pelo grande 

educador Mario Sergio Cortella [...], e há um momento nesse livro que é promovida a 

seguinte ideia pelos autores: se um professor em sala de aula encontrar um aluno 

dormindo, ele deve tomar que providência? Deve acordá-lo? O que ele deve fazer? 

O que fica claro nesse livro, eu aprendi muito também com esse livro, é que o 

professor sem sombra de dúvida deve ir até a carteira onde o aluno ou aluna está 

divorciado do foco daquela aula, ou esteja dormindo, e perguntar o que ocorre. Esse 
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gesto de ir até o aluno não deve ser um gesto para ir [...] o aluno, mas sim tomar 

conhecimento de por que esse aluno, portanto, esse “autor”, essa alteridade, esse 

outro está afastado da proposta da aula naquele momento e o que está 

acontecendo. Isso significa respeito à alteridade, porque a partir do momento em 

que o aluno se percebe visto, ouvido e percebido pelo professor ele está, 

obviamente, se integrando à turma. O que não pode é o professor ignorá-lo, isso 

seria desrespeitar a alteridade.  

Veja bem, já havia lido esse livro e, em sala de aula, uma aluna normal estava 

absolutamente dormindo sobre o suporte de carteira. Não houve a menor dúvida, eu 

cheguei até essa aluna e perguntei: “O que se passa? O que está ocorrendo?”. Ela 

não estava dormindo, ela estava chorando, eu não tinha percebido, chorava de dor 

de uma tremenda enxaqueca, que todos sabemos que é uma dor de cabeça 

alucinante. Interagindo com essa aluna, abrimos um espaço para que ela fosse ao 

posto de saúde acompanhada de outra colega e, meia hora depois, ela voltou 

tranquilamente. Está aí um exemplo clássico dentro de tantos com que já foi 

possível interagir.  

Eu tive outro caso de um aluno com deficiência visual em uma época em que ainda 

não tínhamos o sistema braile automatizado. Terminada uma prova, o aluno cego 

nos procurava querendo ansiosamente saber como tinha ido. Nós pedimos que ele 

passasse os dedos sobre a escrita em braile e, na medida em que ele, no intervalo 

da aula ou da prova, identificava que tinha solucionado, nós já dávamos um retorno 

imediato. E, então veja, uma pessoa com enxaqueca, uma pessoa deficiente visual, 

um paraplégico, já tivemos alunos paraplégicos e os professores, ainda não havia 

elevador neste prédio, subiam ajudando a carregar a cadeira de rodas.  

Eu citei dois ou três casos agora que mostram perfeitamente como é possível todos 

nós professores interagirmos com algum aluno que tenha alguma necessidade 

especial, e não somente isso, aqueles que estão na faixa de normalidade, mas têm 

uma pessoa doente em casa, vieram com sacrifício até a escola e têm uma 

necessidade de sair um pouquinho mais cedo. Eu julgo que isso é o chamado 

entendimento da alteridade em todo o seu amplo sentido.  

 

M.A. – Os alunos puderam então mostrar o seu próprio modo de sentir, de pensar, 

de agir, quer dizer, mostrar sua identidade e abrir-se à comunicação? 
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Lauro. – Sem sombra de dúvida. Na situação de sala de aula tem que ter esse 

entendimento das duas partes. Às vezes somos nós professores que não estamos... 

Embora cumprindo o rigor do horário e da atividade profissional, naquele momento 

qualquer um de nós professores podemos estar administrando alguma perda, algum 

momento mais difícil, uma dor de cabeça enorme... Aí é preciso que o outro lado 

também entenda o perfil do professor naquele momento, esse entendimento entre o 

professor e o grupo é que eu julgo muito importante para a sua pesquisa em termos 

de alteridade. 

 

M.A. – Aponta-se que o individualismo e a exacerbação do eu surgem como 

tendências do homem na contemporaneidade, impedindo então a interação eu-

outro. O senhor concorda? 

 

Lauro. – Aí já é um ponto realmente complicadíssimo. Se você pensar em termos de 

mídias sociais, pensar em termos de avanços tecnológicos, principalmente agora no 

século 21, nós estamos vivendo um momento da alteridade sui generis. Se 

pensarmos bem, as pessoas se comunicam muito pouco pessoalmente e 

exacerbam, se comunicam demais pelas mídias sociais, WhatsApp, essas coisas 

todas. É muito comum lá em casa, por exemplo, tentar falar com os meus filhos 

acessando telefone ou celular e não os encontro. É só passar uma mensagem e, 

todos sabem disso, por mais cifrada que sejam essas mensagens, o retorno é quase 

que imediato. Nós estamos vivenciando um momento muito especial da 

comunicação humana, nós estamos ao mesmo tempo muito próximos pelas mídias 

sociais e muito distantes do calor fraterno, da amizade, da interação pessoal. Então 

é um desafio. 

Eu tenho a impressão de que, neste momento, se ligarmos mais diretamente para a 

pergunta, que é a exacerbação do eu, é uma resposta até certo ponto de difícil 

explicação, porque nós estamos socializados por uma mídia social. Esse eu é 

projetado imageticamente, por muitas imagens, por multiplicação de imagens, mas 

ao mesmo tempo parece que o ser humano está muito solitário, está muito em 

regime de solidão, apesar dessa comunicação global pela internet e tal. Agora 

exacerbação do eu também poderíamos [...] para talvez um narcisismo, não sei. 

Será que as mídias sociais... Talvez para a sua pesquisa fosse importante essa 

averiguação, o que é realmente que essa exposição de imagens, fotografias, de 

https://www.google.com.br/search?biw=1326&bih=907&q=whatsapp&spell=1&sa=X&ei=atdjVKOiOau1sQS8oIHICw&ved=0CBkQvwUoAA
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falas e pensamentos a que as pessoas estão se sujeitando nas mídias sociais, será 

que isso não é um narcisismo também? E ela ao mesmo tempo não está permitindo 

a invasão da sua privacidade e, com isso, não está quebrando alguma ética nessa 

relação da privacidade? Eu tenho a impressão de que, para a sua pesquisa, seria 

interessantíssimo pensar um pouquinho nisso também. 

 

M.A. – E na escola, ocorre isso na escola, há exemplos desse comportamento na 

escola? 

 

Lauro. – Eu já penso que não. Sinceramente, eu penso que não. No meu entender, 

o contato presencial é depurador, ele é benéfico, ele permite a acomodação desses 

conflitos de desafios do ego, dos seus egos inflamados e tal. Sempre há uma 

correção do grupo, o grupo corrige muito de alguma maneira a todos nós. Eu tenho 

preocupação, sim, com tudo o que é a distância, embora hoje a educação a 

distância seja uma realidade irreversível, mas sem sombra de dúvida, esta própria 

entrevista que estamos fazendo é toda ética e moralmente conduzida por nós dois, 

já em algo a distância, as respostas são mais guardadas, mais policiadas. Eu vejo 

que essa questão do narcisismo, a questão da exacerbação do eu tanto dentro do 

grupo como do professor em sala de aula, ele vai ser corrigido quando ocorre 

episodicamente, ele vai sendo conduzido, como se diz em latim [...] ele vai sendo 

purificado, sempre há alguém que nos corrige, é possível no grupo socialmente não 

batizar. 

 

M.A. – Na escola então prevalece... 

 

Lauro – Na escola, quando episodicamente pode ocorrer uma exacerbação do eu, 

isso logo será corrigido por algum dos reagentes humanos que estão ali, seja o 

grupo de professores ou o próprio grupo de alunos, eu penso que há uma 

possibilidade de reajuste de conduta. 

 

M.A. – Por que facilitaria ou não a interação na questão da exacerbação do eu na 

escola? 
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Lauro. – Eu julgo que a exacerbação do eu na escola é prejudicial sem sombra de 

dúvida. 

 

M.A. – Complicaria? 

 

Lauro. – Complicaria, complicaria, porque se você exacerba o seu eu, você está se 

colocando como um dificultador da interlocução, e por aí vai. Eu penso que o diálogo 

é tudo, o diálogo tem que ser aberto mesmo. Hoje o nosso alunado é um alunado 

muito mais socializado em termos de [...], interagem mais. Há uma democracia muito 

bem equacionada. Os nossos alunos em particular [daqui] são muito educados. Se o 

aluno precisa sair de sala de aula, ele levanta, diz ao professor que tem essa ou 

aquela necessidade de ausentar-se. Uma relação democrática muito boa que não 

ocorreria se houvesse a exacerbação do eu. 

 

M.A. – E o individualismo? 

 

Lauro. – O individualismo seria um efeito complicador imenso para as relações 

sociais em sala de aula. 

 

M.A. – É possível descrever interações que ocorram entre os seus alunos e os 

professores, alunos entre alunos, alunos e professores, professores e alunos, enfim, 

a interação que envolve alunos e professores entre si, é possível descrever alguma 

interação que ocorra entre eles? 

 

Lauro. – Nós tivemos um caso aqui [...] interessantíssimo. Os alunos, quando 

entram nas salas de aula e no espaço físico, se houver muitas carteiras, é 

interessante observar na [...] sala de aula, normalmente há um grupo que vai sentar-

se ao fundo, um grupo à direita, à esquerda, enfim, no espaço físico de conforto de 

cada um de cada grupo, isso é natural. Então em uma sala de aula, e as nossas 

salas são muito amplas, episodicamente acorre isso e nós temos que ter como 

desafio aproximar esses alunos, fazer rodas de conversas, fazer um sistema na sala 

que os aproxime, é um grande desafio.  

Nós tivemos um caso aqui particularíssimo em que, quando um professor entrava 

em sala de aula, estavam todas as carteiras, evidentemente, com todos os alunos 
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presentes quase que “sobre” a mesa do professor. Era uma liderança de um rapaz 

do curso de pedagogia, que foi um episódio único nesses anos todos de magistério 

que eu verifiquei e que era muito agradável. Ele tinha uma liderança tal que 

contagiava os colegas, e dizia “Olha, para nossas aulas nós vamos ficar pertinho da 

mesa do professor”. Era muito gratificante, única sala, única época, havia uma 

liderança. O que eu quero dizer com isso, a partir desse exemplo: se nós tivermos 

um representante de turma legitimamente escolhido pelos seus pares que exerça 

uma relativa liderança com a turma, isso facilita muito a intermediação entre 

professor e aluno; se essas representações sociais forem fracas, acaba ocorrendo 

que o professor que tem que fazer em todas as benditas aulas essa reanimação do 

espaço físico e fazer chegar essa sua comunicação a todos os alunos. É um grande 

desafio particularmente em salas espaçosas como as nossas. 

Agora isso que você levantou é um detalhe importantíssimo. A boa comunicação só 

ocorrerá se realmente estiverem todos motivados, esse é outro desafio ao professor. 

Eu chego até a dizer aos alunos, quando nós lecionamos relativamente aos 

professores da rede pública, que o professor está [...] porque ele tem que ser muito 

bem capacitado, mas também muito bem acolhido pelo governo, que é ter uma 

remuneração à altura desse desafio, porque nós temos que incentivar, por um lado, 

os alunos para que eles, motivados de dentro para fora, percebam a aula como uma 

grande mágica, como um grande momento importante na vida deles. É desafiador, é 

extremamente desafiador você a cada aula, a cada momento estar pensando nessa 

solução de eliminação de conflitos, quebrar o gelo, fazer com que todos estejam 

atentos e participantes na sala, ainda mais agora com essa [...] onde todo mundo 

tem seu iPhone, seu iPad, seu tablet, seu celular, seu laptop... Necessariamente não 

estão ligados ao que o professor está discutindo, então é um grande desafio. Nesse 

tópico da sua pergunta eu julgo que a tecnologia é outro grande desafio hoje ao 

professor, muito bem-vinda a tecnologia, sem sombra de dúvida, mas é mais um 

desafio ao professor para manter uma metodologia acolhedora, mas ao mesmo 

tempo voltada aos objetivos, àquele quadro pedagógico daquele momento. 

 

M.A. – Então acredito que o senhor considera necessário e também viável na escola 

um desenvolvimento de atitudes e estratégias que ampliem as interações, as 

comunicações entre [...] 
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Lauro. – [...] agora aquela questão clássica da educação... A educação deve ser a 

mudança de comportamento nas dimensões cognitivas, nas habilidades intelectuais, 

ou nas dimensões sentimentais, emocionais e afetivas, e também deve ter uma 

resultante muito interessante na parte física, que é a do agir, então saber, sentir e 

agir, essa parte atitudinal dos valores é importantíssima. Eu li em uma reportagem 

agora recentemente, não tenho uma leitura ainda mais aprofundada, mas há um 

autor, se não me falha a memória norte-americano, o nome me escapa agora, mas 

ele fala de outro conceito chamado pós-materialismo, e esse pós-materialismo deixa 

de lado toda essa visão de consumo, visão de fetiche de mercado e ele fala que hoje 

há uma tendência de os jovens acreditarem muito na democracia representativa e 

em crenças e valores, olha que coisa interessante. Então a nossa juventude hoje, 

essa juventude que tivemos até manifestações aqui em São Paulo em junho do ano 

passado, essas manifestações públicas, quando não invadidas pelos black blocs, 

baderneiros... Mas nós estamos vivendo um momento em que essa juventude está 

muito interessada em novos valores, em novas crenças e em democracia, é uma 

tendência universal. E eu li esse artigo e estou para ler mais coisas a respeito, já 

levantei isso em sala de aula e os alunos deram um sinal muito positivo da alta 

validade de atitudes e valores, o que é surpreendentemente interessante. O aluno 

não está divorciado de valores e crenças, talvez sejamos nós professores que 

precisaríamos ter uma nova leitura desse público jovem, quais são suas crenças, 

seus valores, fazendo uma sintonia maior dessa relação dialógica entre professores 

e alunos. 

 

M.A. – Então dessa forma o senhor concebe a implementação dessas estratégias a 

partir dessa... 

 

Lauro. – As estratégias podem ser variadíssimas, eu fiz um curso recentemente [...], 

era sobre produção textual, e no início desse curso nos foi dado um texto da Cecília 

Meireles, grande poetiza da década de 60, chamado “A arte de ser feliz”, 

extraordinariamente lindo o texto, uma lauda só, em uma página, em que ela fala de 

uma pessoa que olha de uma janela para o fundo do seu quintal e esse olhar vai se 

expandindo para um canal, do canal pro rio, do rio para um outro espaço de uma 

floresta, da floresta para uma cidade e vai ampliando o olhar. Em cada momento 

desse olhar, dessa janela, havendo uma diversidade de olhares. Aí ela termina o 
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texto falando de pequenas felicidades certas, que são as pequenas coisas que 

podem ocorrer no cotidiano, até em uma sala de aula, e que formam uma pequena 

felicidade certa: termos acordado bem, é o neto que nos acena, é a sua esposa que 

está bem nesse dia, o filho que passou no concurso, enfim, pequenas coisas que 

são grandes coisas e que vão [...] cotidiano. De acordarmos bem, por exemplo, até 

você ter sucesso em um concurso publico, essas pequenas felicidades certas.  

Onde eu quero chegar com esse meu testemunho? Esse texto “A arte de ser feliz”, 

eu gostei tanto que passei a aplicá-lo em todos os cursos que eu ministro aqui na 

universidade, todos, todos, Empreendedorismo, Comunicação e expressão, 

Licenciatura, Políticas públicas na área da educação, eu começo a aula com esse 

texto. Projeto, coloco alguma imagem e vou discutindo com os alunos a importância 

do olhar, mais do que no sentido olhar, visão, biologicamente, mas um olhar 

intelectual, um enxergar. Então eu faço muito com eles essa diferença entre o olhar 

e o enxergar, entre o ouvir – nós todos ouvimos se tivermos boa audição – e 

escutar, que é uma [...] e por aí vai então essa passagem do biológico para o 

sociológico mesmo, intelectual. 

Esse texto “A arte de ser feliz”, da Cecília Meireles, permite essa interação. Eu já 

apliquei isso em umas dez turmas de aulas diferentes, ciências exatas, ciências 

humanas, a aceitação foi total. Todos quiseram ter uma cópia desse texto, 

maravilhoso. Pós-graduação eu inicio as aulas de Metodologia do trabalho científico 

com “A arte de ser feliz”, porque ele vem ensinando até como você produzir um texto 

com [...] a concordância, com ordenamento das ideias. Então, veja bem, esse “A arte 

de ser feliz”, portanto, que é um texto literário, muitos outros existem, pode ser 

perfeitamente uma ferramenta, uma estratégia em sala de aula aplicável 

perfeitamente para você construir esse dialógico, esse entendimento do outro, é um 

achado. A literatura [...] é um achado maravilhoso. 

 

M.A. – Então, pensando na escola, em que situações o senhor pensa que seria 

possível, entre professores e alunos, passar a enxergar, poder passar a interagir 

com o outro no contexto escolar? Será que mediante “A arte de ser Feliz” seria um 

caminho? 

 

Lauro. – É um caminho, perfeitamente. Conversando com uma outra professora, eu 

estou tendo o privilégio de conversar com você agora, essa outra professora não é 
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exatamente do nosso departamento, mas conversa vai, conversa vem, na sala dos 

professores, eu contei esse episódio com “A arte de ser feliz”. Ela é formada em 

Letras [...] e conversando com ela eu falei assim “Professora [...] esse texto „A arte 

de ser feliz‟, da Cecília Meireles”... E ela já me retornou, porque ela disse assim 

“Tem um texto do Italo Calvino...”, que escreveu tantas obras maravilhosas, como 

“As cidades invisíveis”. Ela falou “Tem um texto chamado „Palomar‟, que remete 

àquele observatório astronômico e a personagem se chama Palomar, que dá várias 

graduações do olhar em relação à sociedade, „Palomar‟, do Italo Calvino”. E nessa 

troca, uma troca de quinze ou vinte minutos, veja que coisa interessante, nós dois 

tínhamos ideias de como utilizar a literatura em sala de aula, e fazendo esse meio 

de campo, essa intermediação, pela arte, porque a literatura é uma das artes, não é 

isso? Música, literatura, arquitetura, escultura, são todas artes, e a literatura tem 

esse dom: pela poesia, pela prosa, nós podemos discutir política, discutir história, 

discutir sociologia, discutir interação. 

Vou dar um outro exemplo [...]. Eu descobri um texto chamado “As Cores”, é de um 

acadêmico da Academia Brasileira de Letras, que vem ao encontro do seu trabalho, 

porque “As cores” [...] tem um texto mais longo, com cinco ou seis laudas, em que 

ele conta a história de uma personagem cega no Instituto Benjamin Constant [...], 

que, todos sabemos, foram os institutos criados por Dom Pedro II para atendimento 

de surdos e para o atendimento dos cegos [...] E esse instituto [...] criou essa ficção 

sobre uma determinada personagem, ambientada nesse estabelecimento de ensino 

para deficientes visuais, e um belo dia papai e mamãe chegam para visitar a filha e 

encontram uma filha de braços dados com um afrodescendente. Eles chamam a 

atenção da filha [...] e o texto tem a seguinte frase “Como é que você está andando 

com esse rapaz?” e, pior ainda, “Esse rapaz é mulato, é afrodescendente!”, está no 

texto assim. Aí a menina, na sua simplicidade cega, vira-se para o pai e para a mãe 

e diz assim “Papai, mamãe, mulato é cor?”. Então o texto todo trabalha as cores, 

inclusive diz que essa personagem aprendeu o que era o verde, o que era o cinza, o 

que era o vermelho. O texto é maravilhoso. Com a água que caía da torneira, 

passando a mão na aspereza de uma árvore, por exemplo, ela ia identificando as 

cores. Então esse texto é maravilhoso para você em uma sala de aula, eu já usei na 

disciplina Educação e alteridade. Quando você discute, muito mais do que um cego, 

você discute o preconceito que a sociedade possa ter em relação à pessoa com 

necessidades especiais, seja surda-muda, seja cega, e por aí vai.  

https://www.google.com.br/search?q=Benjamin+Constant&biw=1920&bih=965&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=YbJkVO3_DfiQsQT02oHgCA&ved=0CB8QsAQ
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Então eu quero confirmar para você que o estudo da literatura, a literatura como 

arte, a pintura como arte, a música sem sombra de dúvida como arte. Essa cega 

desse texto [...] chamado “As Cores”, ela era pianista e, obviamente, sendo cega, ela 

aperfeiçoou o tato e os ouvidos. Ela era uma exímia pianista. O texto tem um outro 

momento maravilhoso. Estou me alongando aqui, mas só para você perceber. Numa 

outra parte do texto, depois que ela dava uma audição de piano, sempre aparecia 

alguém que dizia assim para ela... Se não me falha a memória, o nome dela era 

Maria Alice também. Dizia assim “Maria Alice, imagine se você não fosse cega?”, 

entendeu? Obviamente ela recebia isso não como um elogio, porque ela era uma 

ótima pianista sendo cega, ela recebia isso, supostamente era um elogio, entendeu? 

Como uma exacerbação, uma afirmação de que ela, apesar de tocar tão bem, “Que 

peninha, é uma vítima, né?”. Então é um texto maravilhoso, vai dar ótimas ideias 

para a pesquisa. 

 

M.A. – Então, eu tinha perguntado anteriormente, em que situações seria possível 

professores e alunos enxergarem, interagirem uns com os outros no contexto 

escolar? 

 

Lauro. – Acho que respondendo por aí, estratégias. Sabe que a palavra estratégia é 

de origem grega e significa “a arte do general”. Episodicamente, até brinco com os 

alunos, estratégia, “General não quer o fracasso, ele quer a vitória”. Então 

estratégia, daí vem a palavra [...], são recursos que nós devemos ter como 

educadores para, a par dos recursos didáticos, computadores, data show, enfim, 

bons materiais e laboratórios, estratégia é [...] a aplicação desses textos. Esses 

textos podem ser projetados, hoje [...] imagem ilustra a fala, o texto, isso vai 

garantindo essa imagem que nossos alunos... Porque você está competindo com a 

imagem, hoje essa é a grande realidade, você está competindo com a velocidade da 

comunicação e competindo com a imagem. Então você não pode ser um professor 

cinza contra uma parede bege, um quadro branco, a coisa fica muito, muito... Você 

tem que ter um calor, que a música poderá trazer, a imagem, a atividade em grupo, 

um bom texto, um texto de bom nível [...]. E olha, pela larga experiência que eu já 

tenho, alunos de engenharia, alunos de arquitetura, alunos de pedagogia, alunos de 

matemática, alunos de química, todos eles são seduzidos por um texto, por uma 

estratégia pedagógica de bom nível. Não há erro, você traga um texto bem 
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equacionado, traga um produto literário bom, pode ser um texto político, pode ser 

um texto sociológico, pode ser um texto pedagógico, eles vão gostar. 

 

M.A. – De que maneira a educação formal poderia indicar caminhos para despertar 

a sensibilidade e a preocupação com o outro? 

 

Lauro. – Os exemplos são enormes. Há um que foi justamente o dessa revista 

eletrônica que eu te passei o link. Você observa nessa revista que nós começamos a 

poder ilustrar o texto com o famoso quadro modernista da Tarsila do Amaral onde 

você vê perfeitamente 45 rostos: tem negro, mulato, branco, europeu, todos ali. E o 

recado que Tarsila do Amaral estava procurando mostrar... É o tipo do quadro ótimo 

para a alteridade, porque você tem um coletivo ali em que você tem o negro, o 

afrodescendente, o mulato, enfim, só que todos eles estaticamente e coletivamente 

colocados como pintura. Eu ilustrei justamente um texto para educação de jovens e 

adultos. Quem são esses jovens e adultos? São jovens que passam dos 15 anos 

para o ensino fundamental ou 18 anos para o ensino médio, estão fora da faixa 

escolar [...] recebe, além de diretrizes e base [...], os recepciona e contempla o 

tempo de educação que lhes falta de escolarização.  

Esse grupo de educação de jovens e adultos tem que ser um grupo, e aí sim a 

alteridade entra forte, entra muito forte, porque você vai dar a aula, vai ministrar a 

aula para sexagenários, septuagenários, pessoas da classe mais simples, pessoas 

até da classe alta, jovens de 17, 18 anos que acabaram de voltar do exterior e 

perderam tempo de escolaridade aqui. Não é uma proposta só para pessoas pobres, 

não, educação de jovens e adultos não vê condição socioeconômica, ela está 

observando que ele está fora do período escolar previsto em lei. Então é uma classe 

múltipla, uma classe de uma diversidade, de uma alteridade a toda prova, em que 

você tem pessoas idosas, você tem pessoas não tão idosas, pessoas 

semianalfabetas, tudo, você tem condições socioeconômicas das mais variadas e 

você, ministrando a aula [...] desse grupo todo, é uma arte viu. 

Eu tive essa experiência aqui [...], lecionando em [...] um programa de Educação de 

Jovens e Adultos, durante muitos anos, e eu tive o privilégio de trabalhar com o nono 

ano do ensino fundamental e o primeiro ano do ensino médio ministrando Língua 

Portuguesa, foi um desafio. Você que já tem curso de Doutorado, Pós-doutorado, é 

habituado com uma linguagem obviamente mais bem cuidada e você tem que, sem 
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perder uma linguagem boa, isso é importante, adotar uma linguagem de 

entendimento e, aos pouquinhos, respeitando a alteridade desse grupo tão 

heterogêneo, ir subindo com eles até [...] maior. É um desafio. Graças a Deus 

conseguimos bons resultados com os grupos, mas é um desafio a alteridade. 

Então nessa revista eletrônica nós ilustramos uma cópia desse óleo sobre tela da 

Tarsila do Amaral, já diz tudo, e depois trouxemos vários autores como Fernando 

Pessoa, “Tabacaria”, Graciliano Ramos, maravilhoso, vários autores. Nós 

procuramos fazer uma inter-relação entre a prosa e o momento da sociedade 

mostrando a importância do respeito ao outro, à alteridade, à própria Tabacaria do 

Fernando Pessoa: não sou nada, nunca serei nada, mas tenho todos os sonhos do 

mundo, tenho direito de ter todos os sonhos do mundo. 

 

M.A. – Houve situações na escola nas quais ocorreram relações de consideração ao 

outro, à maneira própria de ser desse outro, que pudessem ilustrar a inter-relação 

identidade e alteridade? Houve na sua experiência alguma situação em que ocorreu, 

foi manifesta a consideração com o outro, com a maneira própria desse outro, que 

pudesse ilustrar essa inter-relação identidade e alteridade? 

 

Lauro. – Olha, eu penso que no cotidiano nós somos isso, das coisas mais simples. 

O aluno que chega e diz “Professor, a colega está no posto de saúde passando mal, 

eu posso ir vê-la?”, e você, meia hora depois, ter a grata satisfação de ver que essa 

aluna retorna e, acompanhada da colega, te dá um retorno do apoio que ela deu, 

isso é algo acontece a cada semestre, não toda noite, não toda tarde ou manhã 

você tem momentos assim. E vale a pena, no meu franco entendimento, você 

investir nessa credibilidade. Para mim, julgo que nós todos professores temos que... 

A primeira providência em relação à alteridade é o outro vir falar alguma coisa e 

você acreditar, é pressuposto da credibilidade “Ah que bom, vá...” [...], nem digo 

“Volte” ou “Não volte”, posso até dizer ou não “Olha, a aula termina tantas horas”, 

[...], mas eu nem falo isso. 

Eu tenho verificado que, via de regra, talvez uma exceção aqui e ali, mas, via de 

regra, o aluno, quando percebe que você acredita naquilo que ele falou, nossa, 

maravilha! É um exemplo clássico não estar passando bem e pedir para fazer prova 

em uma outra data. Lógico que nós temos um regimento interno e tem data própria 

para prova substitutiva, mas, enfim... Acho que a resposta da sua pergunta ganha 
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corpo no seguinte sentido, credibilidade no outro, acreditar no outro, porque, veja 

bem, se ele falha com essa credibilidade, é terrível, não é verdade? Você pode ver 

em uma sala de aula 20, quase 30 aulas em sequência, então ele tem que vir 

assistir, na própria credibilidade, e quando ele percebe que o professor acredita nele 

e vice-versa... Quando nós nas primeiras aulas, eu já fui coordenador de vários 

cursos, eu me lembro nas reuniões preliminares eu sempre dizia, “Olha, primeira 

aula, plano de ensino, onde queremos chegar, quais são os objetivos e vamos fazer 

um protocolo de intenções, faremos tantas provas, tantas avaliações, as provas 

serão ou não com consulta...”. Quer dizer, elaborarmos um programa e procurarmos 

manter esse programa, porque a credibilidade é do nosso lado também, vai montar 

uma prova, [...] pedagógica, a prova tem que conter perguntas referentes àquilo que 

foi discutido até um tempo lógico da data da prova. Prova com consulta, prova com 

consulta, acabou, e prova sem consulta é prova sem consulta. Ou seja, um protocolo 

com intenções. 

Acho que essa questão da autoridade sempre tem que ser olhada dos dois lados. É 

o grupo coletivo, mas cada um deles é uma alteridade, e o grupo como um todo é 

uma alteridade também. E o professor do lado de cá? É uma alteridade, é um 

desafio. É ter [...], pontualidade, é a clareza do que faz. É um desafio, ser professor 

é um desafio. 

 

M.A. – Em uma situação dessas, é possível ilustrar essa inter-relação alteridade e 

identidade? Então a base disso é o acreditar no outro? 

 

Lauro. – Eu julgo que a palavra-chave aí poderia ser essa credibilidade. Eu já tive 

um caso interessantíssimo. No curso de Direito de outra universidade, eu levei um 

livro, nós professores volta e meia estamos com um livro na mão, eu levei um livro 

que não necessariamente tinha uma correspondência, não que não tivesse uma 

correspondência, ele não era do conteúdo programático objetivamente daquela 

disciplina, mas um livro muito bom. Eu levo esse livro, no intervalo ficou sobre a 

mesa e passou... Para surpresa minha, na outra aula da outra semana, não passava 

de uns 60 alunos, deu para eu perceber que havia na sala, nas primeiras carteiras, 

pelo menos uma meia dúzia de livros iguais. Eu achei interessantíssimo. Depois eu 

até conversei com esse pessoal de marketing das editoras, falei “Olha, nós 

professores realmente somos grandes entregadores de obras”. Veja, eu não falei do 
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livro, o livro ficou sobre a mesa no intervalo e com certeza alguém viu o título, era 

um livro interessante mesmo, e por iniciativa de um ou de outro eles compraram. 

Você vê que coisa interessante.  

Onde eu quero chegar com isso? Nós professores, e você é professora, eu sei 

disso, nós professores somos, queiramos ou não, modelos, exemplos, exemplos. 

Você pode ter depois lembrança dos seus alunos, poxa, a sua presença mudou, 

você sabe disso, né? Essa alteridade é muito importante. Lógico que no meio do 

caminho nós temos algum dissabor, no meio do caminho você tem o não 

entendimento, não que nossa jornada tenho sido só de perfeições, não [...] é um 

processo. Há pessoas que têm uma identidade com a profissão em que estão se 

formando, e outras realmente talvez não devessem estar cumprindo aquele 

vestibular. Um dia ele encontra a área que mais gosta realmente. 

 

M.A. – E finalmente, professor, você considera ser possível educar sob a 

perspectiva ética de consideração à alteridade? É possível educar considerando a 

alteridade? 

 

Lauro – Totalmente, em toda a nossa fala está presente isso. Você não está se 

dirigindo a um grupo [...], um grupo que não tem sexo masculino e feminino. Hoje 

você tem que respeitar todo essa diversidade que ocorre na sociedade 

contemporânea, você tem que olhar a classe onde você vê até pelas [...] hoje pela 

vestimenta de religiões diferentes, idades diferentes, recursos socioeconômicos 

diferentes, intelectualidade diferenciada. Hoje você olha na classe e ela é muito 

heterogênea, então surge a necessidade de as pessoas respeitarem o outro e o 

outro passar por esses dois conceitos absolutamente complicados, a ética e a moral.  

Eu, quando ministro aulas sobre ética e moral, eu me lembro novamente do Mario 

Sergio Cortella [...]. Ele e outros grandes educadores falam coisas que pra mim 

ficaram muito claras e eu passo para os alunos [...]. A ética passa pela conjugação 

de três verbos: o verbo querer, o verbo poder e o verbo dever. Eu quero tal coisa, 

mas eu devo, eu devo tal coisa, mas não quero, eu quero e devo, mas não posso. 

Até uma coisa simples em aula, colar ou não colar. No desespero de uma nota que 

está quase que reprovando o aluno, o aluno quer colar, ele pode colar. É uma sala 

com muitos alunos, de difícil, enfim, mas ele pode colar, há essa possibilidade. Ele 

quer colar, mas ele não deve colar. Então é um dilema chamado dilema ético entre 
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poder, querer e dever. Se você conjugar esses três verbos e conseguir resolver o 

dilema ético, o que o Mario Sergio Cortella nos ensina? Que você terá exercido a 

moral. Então o que que é a ética? A ética é você resolver o dilema ético. O que é 

moral? Moral é justamente a prática da ética: quando você pratica a ética você está 

no campo da moral.  

Quer ver um exemplo interessante que eu até passo para os alunos? Quando o 

dono de uma empresa demite pessoas só por obesidade, por exemplo, ou não 

admite pessoa por obesidade, pela cor da pele, ele é antiético, e nem pode... 

Quando antieticamente ele demite pessoas sem justa causa, por exemplo, concorda 

que essa empresa pode passar a se desmoralizar publicamente? Portanto, o 

exercício da ética mal feito deu àquela empresa uma condição moral que para  

aquela empresa não foi boa, ficou desmoralizada. A prática da ética é a moral, 

passa pela moral e por que eu insisti nisso? Insisto e falei muito a respeito disso... 

Se você pegar os grandes filósofos, a ética para alguém é universal e para o outro 

ela é individual. Já um outro grande filósofo prova por A mais B que a ética é a social 

[...]. Então fazer o quê? Essa é a diferença entre ética e moral. Então quando eu li 

esses textos eu fiquei satisfeito, eu entendi perfeitamente, para eu poder passar 

para os outros uma ideia sobre ética.  

Então no campo a alteridade, se você conjugar perfeitamente o querer, dever e o 

poder, e agir, portanto praticando essa ética com os seus alunos, a sua sala de aula, 

será uma aula moralizadora, no bom sentido da palavra, esteticamente bonita, 

harmônica. Aliás, tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, “Não há ética 

sem estética”, olha que bonito. Porque a ética são esses valores que acabamos de 

falar e a estética, o que é a estética? É o bom, o verdadeiro, o harmônico, a 

harmonia cósmica, digamos assim. Se você tem um conjugar dos valores éticos e 

morais, eles têm também que ter o lado da sua pós-graduação, que é a estética, que 

é a busca da harmonia, do bom, do belo, do verdadeiro. 

 

M.A. – E tudo isso que a gente falou a respeito de alteridade, que você falou muito 

bem, é um presente para mim, vale para a educação básica você ter falado dos 

alunos, vale para os alunos também desde a educação infantil? 

 

Lauro – Certeza, vale para a educação infantil. Imagina, a criança está na escola e 

pega algo que não pertence a ela, já tem que ter uma intermediação de bom nível 



 

 

133 

dos professores da educação infantil. No ensino fundamental, do primeiro ao nono, 

os professores têm que ser muito bem preparados. Por isso que eu volto àquela tese 

inicial, ser professor realmente é uma profissão de uma escolha importantíssima. E o 

governo federal está aí. Essa disputa toda recente para a presidência da república... 

A pedra de toque é a educação, é uma pena que a educação nacional está deixando 

a desejar. Mas eu concordo contigo, eu julgo assim, a austeridade tem que ser vista 

desde os primeiros momentos. “Por que a criança não está interagindo bem?” Pode 

ser uma [...] visual baixa. “Por que a criança está ouvindo mal?” Ela pode estar vindo 

de casa com os pais com problemas pessoais, pai e mãe. Essa sociedade nossa 

moderna, com tantas separações, com tantas dificuldades de relação, a criança traz 

[...] de alteridades. Eu julgo que o trabalho que você está desenvolvendo é 

maravilhoso porque trabalhar alteridade é de suma importância. E olha, adentra 

pelos campos da ética e da moral, que você levantou tão bem.  

Uma outra coisa interessante, todos os meus alunos que eram cegos, detalhe, eles 

querem que os chamem de cegos, não gostam de serem chamados de deficiente 

visual, até porque a palavra deficiente é péssima também [...]. Então ele é cego, ele 

não é surdo. A gente ouve falar muito isso, porque você próximo de um cego, olha a 

alteridade, você às vezes grita no ouvido de um cego. O cego não é surdo. Olha que 

coisa interessante... O mudo tem uma outra linguagem, eu estou aprendendo isso 

agora, eu tenho alunos da pós-graduação que me passam o texto corrido, digitado, é 

uma outra linguagem, está fora de ordem, o texto está fora de ordem, eu não sabia 

disso. A língua deles é a língua brasileira de sinais, é Libras; a nossa língua 

portuguesa, embora eles falem corretamente, a parte escrita o verbo muda de ordem 

com a preposição, interessantíssimo. Eu pensei que era um caso único, consultei 

quem conhece mais sobre o assunto e é isso mesmo, eles alternam as palavras. 
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ENTREVISTA: PROFESSOR JOSÉ  

 

MA – Professor, então você considera que a escola em que ministra aulas propicia 

condições para que os alunos e professores interajam? 

 

José – Antes de responder essa primeira pergunta eu acho necessário alguns 

comentários para chegar nela. A primeira coisa é entender que nós temos uma 

cultura que é a cultura da negação do outro, então qualquer reflexão sobre 

alteridade, sobre a pedagogia da alteridade... A gente tem que começar a refletir. 

Nós temos uma cultura que é a cultura da negação do outro, ou seja, nós recusamos 

a convivência com o diferente, essa é a nossa cultura. Veja, sem entrar no mérito 

agora das eleições, que não cabe aqui, mas a eleição revelou essa tendência. 

Várias pessoas estão atacando os nordestinos, dizendo que é uma raça de 

ignorante, que são inferiores etc. O voto é uma posição democrática de escolha de 

qualquer pessoa, qualquer pessoa pode escolher quem ela acha que é bom para 

ela, isso não tem como eu querer argumentar ou argumentar o contrário ou dizer 

assim “Quem vota no PT tem consciência crítica, quem vota no Aécio não tem” ou 

“Quem vota no PSDB tem consciência crítica, quem vota no PT não tem consciência 

crítica”.  

A alteridade é exatamente ter consciência de que tem pessoas que são diferentes, 

que pensam diferente, que têm necessidades diferentes, que olham o mundo de 

uma outra forma diferente da minha, que concebem as suas práticas e as suas 

formas de se relacionar com a natureza e, se for uma questão religiosa, de se 

relacionar com Deus de forma diferente da minha, o outro é diferente de mim. Por 

isso o outro me assusta, porque ele não está dentro da minha caixinha, ele está em 

uma outra caixinha, em uma outra dinâmica, porque essa dinâmica interfere. E aí, 

quando a gente vai pensar na alteridade e se colocar no lugar do outro, a gente logo 

tem as pessoas que estão vivendo em situação de vulnerabilidade radical, que eu 

chamo isso, nós vamos ter a criança negra, a criança indígena, a criança e o 

adolescente negro e indígena, nós vamos ter a criança e o adolescente deficiente, 

nós vamos ter a criança e o adolescente filhos de mulheres que não são casadas, 

filhos de famílias que tenham algum problema, desestruturadas socialmente, 

pessoas dependentes químicas... A questão dos homoafetivos, as questões 

regionais, pessoas que são de outras regiões do país, estrangeiros... Quando você 
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pega os romenos, você pega algumas pessoas do Afeganistão, Haiti, África, então 

são pessoas que vivem situações do ponto de vista econômico e social diferentes.  

Aí a sua pergunta para mim, dentro desse cenário, dentro desse contexto, qual é o 

papel da escola? O que que a escola tem a contribuir? Há uma estrutura na escola 

de pensar e de refletir uma outra posição ética, o que é fundamental entre as suas 

atribuições. É a educação para a alteridade, é o respeito ao outro. Eu sou diferente 

do outro e eu devo respeitar o outro. Desde os primeiros passos da criança na 

escola ela tem que aprender isso, a escola tem que ser uma comunidade ética, uma 

comunidade moral que ensina o outro e ensina um a respeitar o outro. Respeitar é 

acolher o diferente dentro de um ponto de vista ético. Por quê? Porque às vezes 

pode ter alguma atitude que o outro faça que eu tenha que dialogar com ele, porque 

ela não é legal nem para ele mesmo nem para o coletivo. Mas esse diálogo não é 

por causa da pele, não é por causa da deficiência, não é por causa de uma opção 

sexual. É um diálogo que eu tenho que ter porque eu tenho que construir um coletivo 

ético. Então às vezes a pessoa pode ter alguma atitude que impeça, mas é a atitude, 

não é a pessoa. Quando eu falo de alteridade eu estou falando da pessoa, olhando 

a pessoa. Aí a pessoa pode ter uma atitude, eu mesmo conversando com você 

agora posso ter uma atitude, dar um berro, gritar, e isso não significa que eu não 

tenho que ser acolhido. Ou você pode dar um berro comigo, sei lá, qualquer rolo que 

eu faça aqui, você deu um berro... Isso são atitudes, são ações que a pessoa faça, 

mas eu tenho que entender que você tem [...]  

Então outra coisa da escola é a questão do desenvolvimento cognitivo, que aí é o 

ensino e a aprendizagem, duas dimensões da escola. Eu diria para você, como que 

o fazer pedagógico, que no meu entendimento é um pouco mais avançado que o 

pedagógico, por que o fazer pedagógico é importante? Porque em toda a 

organização da escola, desde a abertura do portão, eu tenho que pensar do ponto 

de vista do respeito e do acolhimento ao outro, ao outro que chega, à criança 

pequenininha que nunca saiu da casa dela e vai para a escola no primeiro dia, que 

vai se separar da sua família, da sua mãe, ela entra em um desespero... Tem que 

acolher, e desde uma outra que já chega chutando todo mundo, brigando com todo 

mundo, por um outro motivo de uma outra que quer ficar na escola. Aí todo mundo é 

parceiro nessa trilha, nessa caminhada. Aí vai ter que aprender, a conviver, e o 

papel do professor é um papel de mediador nesse processo. Mas tem o papel da 

diretora, tem o papel dos operacionais, tem o papel da estrutura da escola e aí 



 

 

136 

chega dentro da sala de aula, porque a sala de aula é um espaço privilegiado da 

relação. Então nesse espaço privilegiado da relação o professor tem que mediar 

valores, princípios, dialogar sobre eles e de dar orientação [...].  

É como se você perguntar, por exemplo, por que é assim? São perspectivas de cada 

fase, se eu estou na educação infantil essa mediação do professor se dá de um 

jeito, se eu estou no ensino fundamental 1 essa relação se compõe de outra 

maneira, e se eu estou no ensino fundamental 2, de uma outra perspectiva. Se nós 

estamos falando do segundo grau, que eu vou tentar exercitar minha reflexão com 

você agora, eu estou falando de um ser chamado adolescente, que é um momento 

de muita angústia e de muita incerteza na sua vida, porque é o momento das 

rebeldias. Falou “ser adolescente” para mim falou “ser rebelde”, não existe 

adolescente que não seja rebelde, como eles são rebeldes, nessas suas angústias, 

nesses seus sofrimentos. Às vezes eles fazem algumas práticas perversas de não 

respeito ao outro, então veja, eles às vezes provocam uma menina [...], eles vão 

aprontar, faz parte desse seu momento rico. Aí cabe então o professor ter algumas 

dinâmicas de mediação, ele tem que se colocar como o mediador daquela situação, 

é a prática para a gente poder trabalhar no colegial, segundo grau, pelo menos na 

minha experiência com adolescentes.  

Como eu disse para você, eu não trabalho em sala de aula, eu trabalho com 

adolescentes, seja da Fundação CASA, seja da população em situação de rua, 

sejam adolescentes que cometeram crimes, vítimas de abuso... Então eu trabalho 

com esse grupo. [...] na escola, eu converso com os professores, tem que dialogar 

muito, tem que dialogar um diálogo, como diria Paulo Freire. E aí, como você falou 

Lèvinas, um pedagogo que tem muito de Lèvinas no Brasil é Paulo Freire, que é a 

questão dessa alteridade, e se trabalha isso como uma mediação dialógica, muitos 

diálogos, para que a pessoa perceba e tome consciência de que o outro é diferente 

e ser diferente não é ser inimigo, ser diferente é uma pessoa que vai ajudar a 

descobrir o humano que está em mim. Isso aqui eu vou te dizer do adolescente, mas 

eu diria a você que estou próximo dos 60 anos e falaria a mesma coisa. Cada 

relação, cada vez que a gente interage com o outro, se colocando no lugar do outro, 

dialogando com o outro, quem sai fortalecido não é o outro, sou eu, porque eu estou 

me descobrindo. 

Então qual o papel do professor? É essa mediação, e fazer essa mediação é um 

problema na escola. Eu diria assim para você, não é que a escola não faça, acho 
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que a escola avançou muito, nós mudamos muito, mas precisamos crescer muito 

mais ainda. Às vezes a escola está muito prisioneira dos instrumentos burocráticos, 

e a relação humana, a relação com o outro, ela não cabe em uma cartilha, ela não 

cabe em um pedaço de papel. A vida é mais ampla. Então o diálogo se torna 

enriquecedor à medida que ele trabalha com as temáticas da vida. Um adolescente 

tem muitos problemas da sua existência humana do ponto de vista sexual, do ponto 

de vista da construção da sua identidade, do ponto de vista de saber que lugar ele 

ocupa no mundo, e isso a gente estabelece com diálogo.  

Uma vez um menino... Eu vou dar exemplo porque estou refletindo com você, você 

me desculpa. Esse menino estava cumprindo medidas socioeducativas provenientes 

de uma ordem judicial. O educador estava conversando com ele e, em um 

determinado momento, ele queria ver o processo dele, que estava com o educador, 

e não podia. O menino tentou arrancar o processo e deu um soco no educador. O 

educador chamou a polícia e veio um policial jovenzinho, acho que era um policial 

com uns 24 anos, 23 anos, para prender um menino de 17 para 18. Deu ordem de 

prisão. Não podia nem dar ordem de prisão, ele teria que dar uma ordem de 

aprisionamento para o menino, enfim, levar o menino até a autoridade para a 

autoridade constituída avaliar o processo. Os dois começaram a rolar no chão, o 

soldado com a arma rolando com o menino, e aí me chamaram para resolver o 

problema. Eu vi aquilo e pensei: “Gente, se essa arma dispara”. Eu berrei com o 

menino e com o soldado, o outro soldado falou para mim que também me daria 

ordem de prisão porque eu não deveria berrar, mas eu senti que naquele momento 

eu teria que ter uma atitude enérgica, mesmo que parecesse que era de um 

autoritarismo. Eu dei-lhe um berro também no soldado, e o outro que falou para mim 

que ia me prender eu mandei calar a boca: “Cala a sua boca, fica quieto.” Porque eu 

tinha que botar ordem ali para evitar um assassinato, uma morte de alguma das 

partes.  

Bom, o menino veio, disse que ia bater em todo mundo, que ia botar fogo em tudo e 

tal. Aí eu falei para ele: “Você vai ter que ir comigo até a delegacia.” Por quê? 

Porque o policial ia levar ele à força e ele ia reagir, então eu tinha que mediar aquele 

conflito. Eu disse: “Eu te levo. Eu não dirijo”, falei, “mas nós vamos de ônibus ou 

alguém me dá carona e eu vou até lá”. Aí a policial falou: “Não, não posso deixar 

que o senhor o leve”. Eu disse: “Eu vou levar, eu assino o documento”. Assinei um 

papel lá com ele, eu falei: “Eu assino que esse jovem vai estar na delegacia dentro 
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de tanto tempo, que eu levo, eu me responsabilizo”. Aí eu olhei para o menino e 

disse: “Você vai comigo. Você vai ou não vai?” Ele disse: “Eu vou”, mas 

debochando. Aí pegamos um carro, a polícia foi escoltando atrás, porque podia ser 

que ele fugisse. Aí chegamos na delegacia, com a autoridade competente e o 

delegado, e lá fomos dialogar. O que aconteceu? O delegado liberou ele, porque 

também não tinha o que encaminhar.  

Aí o menino veio falar comigo, ele veio conversar comigo duas semanas depois, 

porque eu fiz o pedido para o juiz transferir ele para outra unidade, aquela unidade 

não tinha mais possibilidade. Aí o menino disse: “Eu quero falar com o senhor”, e eu 

fui atendê-lo. Ele disse para mim assim: “O senhor tem medo de mim?” Eu estava 

tremendo de medo, tinha pavor, estava com medo, mas eu tive que atender porque 

era meu papel, e eu atendi ele. Ele falou assim: “O senhor tem medo de mim? 

Porque todo mundo tem medo de mim. O senhor tem?” Eu falei: “Olha, eu tenho 

medo de você, mas o que eu tenho que lhe dizer eu vou lhe dizer mesmo com 

medo. Se é com isso que você está preocupado, é o medo, então eu já disse para 

você que eu tenho medo, eu tenho medo de você.” Eu sei que nós dialogamos 

bastante e, no final, esse menino acabou chorando tanto, porque ele me perguntou 

se eu sabia, quando eu tomava uma decisão, se eu sabia o que que eu estava 

decidindo. Eu disse para ele que muitas vezes eu decido sem saber, eu não sou 

Deus para decidir as coisas. Aí ele perguntou para mim se o pai dele sabia das 

coisas. Eu falei assim: “Seu pai é que nem eu. O que nós sabemos é que você nos 

coloca a demanda e a gente tem que decidir sobre a sua vida. E você coloca a 

demanda para a sua mãe e ela tem que dar a resposta, só que ela está mais 

insegura do que você.”  

Aí nós batemos um papo nessa linha, mostrando para ele, mediando. Depois ele 

disse: “Mas eu agora não quero mais sair desse núcleo”. Eu disse: “Você vai sair 

porque, uma vez que você cometeu algo que feriu as regras estabelecidas, eu tenho 

que te chamar à responsabilização. Eu posso até te atender fora de horário, 

conversar com você fora do programa, mas dentro do programa eu não posso mais 

deixar nem obrigar os educadores a te atender. Eu posso até conversar com você, 

você pode vir quantas vezes você quiser conversar comigo, mas aí não é mais 

dentro deste programa, dessa medida, mas você vai ter que ser transferido.” Aí ele 

disse: “Não é que falaram para mim que estavam denunciando eu contra o juiz e que 

eu ia ficar mais tempo do que eu quero. Eu quero me livrar disso tudo”. Eu falei: 
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“Olha, o educador não fez isso, mas ele não pode te mostrar o processo. Existe uma 

regra e a gente tem que respeitar. „Mas por causa de mim?‟ Não, porque lá consta o 

nome de outras pessoas, e essas pessoas ficam em uma situação vulnerável. Então 

por isso você não pode pegar o processo. Ninguém vai lhe dar o processo”.  

Esse diálogo todo de mediação e de conflito levou esse menino e se redirecionar, 

hoje ele está bem, está tranquilo, ele veio conversar comigo e eu acabei 

conversando com o pai e com a mãe dele para mediar, para a mãe dele aprender 

como mediar os conflitos. E aí eu dizia para eles: “Olha, não é que eu sei, a única 

arma que um pedagogo, que um professor tem é dialogar”. E, à medida que ele vai 

dialogando, ele vai descobrindo em uma linha de contemplação qual o caminho que 

ele pode indicar para o outro. Veja, na hora em que eu olhei para você, eu tinha que 

descobrir uma forma que eu pudesse te atingir, eu usei dessa forma, mas com outro 

menino e com outras pessoas não vai funcionar. Então o que eu acho que a escola 

tem que se preparar para fazer, eu acredito, é estabelecer essa coisa do diálogo [...] 

e fazer atividades que propiciem a relação. Eu chego a dizer... Vou falar uma 

bobagem aqui que meus colegas depois podem me matar. Eu acho que o foco 

principal da escola hoje tem que ser o campo relacional, e dentro do campo 

relacional, aí sim, se pensa o restante dela, porque o que é fundamental é isso. 

Então o que eu posso te responder da primeira pergunta é isso, que o professor e o 

aluno interagem mais nessa mediação do diálogo dentro do seu fazer pedagógico e 

dentro de contextos que são contextos específicos. 

 

M.A. – Você acha que a escola propicia condições para que isso aconteça? 

 

José – Eu hoje parto do pressuposto de que a escola está caminhando para criar 

essas condições, porque, é interessante a sua pergunta, nós estamos aprendendo a 

conviver. Veja, pega você e eu aqui, a nossa relação, se você pegar a uns 40 anos 

atrás, 50 anos atrás, a situação da mulher na relação com um homem era muito 

complicada, era de uma [...] quase que total, e ainda continua. Se a gente vê 

quantas mulheres são assassinadas por dia no Brasil [...] Mas vai melhorando, 

porque a gente está aprendendo, nós estamos em um processo de aprendizagem. 

Quando a gente pega hoje uma criança... Eu lembro que, em 1987, eu fazia um 

trabalho de educador social de rua, sempre que eu encontrava uma criança eu 

levava para o médico. O médico chegava e perguntava para você: “O que que ela 
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tem?” Veja, eu estava encontrando aquela criança naquela hora, como é que eu 

poderia saber o que que ela tinha, e o médico não perguntava para ela. Hoje você 

pega um bom pediatra, ele começa o diálogo da consulta perguntando para a 

criança, depois ele pergunta para o adulto. Isso é alteridade, isso é você tratar o 

outro com respeito, porque o outro é sujeito. Só que isso nós estamos aprendendo, 

porque nossa cultura não era de que o outro fosse sujeito, nós tínhamos uma 

relação de subserviência.  

Hoje nós estamos mudando, nessa mudança nós estamos aprendendo, então a 

gente também não sabe muito bem o lugar das coisas. As coisas estão um pouco 

fora de lugar e a gente está tentando descobrir o lugar. A escola vai conseguir? Vai. 

Ela vai dar as condições? Vai, só que ela também está aprendendo. Tem escola que 

o seu colegiado, seu corpo docente avançou mais, então, entrando na escola, você 

vê que as mediações são feitas com mais rapidez, com mais proatividade, com mais 

perspectiva, avançando nesse sentido. Você entra em outras escolas e aí você 

conversa, às vezes, com o próprio professor... Outro dia eu conversava com um 

professor e ficava claro para mim que ele tinha quase que nojo de certas crianças. 

Então, veja, ali a coisa estava complicada, porque precisava de uma transformação 

do docente. Como ele vai mediar um conflito quando ele não gosta? 

Outra questão que eu também já vi foi a questão religiosa. Tinha uma pessoa que 

ela era cristã e tinha uma pessoa que era do terreiro, e a criança estava com uns 

colares, umas coisas, tudo do terreiro. Aí ela pergunta para a criança, a criança 

devia ter uns 12 anos, ela pergunta para a criança e a criança feliz falando da 

religião dela, e ela olhava para a criança totalmente assustada, como se o demônio 

estivesse se manifestando ali. Nós vamos ter que aprender a lidar com essas 

questões, e isso é uma aprendizagem. 

Então eu acho que, se ela não dá as condições hoje, pelo menos o problema está 

na mesa. Não dá para pôr debaixo do tapete, as pessoas vão ter que dialogar, aí 

nós vamos descobrindo. Então eu diria para você, quando você pergunta da 

condição, eu acho que a escola dá as condições, mas nós estamos aprendendo, nós 

estamos descobrindo e a própria escola está aprendendo. A escola de hoje não é a 

escola de ontem, mas também a gente não sabe muito bem. A escola de hoje não é 

a escola de ontem, o menino de ontem não é o menino de hoje, o professor de 

ontem não é o de hoje. Por que eu falo isso? Eu estou completando 40 anos de 

educador, eu estou aprendendo. Eu trabalho com todas as faixas etárias e, de vez 
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em quando, faço alguns trabalhos com os idosos de rua. Até com os idosos eu estou 

aprendendo, porque, outro dia, eu conversava com um grupo de idosos e [...] . Claro, 

porque você vai aprendendo. 

Então essa coisa de pensar a alteridade.... Ela é legal se pegar na linha do Lèvinas 

ou na linha do Paulo Freire, ou de outro. São coisas que a gente vai construindo ao 

longo da vida, a gente vai sempre se colocando. Então a escola nunca está 

preparada para responder a todas as exigências, mas tem uma coisa legal na escola 

quando ela tem um caráter democrático, está disposta a dialogar com todas as 

situações. Preparado eu diria para você que... Estou falando para você que eu estou 

com 40 anos de educador. Eu diria para você que eu não estou preparado, mas o 

que a minha experiência me permite é que, em todas as situações postas, eu tenho 

condições de dialogar e descobrir qual é a melhor saída junto daquela situação. 

Porque toda relação é sempre uma relação singular, ela nunca é uma relação 

repetida, em cada encontro com outro ocorre uma singularidade, não é repetido. Eu 

já encontrei com gente de tudo quanto é estilo, gente que matou pessoas, gente que 

foi violentada, gente que praticou violência, mas cada vez que eu encontro com uma 

dessas pessoas é um encontro singular, eu descubro novas facetas na vida 

humana.  

Então eu acho que a escola tem “as condições de”, porque ela coloca a questão 

para ser conversada, às vezes de forma equivocada e às vezes de forma mais feliz. 

Às vezes faz um processo de mediação melhor ou pior, às vezes mais burocrático, 

menos burocrático, mais democrático, menos democrático, mas assim a gente vai 

tecendo essa perspectiva e a humanidade, sobretudo a humanidade brasileira [...]. 

 

M.A. – Professor, você acha que o individualismo e a exacerbação do eu, que são 

tendências na contemporaneidade, funcionam como impedidores da interação “eu e 

o outro”? Você concorda, sim ou não? Por que sim? Por que não? 

 

José. – Vou refletir com você, porque são questões que a gente reflete. Eu às vezes 

fico perguntando se é um individualismo mesmo ou se é um processo de 

mercantilização das relações. Há um egocentrismo mais do que um individualismo, a 

pessoa se fecha pensando muito nela, ou seja, individualismo. Eu acho que tudo o 

que sai do equilíbrio é mau, é ruim, a não ser se sai do equilíbrio para fazer um novo 

arranjo, mas quando sai disso... Por exemplo, o individualismo exacerbado que junta 
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com essa perspectiva do consumismo, eu acho ruim, porque a pessoa acaba não 

respeitando o outro, ela não leva em conta a necessidade do outro, ela leva em 

conta a sua necessidade. E por que eu falo para você que às vezes eu tenho uma 

sensação de que é mais uma mercantilização das coisas? Porque tem coisa que ela 

pensa que tem desejo, que ela pensa que é dela, mas é do mercado. Ela tem 

consciência do que ela quer, ela tem. Então às vezes eu converso com alguns 

meninos e falo: “Mas por que você roubou? Por que isso?”, para poder entender a 

situação. Aí ele fala assim para mim, não mais: “Eu queria um tênis e tal, era o meu 

desejo.” Eu fico imaginando assim, como você vai desejar um tênis? Como esse 

desejo nasceu? Ele nasceu do marketing, ele nasceu dessa perspectiva. Porque 

hoje não importa a pessoa chegar como Lèvinas ou mesmo Foucault, que você 

citou, agora Paulo Freire está pensando em uma cidadania. Hoje nossa questão não 

é cidadania só, é que as relações de hoje estão fortalecidas no consumidor, e não 

na cidadania. O que importa é em função do que você pode consumir, é o espaço 

que eu lhe dou. Você não tem um espaço porque você é cidadão, mas você tem um 

espaço porque você tem potencialidade de consumir.  

Quando a gente parte, por exemplo, [...] para uma reflexão da microfísica do poder... 

Às vezes você tem um sujeito disciplinado que não é um sujeito, é uma coisa 

disciplinada, porque o humano precisa da disciplina, mas não no sentido de uma 

disciplina robotizada, que mutila a pessoa. A nossa briga hoje nas instituições 

educacionais é romper com a pedagogia da humilhação – nós estamos muito 

pautados numa pedagogia da humilhação. Essa pedagogia da humilhação produz o 

individualismo, que tem essa perspectiva. Por que é assim? É o contraponto. Como 

é que eu vou contrapor essa situação? Eu vou pensar em mim, vou me defender, 

vou me proteger, vou nisso, vou naquilo. E juntando com uma situação 

mercadológica...  

Se a gente aprendesse com o Foucault, a gente ia chamar essa perspectiva de uma 

pedagogia da humilhação. Se a gente trabalhar com alguns marxistas ou mesmo da 

[...], nós vamos colocar isso um pouco mais em uma perspectiva dessa coisa da 

mercantilização, da desumanização das relações, que leva a essa coisa de uma 

teoria de um individualismo consumista que não tem fim. Então eu tenho uma coisa, 

depois eu quero ter outra, e outra... E para eu ter todas essas coisas eu devo 

desrespeitar o outro. 
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M.A. – Será que haveria condições de o senhor descrever interações que ocorrem, 

têm ocorrido ou ocorreram na sua experiência? Interações entre os seus alunos, 

entre eles e professores, professores e professores... Enfim, é possível descrever 

situações em que essa interação se manifesta? 

 

José. – Sim. Primeiro é bom que a gente deixe claro que a educação é sempre um 

campo relacional, não existe educação sem esse campo, e esse é um campo 

propício, voltado para a questão da alteridade, porque o campo relacional é um 

campo do eu com o não eu, do eu e o outro e, portanto, todas essas relações são 

relações fundadas em uma alteridade. Eu acho que, quando você faz a pergunta, o 

que você está perguntando de fato é como a gente poderia mostrar ou demonstrar 

na nossa experiência relações saudáveis de alteridade. Porque eu parto do 

pressuposto de que toda relação é uma relação na alteridade. Agora sua pergunta é 

sobre como fazer com que essa relação seja pautada em uma relação democrática 

de crescimento do outro e seu próprio crescimento. Então, veja, o campo relacional 

da educação é um campo minado, porque ele é permeado por uma cultura 

autoritária, e nem sempre o professor e os alunos têm consciência desse 

autoritarismo. Às vezes a gente pensa e acredita que estamos fazendo, 

estabelecendo uma relação positiva com o outro, mas ela é permeada por uma 

relação de humilhação, ela é permeada por uma dinâmica autoritária de que nós não 

temos consciência, porque nessa relação nós estamos querendo encontrar com 

nosso humano ou, poderíamos até dizer... Não sei se corretamente eu vou estar 

falando agora, mas a gente quer encontrar com o nosso humano demasiadamente 

[...], isso se faz na relação. 

Então você pergunta como que seriam essas experiências entre os alunos, entre os 

professores... Ultimamente eu tenho feito um exercício de trabalhar a escuta e me 

colocar no lugar do outro para poder acolhê-lo melhor. Nem sempre eu sou feliz 

nessa tentativa, mas tenho me esforçado de forma quase que incansável para poder 

acolher os meus alunos, me colocar no lugar deles e superar essas relações. As 

experiências que eu tenho acolhido em sala de aula mais são próprias do tema que 

eu trabalho. Eu tenho conversado com algumas alunas e alunos que vivem as 

tragédias e as temáticas que eu pesquiso. Por exemplo, outro dia veio uma aluna 

conversar comigo, aí nós sentamos, eu sentei, marquei com ela para conversar... 

Ela estava chorando na sala de aula depois de uma aula que eu tinha dado, não 
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parava de chorar. Aí eu a chamei para conversar e perguntei para ela se foi alguma 

coisa que eu tinha dito e por que ela estava contente até metade da minha aula e 

depois, não parava de chorar. Eu disse: “Eu não percebi nada que tenha feito com 

você”. Aí ela disse assim: “Não professor, é que o senhor falou sobre adoção e a 

minha família está com um drama, eu estou muito triste. Minha mãe adotou o meu 

irmão e ele já está com 30 anos e nunca foi dito para ele. E o quadro que você está 

discutindo da pesquisa sobre adoção dá importância a se conversar com a criança 

desde pequena, no momento adequado, dizer que ela foi adotada. O quadro da 

pesquisa que o senhor apresentou e os dados que o senhor está apresentando, o 

meu irmão tem todas essas características. Minha mãe descobriu que um dos 

problemas dele, a psicóloga está fazendo uma mediação, que um dos problemas 

dele é o fato de ele desconfiar, de ele se sentir inseguro, e a gente não sabe como 

lidar com esse problema”. 

Esse é um problema em que a gente está trabalhando, e ela perguntou para mim o 

que eu achava. Eu disse: “Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação de qual 

é o melhor momento de conversar e de colocar”, porque você também não pode 

colocar para uma pessoa, depois de 30 anos, “Olha, você é um adotado” e jogar o 

problema assim como uma bomba para ele. Aí tem que buscar um profissional e 

avaliar com um profissional, com psicóloga ou com outras pessoas o que é melhor 

fazer diante dessa situação. Em outro momento, se você visse um aluno chorando, 

não iria perguntar “O que você tem?”. Você está chorando porque você quer, e eu 

continuaria, né? Então você, estando com essa abertura e com essa sensibilidade, 

você fica olhando a situação e vendo outras situações. 

Outra questão que se coloca também e que é interessante é o aluno diferente, por 

exemplo, o deficiente na sala de aula. Uma vez, havia uma menina em uma sala que 

tinha alguma síndrome – eu estou falando só síndrome porque não gosto de fazer 

avaliação psicológica, não é minha competência. Ela foi dar um seminário e não sei 

o que falou que a sala toda deu risada, e depois sei lá o que ela fez que novamente 

toda a sala deu risada. Essa aluna pegou as coisas dela e desceu em pranto, foi 

chorando, e aí foi com uma amiga para casa. E a amiga acabou me telefonando, era 

em um trem, e disse que a outra queria matar uma pessoa, xingava todo mundo. Ela 

foi de trem para casa, e não queria mais voltar na sala. O que eu fiz? Eu conversei 

com a sala sobre o ocorrido, disse que a gente tem que entender que essas práticas 

são práticas de uma pedagogia da humilhação, que isso faz mal para qualquer ser 
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humano. E o que eu pude fazer com essa aluna foi ligar para a casa dela. Aí dois 

dias depois eu liguei para ela, falei com a mãe dela. A mãe dela disse que ela entrou 

em depressão, que ela tinha uma síndrome, falou o nome da síndrome que os 

médicos diagnosticaram, e que ela estava tomando medicamento porque estava 

com depressão. O médico achou que ela estava com depressão, e ela só dormia e 

tomava medicamentos. Aí eu falei para ela que eu gostaria de, assim que a menina 

pudesse, conversar com ela. Eu conversei e aí nós fizemos uma mediação entre a 

sala e ela, para poder estabelecer uma relação de conciliação.  

As pessoas tem que entender que não tem que rir diante do outro dessa forma 

porque o outro fala de uma forma esquisita. Na cabeça da sala diz: “Deu risada 

porque ela é uma aluna esquisita”. Então a gente tem que saber lidar com isso. Essa 

menina voltou e foi legal que ela terminou o curso. Ela tem um filhinho, tem a família 

dela, ela voltou [...], ela tem uma síndrome. Depois que terminou o curso, ela 

conversou muito comigo, disse que foi bom que eu liguei para ela, que foi bom que 

eu conversei com a sala, fiz um diálogo entre a sala e ela junto, que ela se sentiu 

acolhida e que eu falei para ela uma coisa: que ela tinha uma situação, então tinha 

que aprender a lidar com a situação também. Não é fugir, mas conversar para 

enfrentar. E ela de vez em quando me liga dizendo que está conseguindo, que se 

sentiu tão fortalecida pela situação. E, cada vez que tem um conflito e consegue, ela 

me passa um e-mail para dizer que conseguiu. 

Então são experiências que... Eu falo assim, para trabalhar a alteridade você tem 

que ter sensibilidade, escuta e capacidade de lidar também com os seus fantasmas. 

Nem sempre dá para lidar com o diferente, porque a gente também tem as nossas 

preocupações, os nossos problemas. Assim a gente toma consciência de que a 

gente também é diferente, porque se o outro é diferente é porque eu sou diferente. 

Então eu acho que esse conteúdo que a escola discute é muito do campo relacional. 

Por que do campo relacional? Porque isso não é um texto que você manda a pessoa 

ler e ela aprende. Eu acho que um texto serve para problematizar, mas ele não 

resolve. É uma questão que tem que ser atitudinal nas relações. É por isso que, 

quando você me fez a pergunta, eu comecei falando que eu estou me educando 

para isso, porque, veja, eu faço parte de uma tradição de experiências muito 

autoritárias [...]. Então na vida eu trabalho com crianças de rua, com vítimas de 

abusos sexual, com exploração sexual, então a gente vai aprendendo e aí a gente 

precisa se rever muitas vezes, porque às vezes o preconceito toma conta [...], aflora. 



 

 

146 

Às vezes experiências negativas da gente na relação falam mais forte do que o que 

está acontecendo.  

Com tudo isso que eu vejo na escola, no segundo grau, com as crianças com que eu 

trabalho, com os adolescentes, a população em situação de rua, eu sinto que, 

apesar de todos os rolos da escola, a escola consegue avançar, consegue 

contribuir. Eu acho que, se com a escola tem rolos problemáticos, fora dela é pior. 

Então eu vejo que as crianças estão sendo acolhidas. É dramático, eu fico muito 

triste quando as pessoas atacam a escola, muito triste, porque todos os problemas 

que as pessoas falam eu também vejo na escola, mas também tem as suas 

potencialidades. Tem é que propor coisas, a gente também tem que ser um pouco 

propositivo. Nós tivemos um Brasil que mudou muito, e um grupo de gente que não 

entrava na escola, hoje entra. Agora eu acho que a gente tem que ter uma avaliação 

crítica de tudo isso, tem que propor, não sei se eu te respondi... 

 

M.A. – Respondeu sim! Então professor você acha necessário, considera viável que 

na escola se desenvolvam atitudes, se desenvolvam estratégias que contribuam 

para ampliação das [...] nas comunicações entre os que da escola participam. Pelo 

que você falou até agora a gente percebe que você considera necessário e viável, 

mas então como você conceberia a implementação de estratégias que 

caminhassem para que essa situação se concretizasse? 

 

José. – Primeiro eu gostaria de reforçar, sobretudo para a infância, a adolescência e 

para a juventude, que a escola é o lugar privilegiado de desenvolvimento das 

habilidades para a convivência humana. Não existe instituição que reúna condições 

de tal porte. Lógico que com isso eu não estou desvalorizando a família. A família 

também é um espaço privilegiado, mas a escola... Porque na família a diferença está 

posta, mas não está no grau com que a gente aprende a conviver na escola. Há 

grupos, por exemplo, que defendem que a educação seja feita na família. Eu não 

sou contra, mas acho que isso é só pensar a educação como uma coisa de ensino, 

de assimilação de conteúdos da forma cartesiana. É também o ensino, o 

aprendizado, mas é um espaço privilegiado para a convivência. Eu acho que nós já 

temos as ferramentas para isso. 

Nós estamos agora vivendo uma crise de mudança de cultura na escola, porque... 

Veja, a ferramenta, quando a gente pega uma pedagogia freireana, já está dada, é o 
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diálogo. Qualquer problema que a gente resolve no campo da aprendizagem 

humana é dialogando, é no campo da mediação das relações. E o professor, uma 

das suas competências é saber mediar as relações, porque é nelas que a gente vai 

aprender a respeitar o outro, porque eu não nasci sabendo respeitar as pessoas. 

Aliás, vou te contar um segredo da humanidade: eu não nasci nem sabendo me 

respeitar, eu tive que aprender a me respeitar, e se eu não sabia me respeitar, eu 

também não sabia respeitar o outro, eu aprendi nesse processo, nesse 

desencadeamento, nessa forma de lidar com a vida. Eu não nasci sabendo, eu 

aprendi, então se eu aprendi, eu aprendi por meio do quê? Eu posso aprender de 

que jeito? Por forma autoritária, que aí eu posso reproduzir essa situação de forma 

agressiva, e também aprendi por meio do diálogo. E eu aposto que para trabalhar a 

alteridade, aprender com o outro, tem que ter essa capacidade de dialogar. O 

professor, além de ter a capacidade de dialogar com a criança, com o adolescente, 

com o jovem ou mesmo com o adulto, também tem que estar disposto a mediar 

conflitos dessa relação. Às vezes um menininho olha para o outro e não gosta do 

outro porque o outro pode ter uma deficiência ou qualquer coisa. Cabe ao professor 

mediar.  

Outra coisa que o professor tem que aprender na sala de aula é que o outro é sujeito 

e, se o outro é sujeito, as crianças também têm capacidade de solucionar problemas 

de conflito com o professor. Ele deve olhar para isso e fornecer elementos. Às vezes 

eu penso o seguinte, que nós criamos tanta complexidade das coisas, quando as 

coisas são muito simples. Nesse campo, a pessoa tem que descobrir a importância 

do amor e dos vínculos, as pessoas estabelecem vínculos e esses vínculos 

estabelecem porque a gente ajuda o outro a ter outra concepção do mundo. Então, 

além do ensino e aprendizagem, colaborar para isso, a ciência e o conhecimento, 

existe esse campo que eu chamo hoje de campo relacional. Ele tem que ser 

construído pelo diálogo, tem que aprender a dialogar, porque se a gente não 

aprende a dialogar e a conversar, também não aprende a lidar com as frustrações, 

não aprende a lidar com o diferente, não aprende a acolher o outro, não aprende a 

acolher a gente e isso começa a criar problema. Isso não é fácil, porque a gente tem 

uma cultura escolar, tem uma cultura institucional e tem uma cultura do nosso país, 

que é exatamente uma cultura da não aceitação do diferente. É uma cultura que já 

padronizou alguns estereótipos, alguns grupos e algumas pessoas. Elas são aceitas, 

outros estereótipos não são aceitos. 
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A questão do índio, você tem um índio dentro da sala de aula, ou em uma escola em 

que o número de índio seja maior, como a gente convive? Como a gente aprende a 

conviver com isso, com essa situação? Ou em uma escola onde tem um grupo de 

crianças, três, quatro, cinco ou dez crianças que pertencem aos quilombolas? Ou 

eles podem ter uma escola própria. Mas nós estamos pensando em uma escola em 

que esses grupos circulam. Ou agora em São Paulo, que tem essa situação, uma 

criança latina que fala a língua espanhola não consegue falar o português, e aí a 

gente gosta de atacar os colombianos, dizer que eles são um pessoal atrasado, que 

eles são envolvidos com o tráfico, com drogas... E aí a criança está ali, o 

adolescente está ali, como a gente vai dialogar e mediar? [...] Quando você me 

fala... Acho que é o diálogo no sentido [...] antropológico, porque não é uma 

conversa em que eu digo para o menino “Fica quieto” [...], mas é algo em que eu 

afeto e sou afetado, as partes daquele campo relacional todas são afetadas e todas 

afetam. Eu não posso querer ser eu o único que afeta, não, eu afeto, sou afetado e 

todas as pessoas que estão ali, se são sujeitos desse diálogo, têm o direito de afetar 

todo mundo e todo mundo, o direito de afetá-las. Só que isso tem que ser feito com 

diálogo e mediação para que as pessoas não se sintam constrangidas, não se 

sintam mal com aquela situação. Hoje a questão religiosa dentro da escola, a 

questão das opções sexuais, tudo isso a gente tem que aprender a dialogar, saber 

dialogar.  

Uma coisa importante que a gente percebe e vai aprendendo, quando eu acolho o 

outro, não significa que eu vou ser o outro. Por exemplo, eu, como hetero, se tem 

um menino que fez uma opção ou uma menina para a questão do 

homossexualismo, o fato de eu acolher e eu compreender não significa que irei 

mudar minha opção sexual. Acolho a diferença, aprendo com ele, mas não 

significa... Então, essa questão do diálogo muitas vezes não está clara. Às vezes a 

pessoa quer dialogar e acha que o diálogo é mostrar para o outro que ele tem que 

mudar a posição dele. Não! Pode ser até que, quando eu acolho uma pessoa que é 

homossexual, que fez uma outra opção de sexualidade, ela até se sinta fortalecida 

naquela opção. Isso não é problema, porque não sou eu que estou fazendo a 

escolha para mim [...].  

Por exemplo, quando a gente acolhe uma menina... Estou falando porque estou 

muito preso na adolescência para você, tá? Quando a gente acolhe uma menina, 

por exemplo, que está envolvida com prostituição, lógico que eu tenho que tirar ela 
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daquela situação, mas eu também tenho que respeitar, eu tenho que dialogar até ela 

se convencer de que aquela situação não é boa para ela. Então, veja, se no diálogo 

aquilo reforça aquela posição dela... Lógico, por ela ser menor de 18 anos, segundo 

a legislação, enquanto educador, eu tenho que inibir, mas se eu não conversar com 

a garota para ela perceber, se eu inibir ela, vai fugir da escola e vai se envolver lá. 

Assim, eu tenho que estabelecer as relações e a conversa de modo que a pessoa vá 

se descobrindo, e se ela permanecer naquela situação, for a escolha dela, for o 

caminho que ela vai criar, eu vou saber lidar com isso. Lógico que tem umas 

coisas... Uma coisa é opção sexual, outra coisa é essa situação em que eu tenho 

que estabelecer outros mecanismos também. 

Outra questão que a gente tem que refletir é a situação do nordestino, e agora 

apareceu um caso muito bom nas escolas. As crianças estão discutindo em muitos 

lugares sobre esse pensamento que aponta que quem quer o mal do Brasil são os 

nordestinos, e o Brasil não vai avançar porque os nordestinos escolheram a Dilma. 

Tem que dialogar com as crianças que não são os nordestinos. O Brasil tem um 

ordenamento jurídico que estabeleceu que a maioria vence, e cabe àqueles que 

perderam participar, porque uma coisa também é interessante: os que perderam 

também são governo, são senadores, são deputados. Essa lógica a gente tem que 

mostrar. Então não são os nordestinos que estão no poder, o Brasil inteiro está no 

poder, está no governo, é uma nação que está exposta aqui. Temos divergências? 

Temos. Olha, a proposta do PSDB é essa, do PT é essa, da [...] é essa. Ah tá, vou 

conhecer todas elas e vou dialogar, mas eu não posso reforçar o momento de 

intolerância.  

Eu tenho atendido muitas crianças, pela Pastoral do Menor, que estão saindo da 

escola correndo e apanhando porque são nordestinos. Quer dizer, isso não pode 

acontecer porque uma eleição ocorreu. Aqui vem o papel do professor de mediar a 

situação, de dialogar a situação e de não deixar isso crescer, porque não é uma 

questão de posição política, é posição política, mas essa política não é política. 

 

M.A. – Então, professor, o diálogo é fundamental no caso da implementação de uma 

estratégia para favorecer a ampliação das interações e comunicações entre os que 

estão na escola. O diálogo é o carro-chefe da alteridade. Na concepção freireana, 

passa pelo afeto, pelo acolhimento do dia em que se nasce até...  
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José – Sim, isso. Você pega sobretudo o Lèvinas, porque o Lèvinas está muito 

presente no Paulo Freire, Paulo Freire usa ele. É importante que você tenha um 

diálogo, porque você só dialoga porque você reconhece o outro como sujeito, se 

você vir o outro como objeto, não tem diálogo. Você só é capaz de dialogar com o 

outro porque você está vendo o outro como sujeito, e não há relação positiva, no 

sentido que nós estamos falando – porque eu tenho muito medo de usar essas 

palavras –, se eu não reconheço o outro como sujeito, do seu processo, da sua vida. 

Eu estou dialogando é porque eu reconheço o outro como sujeito. Antes do diálogo 

tem que ter o reconhecimento, e eu só estou preparado para dialogar, eu diria para 

você... Desculpa minha resposta que foi sem pensar agora. Essas coisas ocorrem 

simultaneamente, eu posso começar dialogando com você e aí não te reconhecer 

como pessoa, mas aí eu passo a te reconhecer como pessoa e vice-versa, porque 

essas coisas elas ocorrem simultaneamente. 

Outra coisa que é importante nessa atividade e que valeria a pena os professores 

fazerem e todos nós fazermos é conhecer a história do outro, aquele com quem eu 

falo. Qual é a história dele? Veja, tem algumas experiências, sobretudo na Paia 

Grande, que eu acompanhei, acompanhei vários alunos, pesquisas de mestrado e 

de doutorado que eu orientei, em que, pelo fato de professor ter ido na casa dele 

visitá-lo e ter visto a situação, o professor mudou a relação com ele e a criança 

mudou a relação com o professor, porque os dois dialogaram sobre a sua história. 

Na interação e no diálogo com o outro, o que está posto na mesa é a minha história 

e a história dele. Você está aqui e o que nós estamos capturando, inconsciente ou 

conscientemente, porque o inconsciente vem pela psicologia. O que nós estamos 

fazendo aqui de forma visível, invisível, imaginária? A gente está capturando, 

estamos dialogando em cima de histórias que não foram explicitadas ainda. Mas, à 

medida que você aprofunda esse respeito, esse reconhecimento, a história precisa 

emergir, porque, se a história desse sujeito não aparece, como é que eu vou amar 

uma pessoa se eu não conheço a história dela? Na medida em que eu conheço a 

história dela, essa relação amorosa, essa relação afetiva, essas relações vinculares, 

elas aumentam e aprofundam, porque eu não estou conversando com um pedaço 

de papel ou com um lápis, eu estou conversando com quem tem uma história. Aí a 

pessoa fala assim: “É uma criancinha pequena de dois anos...” Ela tem uma história 

desde a concepção. A família dela que concebeu, como ela veio ao mundo, de que 

forma ela chegou, tudo isso é complicado na relação. Então, se eu consigo chegar 
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lá, conhecer a história dessa criança, conhecer a história do adulto, seja com 

qualquer pessoa que a gente estabeleça um relacionamento... 

 

M.A. – Então conhecer a história [...], consequentemente, pode favorecer o diálogo. 

Se eu não conheço, eu posso comprometer essa relação. 

 

José – Veja, de repente chega uma aluna, essa aluna que eu contei a história para 

você... Depois eu fui conversar com a mãe dela, com o marido dela, nós 

conversamos, eu fui conhecer a história dela. Então, coisas que ela praticava e que 

eu não permitia, e que dificultavam a vida dela, no momento em que eu a conheci, 

eu fiz vista grossa, mas fiz uma vista grossa pedagógica, porque eu conversava com 

ela, porque aquela vista grossa da omissão não é válida na relação de alteridade. Às 

vezes ela chegava e estava irritada, chegava atrasada, e eu não gosto quando o 

aluno bate a porta ou coisa assim. Eu fico muito bravo, e eu pegava no pé dela e 

isso inibia. Ela batia a porta. Mas várias vezes eu a chamei para conversar, para ela 

aprender que eu entendia a situação dela, que ela tinha um transtorno do qual eu 

não tinha domínio. Mas eu também sabia que a gente pode se educar em algumas 

coisas ou então tentar amenizar. Veja, na medida em que você conhece a história, 

você também descobre um meio pedagógico para poder mediar essa relação, então 

a história é fundamental.  

Outra questão que é importante nessa relação da alteridade para ajudar é a gente 

descobrir qual é o sonho do outro, porque o outro tem um sonho. O que ele deseja 

na vida dele? Eu gosto muito do [...] do Paulo Freire. Não sou um adepto, um 

seguidor da linha, mas gosto de pegar o que é bom desses autores, porque para o 

Paulo Freire, se a pessoa não tiver capacidade de sonhar, ela não consegue 

transformar o mundo, ela não consegue transformar ela mesma e ela não consegue 

modificar a sua relação, então é muito importante sonhar. Eu converso bastante com 

os adolescentes da Fundação CASA, eu sempre falo com eles duas coisinhas. Eu 

digo a eles: “Olha, não perca a esperança e não deixe que o adulto mate seu sonho 

nem a Fundação CASA, porque no dia em que isso acontecer você vai virar bicho ou 

coisa. O que que você quer ser?” Aí eles falam assim: “Senhor, eu quero ser 

pessoa.” “Então pessoa sonha e tem esperança. Se você perder o sonho ou deixar 

que alguém o destrua, ou deixar ele escondido, ou você mascarar... Enfim, porque o 

sonho é algo dinâmico. Você vira bicho e vira coisa. Aí você vai virar utensílio da 
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Fundação CASA.” Aí o menino pergunta: “O que é utensílio?” Aí eu falo: “Você vai 

ser igual a essa cadeira para a Fundação CASA”. Aí o outro menino me respondeu 

assim: “Eu já sou”. Aí eu falei: “Então agora você tem que deixar de ser, porque você 

não é utensílio da Fundação CASA, você é uma pessoa e, como pessoa, você tem 

que sonhar e tem que ter esperança”. Aí ele olhou para minha cara e disse: “Vou 

pensar.” Porque, veja, essas questões são importantes no campo da alteridade e no 

campo da convivência. 

 

M.A. – Professor, você acha então que é possível educar sob a perspectiva ética de 

consideração à alteridade? 

 

José – Se a educação não tiver essa finalidade e nós não executarmos isso, não 

vale a pena. Onde está a crise da educação? Os indicadores avaliam a educação 

nessa coisa que a pessoa aprendeu a ler, aprendeu a escrever, sabe fazer conta, 

fazer matemática... É válido, eu não sou contra isso, porque não sou um 

abestalhado, mas isso é uma parte. Eu não acho que seja a parte principal da 

educação, isso é uma parte. A parte fundamental da educação é ajudar a pessoa a 

se descobrir enquanto humano, e se descobrir enquanto humano é ter um princípio 

ético e saber viver a alteridade. Porque nós estamos no mundo, nós somos um 

sujeito no mundo, nós caminhamos no mundo e no mundo tem pessoas. E as 

pessoas são diferentes, então eu tenho que aprender a conviver. 

Quando você fala da alteridade e da ética, é educação, me ensinando e ensinando o 

outro. Ou, se não quiser palavra tão formal de “me ensinar”, mas que ela me ajude, 

que eu possa aprender a conviver com o outro de forma ética. No grupo de pesquisa 

de que eu faço parte a gente tem falado o seguinte: os presos, os meninos e 

meninas que estão na Fundação CASA, em boa parte, precisam ser alfabetizados 

na convivência humana. Precisam também aprender a ler e a escrever? Não tem 

dúvida que sim. As duas coisas podem ser feitas simultaneamente e uma rebate na 

outra? Sem dúvida. Pode ser feito separado? Também pode. A experiência que a 

gente tem mostra que há pessoas com um alto nível de conteúdo acadêmico etc. e 

não conseguem conviver. Então, se a educação perde esse norte, é melhor que ela 

deixe de existir. A educação é para isso, essa é a sua finalidade, de ajudar as 

pessoas a se descobrir. A mais, podemos fazer isso de melhor qualidade ou menor 
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qualidade? Então a discussão é como que a gente pode ajudar a escola a cumprir 

melhor essa dimensão. 

Eu acho que a universidade, na formação dos professores, os intelectuais, na 

discussão com os professores, que estão atuando para uma capacitação, uma 

autoformação, eu acho que a formação do corpo docente tem que ser em serviço. 

Essa coisa de tirar as pessoas para ficar fazendo cursos fora é bom, tem um valor, 

mas o valor maior seria os intelectuais irem na escola, as escolas fazerem suas 

paradas pedagógicas com aquele corpo docente. E pode juntar duas ou três 

escolas. Porque ali você está falando do mundo deles, você tem o cheiro deles, a 

realidade deles está ali. Porque essas coisas a gente tem que falar no cheiro, tem 

que estar cheirando o contexto que aquelas pessoas estão vivendo. Qual o 

diagnóstico daquela escola? Qual a dificuldade daquele professor? E que a gente 

possa dialogar e até dizer para ele. Eu também não sei como fazer, mas vamos 

conversar juntos, vamos encontrar a resposta. O ser humano tem que ser criativo 

para encontrar respostas para os seus dramas. 

 

M.A. – Então é possível [...] sua perspectiva ética em consideração à alteridade? 

 

José – Eu diria para você, não só é possível como é condição. Quando eu falo é 

possível, eu estou colocando que é algo que é distante? Não. Faz parte da natureza, 

é condição. É como você me perguntar: “O homem pode ser livre?” Não pode, ele é. 

É condição. Se o homem não for livre, se a pessoa não for livre, ela perde a sua 

essência, e a escola [...] é condição dela. Não é que pode, ela tem que fazer, é uma 

obrigação dela. Então a gente dizia para a escola: “Escola, você não está cumprindo 

o seu papel. Esse é o seu papel, esse é o seu dever de casa, é trabalhar com a 

convivência humana, e agora mais ainda porque o seu público ampliou. Se antes a 

convivência humana era menor, agora o seu público ampliou, porque agora nós 

defendemos escola para todos.” Nós não aceitamos escola para um grupo só, nós 

queremos dentro da escola a pessoa deficiente, a pessoa em conflito com a justiça, 

com a lei, a pessoa pobre, o negro, o índio, o branco. É lógico que a gente tem que 

respeitar as dimensões pedagógicas, as habilidades dos professores. Como o 

professor vai atuar com esses diferentes grupos? Isso nós temos que descobrir. 

Outro dia eu estava em uma discussão e um professor dizia: “Então você acha que a 

gente não tem que ter preparo?” Lógico que tem, mas não preparo do professor para 
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uma pessoa. O professor tem que ter preparo para lidar com qualquer situação. Por 

isso que é legal conhecer a sua escola, porque aí aquele professor vai ser 

preparado, vai ser dado subsídio para ele lidar com a situação daquela escola, que é 

diferente da situação da escola da esquina. Pode ser que naquela sala tenham mais 

meninos em conflito com a justiça, então ela tem características, tem necessidades e 

aquele professor precisa ter meios pedagógicos para isso. Vai ter outra escola que 

vai calhar de ter cinco, seis, sete, oito pessoas com deficiência mental, e aquele 

professor vai ter que saber lidar com aquela situação. O que não pode é do jeito que 

está. Você fala que não segrega, chega lá e a escola vira um depósito de pessoas, 

aí é outra história. Mas nós temos que aprender.  

Agora, no curso superior, eu estou aprendendo tanto... Eu nunca havia tido alunos 

surdos, eu estou aprendendo a me comunicar um pouquinho com o [...]. Apareceu 

um aluno na minha sala? Eu tenho que me preparar para responder à demanda 

dele. Apareceu outro dia um aluno deficiente, um aluno cadeirante, aluno com 

dificuldade de falar. Quando comecei a ser professor, eu não tinha essas 

preocupações na minha cabeça na sala de aula, tinha fora dela, porque eu sempre 

fui um militante, mas na sala de aula não tinha esses problemas. 

 

M.A. – Na mediação do professor [...] 

 

José – Porque ele tem que propor, eu acho. Agora eu vou falar uma bobagem que 

eu acho que os pedagogos não aceitariam. O professor se propõe a ser um modelo 

de ser humano para aquelas crianças também, ele tem que se propor. Ele já viu 

experiência na família, já viu a mãe dele, já viu o pai dele. Uma vez eu conversava 

com um grupo de professores que saíam da escola e bebiam, e os alunos viam. 

Fumavam e bebiam. Eu fui falar com eles que eu discordava daquela situação, eu 

não achava legal eles ficarem bebendo ali na frente das crianças. Aí uma professora 

falou assim: “Nós bebemos e fumamos porque essas crianças veem o pai e a mãe 

fumando, então eu fumo e posso beber.” Eu falei: “Essas crianças...” Porque eu 

trabalhava com essas crianças e algumas delas tinham saído da rua, a gente tinha 

levado para dentro da escola. Outras estavam com outros rolos com a família. Aí eu 

falei: “Mas elas também veem gente matando, elas veem gente roubando, então 

você vai matar e roubar?” O que a gente precisa mostrar é que tem seres humanos 

que não fazem aquilo, para elas poderem fazer a escolha. Então seu pai bebe, sua 
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mãe bebe, esse professor aqui bebe, mas bebe de forma moderada, de forma 

educada, de forma civilizada. E, se um dia você for beber, você aprenda a beber 

dessa forma. A gente tem que mostrar para a criança diferentes possibilidades, 

porque aí ela vai escolher. Agora, se ela só conhecer e imaginar que o homem 

existe só para espancar a mulher, que o homem existe para fumar, para beber, para 

brigar, ele vai crescer com essa ideia. Agora a gente pode propor para essa criança 

que tem outra forma de vida. 

 

M.A. – Foi por isso que você falou no começo do papel da escola, a escola [...] por 

excelência... 

 

José – Por excelência de ajudar, de ver outros mundos, outra convivência. 
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ANEXO 3 

 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Pelo presente instrumento que atende as exigências legais, o(a) senhor(a) Prof. Dr. 
Paulo Fraga da Silva, Coordenador do Curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, 
ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando qualquer 
dúvida a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO de concordância em autorizar a participação do professor 
(a)....................................................................na pesquisa 

Cabe lembrar que toda pesquisa com seres humanos envolve risco, comprometendo 
o indivíduo ou a coletividade. Fica claro que o sujeito de pesquisa pode a qualquer momento 
retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo 
alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, 
guardada pela força do sigilo profissional. 

 
São Paulo, 07 de outubro de 2014. 
 

           Coordenador do Curso de Pedagogia 

 
CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA 

 

 Com o objetivo de registrar as concepções que os professores do Curso de 
Pedagogia possuem da relação com a alteridade, no espaço escolar no qual atuam, 
vimos solicitar sua autorização para que esta pesquisa seja realizada nesta 
Universidade privada junto a professores do curso acima referido e sob sua 
coordenação. 
            As informações serão coletadas a partir de uma entrevista com algumas 
perguntas. 
 Os dados coletados e analisados farão parte da Tese de doutorado 
apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie, Programa de Pós - graduação 
em Educação, Arte e História da Cultura, sob a orientação da Profa. Dra. Elcie  F. 
Salzano Masini 
 Esclarecemos que a identidade dos participantes será mantida em sigilo e 
estes poderão abandonar a pesquisa e retirar sua participação a qualquer momento. 
 
 São Paulo, 07 de outubro de 2014. 
 
    Maria Alice Moreira Silva  Prof

a
. Dra. Elcie F. Salzano Masini 

         Doutoranda /Pesquisadora     Universidade Presbiteriana Mackenzie 
         Fone para contato:                                                           elcie.pos@mackenzie.br 
         953863157 
         mariaalice_2005@hotmail.com 
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