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INTRODUÇÃO
Neste trabalho pretendo discutir a relação do professor com alteridade1 do outro
presente no processo educacional. Uma relação que se apresenta por meio de formas
diversificadas numa sociedade que vive crise de valores éticos e morais. O contexto em que o
professor está inserido é permeado por diversas contradições que comprometem sua atuação e
estas determinam que o ensino no Brasil seja pautado por uma lógica excludente e desleal. A
organização educacional no Brasil dificulta o acesso do aluno da escola pública a um conteúdo
sistematizado e reflexivo, por isso, temos que conviver com uma realidade educacional de
intenso conflito na sala de aula entre o professor e o aluno; de um lado, alunos que na maioria
das vezes não aprendem, agridem e estão desinteressados pelo conteúdo das áreas de ensino
curricular; e por outro lado, com professores que na maioria das vezes se tornam meros
fazedores de tarefas, apoiando-se tão somente em uma prática mecânica, rotineira e sem
vínculo com uma realidade educativa e filosófica.
Contra essa visão de repetição e de senso comum educacional, faz-se necessário que o
professor da escola pública, tenha como base, além do fortalecimento de sua classe, o
reconhecimento da alteridade de si mesmo. Por conta disso, é imprescindível a valorização de
sua história de vida, de sua infância, de seus sonhos, de suas esperanças, etc. Esse diálogo
consigo mesmo contribui para o fortalecimento do “ser – humano” professor, ou seja, o
cuidado com a sua alteridade sinaliza caminhos possíveis de relação com seu tempo histórico e
com tempo histórico da sociedade.
Assim, a sua abertura ao diálogo intercultural pode propiciar o rompimento com um
tempo cronológico, vazio e sem conteúdo reflexivo. Mas é pela ética cultural que se sustenta o
diálogo intercultural e é pela via desta ética que o professor pode reconhecer no outro o
reflexo de si mesmo, ou melhor, a experiência de sua alteridade ao se relacionar
dialeticamente com a alteridade do outro pode produzir leituras históricas e culturais
concretamente situadas em um determinado tempo histórico, possibilitando assim, uma

1

A palavra alteridade vem do latim alter (outro/a) e é introduzida na filosofia contemporânea pela
fenomenologia. A presença da alteridade no pensamento cria uma nova perspectiva para a ética, educação e para
a antropologia. A alteridade apresenta-se como a novidade constante no processo e desenvolvimento da cultura.
Nos últimos anos, o estudo da alteridade recebeu atenção especial por parte da historiografia e filosofia (SideKun,
2006, p.112)
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experiência ética intersubjetiva fundamentada em um sistema epistemológico aberto ao apelo
do outro, que clama por justiça e dignidade humana.
Cabe destacar que o outro está dentro de nós e a sua dinâmica cultural está associada
ao que somos, pensamos e realizamos no convívio cultural. Seria conveniente, assim, o
professor cultivar uma memória histórica e cultural aberta ao universo de várias perspectivas
conceituais sobre o homem, a sociedade e a cultura em face da educação. Disso decorre a
importância de uma formação educacional que estimule o professor a fazer a experiência de
conhecer a si mesmo, pois, na medida em que ele estabelece um diálogo profundo com a sua
memória, possivelmente se reconhece como parte integrante de um projeto pedagógico
impulsionado para uma práxis educacional libertadora.
No âmbito da problemática educacional, o fortalecimento das relações alteritárias
podem estimular novas vivências e experiências no interior das escolas. Deste modo, o saber
pode tornar-se muito mais atraente para o aluno quando o professor adquire a consciência de
valorizar uma prática investigativa que estimule o aluno a pensar corretamente, dando a
liberdade para que ele construa e articule idéias por meio de um método dialético, reflexivo e
prático. De outro lado, a submissão do professor à repetição do mesmo cria no interior das
escolas a vivência de hábitos, costumes, línguas, valores, crenças e idéias que não condizem
com uma proposta de educação humanista e solidária. Esse é o grande perigo que assola a
escola pública no Brasil quando ela é submetida aos interesses de um pensamento único e
totalitário.
Para ser breve, pretendo confrontar neste trabalho aspectos da cultura do outro presente
no contexto educacional. Este “outro” (o tu) pode impulsionar para um tipo de educação muito
mais realista e muito menos contraditória. A figura do professor como o outro de si mesmo,
pode nos ajudar a construir uma discussão que conduza a um novo olhar e a novas
perspectivas educacionais. Ora, se as sociedades se fundam em princípios, normas e regras, o
conceito educacional faz parte desta trajetória do ser humano em contato com a sua cultura,
por isso, o debate educacional tem por mérito valorizar aspectos presentes no processo
histórico da sociedade. É a partir de uma análise histórica da educação e da sociedade que a
mediação do professor se faz necessária enquanto sujeito de uma prática política de
conversação e diálogo com outro.

2

Para tanto, pretendo inserir nesta discussão alguns componentes teóricos que se fazem
necessários para melhor qualificar a argumentação sobre o tema. Em princípio, quero dialogar
com o pensamento do filósofo e pensador Walter Benjamin, principalmente sobre o seu
conceito de história. Em seguida, vou avançar esta discussão confrontando com o contexto
educacional moderno e, para isso, priorizo algumas contribuições do educador Cláudio
Dalbosco sobre a “incapacidade para o diálogo e agir pedagógico”. À luz do seu pensamento
quero trazer à tona reflexões sobre a relação conflitiva que se dá no interior da escola no
campo da atuação pedagógica. Os conceitos “agir” e “fazer” pedagógicos podem nos levar a
uma discussão sobre a visão que o professor tem sobre o outro no contexto escolar. Portanto,
alguns “recortes” são necessários nesta atuação do professor e, neste sentido, o significado da
sua alteridade em relação ao conteúdo, aos alunos, aos pais e aos colegas de trabalho, podem
nos apontar caminhos possíveis para a construção de uma sociedade mais justa, de uma vida
mais digna para a qual a escola, se souber assumir compromisso de uma educação alteritária,
poderá contribuir ativamente.
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I - O CONCEITO DE HISTÓRIA EM WALTER BENJAMIN2 E
POSSÍVEIS CONTRIBUIÇOES DE SUA TEORIA PARA A
CONCEPÇÃO DE ALTERIDADE DO PROFESSOR
O referencial teórico de Walter Benjamin nos permite abrir novos horizontes na
compreensão da história. Digo isso porque a historiografia moderna vem sendo influenciada
pela concepção positivista do progresso. Nesses termos, a contribuição do pensamento do
autor vem ao encontro das expectativas de uma abordagem da “alteridade do professor” como
caminho para (re)pensar práticas históricas excludentes ou outras visões de mundo marcadas
por concepções que favorecem a perspectiva do vencedor. Dessa forma, o processo reflexivo e
investigativo deste capítulo pretende, sob o olhar da alteridade, sinalizar para a valorização da
coletividade. Sendo assim, a abertura ao diálogo, à experiência e à história de vida do
professor podem representar caminhos possíveis, nos mais diversos contextos educacionais,
para que desenvolva uma prática intersubjetiva de toda a comunidade escolar.
Benjamin diagnosticou o empobrecimento da experiência por meio de sua redução ao
empírico produzida pela racionalização da existência, ou seja, a vida recebe no tempo
histórico que ele viveu (séc. XIX e XX) mecanismos de expropriação daquilo que é mais belo,
que é a sua aura, a sua essência, ofuscada agora pelos interesses comerciais e de negócios. Das
obras de Benjamin que merecem ser destacadas, encontra-se “Experiência e Pobreza”, escrita
em 1933. No contexto deste capítulo, este trabalho ganha um sentido especial, pois, a meu ver,
retrata, por meio de uma linguagem objetiva e ao mesmo tempo profunda, as conseqüências
éticas e morais de uma sociedade que perdeu as referências das narrativas que eram contadas
de geração à geração.
Benjamin nos coloca que “estamos privados de intercambiar experiências”, por sermos
frutos de duas grandes guerras mundiais que nos deixaram mudos. Alterou-se à maneira de
coser o fio da história e o fio da narrativa, e esta narrativa que estava associada à experiência
do narrador, hoje não encontra lugar porque este narrador “entreguerras” é pobre de
2

Benjamin foi um dos mais notáveis intelectuais do século passado, tendo travado frutíferas discussões com os
maiores expoentes do meio acadêmico da época. Solitário, melancólico e anticonvencional, Benjamin foi pouco
compreendido em sua época. Até o seu suicídio, em 1940, realizou estudos em diversas áreas e sob situações
conflitantes. A vida de Benjamin e a sua obra estão inteiramente ligadas. Ele escreveu uma infinidade de obras,
tais como: Infância em Berlim, - Paris, Capital do século XIX, - A obra de arte na era da reprodutibilidade
técnica, - Experiência pobreza, - Rua de não única, - Teses sobre o conceito de história.
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experiência, o que deflagra e institucionaliza o desaparecimento da narrativa. Como prova
disso, temos milhares de livros que relatam a guerra, mas nada têm a ver com a experiência
nas trincheiras, segundo o próprio Benjamin.
Porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que
a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência
econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência
moral pelos governantes. Uma geração que ainda fora à escola num bonde
puxado por cavalos viu-se abandonada, sem teto, numa paisagem diferente
de tudo, exceto nas nuvens, e em cujo centro, num campo de forças de
correntes e explosões destruidoras, estava o frágil minúsculo corpo
humano. (Benjamin, 1994, p.115)

Para Benjamin, a pobreza de experiência não é mais privada, mas de toda a
humanidade. O poder que ostenta a guerra e também a ideologia que provoca essa mesma
guerra infiltram-se em todos os setores da sociedade. Além do mais, a exigência da
industrialização “sepultou” na modernidade muitas histórias e todas elas ficaram perdidas no
esquecimento da humanidade. O desenvolvimento do processo de industrialização trouxe o
caos e o desemprego que contribuiu bastante para o surgimento da mendicância, da violência e
de outros fatores que, de uma forma ou de outra, marcam essa época.
Ficamos pobres. Abandonamos uma depois da outra todas as peças do
patrimônio humano, tivemos que empenhá-las muitas vezes a um centésimo
do seu valor para recebermos em troca a moeda miúda do ‘atual’. A crise
econômica está diante da porta, atrás dela está uma sombra, a próxima
guerra. A tenacidade é hoje privilégio de um pequeno grupo dos poderosos,
que sabe Deus, não são mais humanos que os outros; na maioria bárbaros,
mas não no bom sentido. Porém, os outros precisam instalar-se, de novo e
com poucos meios. São solidários dos homens que fizeram do novo uma
coisa essencialmente sua, com lucidez e capacidade de renúncia. Em seus
edifícios, quadros e narrativas a humanidade se prepara, se necessário,
para sobreviver à cultura. E o que é mais importante: ela o faz rindo. Talvez
esse riso tenha aqui e ali um som bárbaro. Perfeito. No meio tempo, possa o
indivíduo dar um pouco de humanidade àquela massa, que um dia talvez
retribua com juros e com juros dos juros. (Benjamin, 1994, p.119)

Ao escrever “Experiência e pobreza” o autor compreende que a miséria humana
ameaça o século XX e que os danos do individualismo burguês assolam uma grande parte da
população: medo, pavor e desconfiança atingem o imaginário das pessoas, principalmente
daquelas que perderam os seus meios de produção e que vendem a sua força de trabalho. Ao
ser confinado em lugares sem higiene e sem o mínimo de segurança de trabalho, o trabalhador,
5

ao perder a sua dignidade humana, perde também o que é de grande valor: a sua história, os
seus sonhos, as suas esperanças, enfim, a sua experiência carece agora de um “tempo
partilhado”. Para Benjamin, o valor do tempo é medido pela competência que o ser humano
tem de transformá-lo em negócio útil e rentável, sendo que, dessa forma, as experiências de
vida são substituídas pelas informações vazias e superficiais. Como se sabe, a presença do
outro é vista como uma ameaça ao sistema excludente implantado pela burguesia que
discrimina a vida e a realidade de toda a comunidade, seja ela formada por artesãos,
camponeses, operários, ou quem quer que fosse. Essa atitude, já presente na primeira etapa do
capitalismo, acentua-se nas etapas posteriores e acelera rapidamente com o desenvolvimento
da industrialização.
O conceito “tempo” converte-se, dialeticamente, numa relação de profunda simpatia
com a história, o que permite que Benjamin defina e considere que a transformação e
revolução no tempo presente só são possíveis se o sujeito histórico levar em conta o passado.
Noutros termos, Benjamin fala do passado como obra inacabada sobre a qual o sujeito deve
trabalhar na plenitude do seu próprio presente. O perigo, alerta o filósofo, é quando a própria
burguesia projeta sobre o passado as categorias mentais e sociais do presente, ou seja, quando
ela produz um discurso como sendo do passado, mas que outra coisa não é senão um “clone”
do presente, com seus valores políticos e ideológicos. Dessa forma, ao estabelecer simpatia
com os vencidos, Benjamin propõe uma concepção de história como processo aberto, não
determinado antecipadamente, em que as surpresas, as chances inesperadas, as oportunidades
imprevistas podem surgir a qualquer momento.
Nesse sentido, a experiência formativa do educador, à luz da teoria de Benjamin, a
partir do momento em que está aberta aos acontecimentos históricos e a realidade do outro,
pode desenvolver no professor a coragem de se contrapor aos mecanismos de dominação
existentes e, desta forma, permitir que ele vá internalizando uma educação ética e política de
compromisso com a vida e a existência do educando. Para penetrar nesse universo, o professor
necessita rememorar o outro de si mesmo, a sua própria experiência com a sua infância e
adolescência para, ao se distanciar dela, aproximar-se de uma outra experiência que não é mais
a sua: envolve um outro tempo e outros problemas sobre os quais precisa estar aberto a
compreender, podendo lançar um novo olhar sobre a experiência desse outro. Entendo que, só
a partir deste diálogo, é possível ao professor abrir-se ao contexto em que ele atua,
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reconhecendo-se parte desse processo, como sujeito histórico e social de sua própria existência
e do outro. Quem sabe, possa também compartilhar esse acontecimento com o seu outro,
mediante o reconhecimento de rastros e os caminhos entreabertos, abandonados pela sua
própria experiência formativa. Quem sabe possa fazer com que a experiência do outro, seja
acompanhada por sentimentos de afeto, carinho, proporcionando assim, um retorno ao que é
mais puro, “longínquo”, mas que se aproxima, a partir do momento em que a verdadeira
experiência se faz presente como aura 3.
Parece certo, que a partir de uma análise do processo educativo, entende-se que a
figura do professor deva ocupar lugar de destaque no cotidiano escolar. Pois, pensar a
educação contemporânea significa, em primeiro lugar, perguntar sobre a própria possibilidade
de educação enquanto processo de conversação. Mas parece que as coisas não se passam desse
modo, porque sabemos que os professores no Brasil, em sua grande maioria, carecem de boas
condições de trabalho. Além do Estado Capitalista roubar a sua dignidade, rouba também o
que é de grande valia: o seu tempo. Quer dizer, este tempo que deveria ser usado para a sua
formação e enriquecimento intelectual é utilizado para sua sobrevivência na sociedade. Com
isso, pretendo argumentar que o professor vai perdendo o significado da sua experiência, seja
no campo da ética, da moral, da transcendência, enfim, do conhecimento reflexivo. Esse vazio
existencial do “ser – professor” na modernidade capitalista dissemina na sala de aula conflitos
verbais e não verbais. Uma das conseqüências dessa situação é que o ensino no Brasil se torna
muito mais elitista e burguês, ou seja, as escolas particulares de Educação Básica apenas
preparam para o ingresso do aluno na Universidade, enquanto que a escola pública parece não
saber bem o seu papel, pois sofre o abandono administrativo e pedagógico e a carência de
recursos decorrente do mau uso do dinheiro público.
De acordo com o que venho colocando, a ação pedagógica, intencionalmente
programada no âmbito das instituições educativas, adquire o caráter de um agir “limitado”,
porque o seu êxito, ou seja, a aprendizagem do educando depende fundamentalmente de
fatores externos, citados acima, e fatores internos da própria escola. Principalmente, o
professor vai se sentindo vítima do sistema, ficando sem forças para lutar nem pela ideologia

3

Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e termporais: a aparição
única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Observar, em repouso, numa tarde de verão, uma
cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho, que projeta sua sombra entre nós, significa respirar a aura dessas
montanhas, desse galho (Benjamin, 1994, p. 170)
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de uma classe social, nem pelos seus sonhos de uma sociedade mais justa e digna. Ser “sujeito
histórico” em todos os níveis e categorias, desde o compromisso pessoal e social com a vida,
faz bem e estimula o seu posicionamento ético frente à comunidade local e global. Esse
questionamento ajuda o professor a entender o ponto de vista do outro, e esta visão da
alteridade o capacita para o encontro dialético com a realidade histórica. A alteridade na
perspectiva da pedagogia no Brasil aponta para uma situação ética, pois se trata do
reconhecimento das pessoas que se encontram excluídas pelos diferentes sistemas de
dominação econômica e cultural. Na reflexão filosófica, a teoria da alteridade, utiliza-se das
categorias do órfão, do pobre, da viúva e do estrangeiro para manifestar a realidade da
alteridade do outro.
É nesse sentido que tenho argumentado que a docência, nessa mudança de horizontes
educacionais, tem a possibilidade de criar uma práxis educacional que questiona a realidade
histórica imposta pelo totalitarismo do pensamento único e do mercado total. Assim, por
exemplo, a luta pelo fortalecimento da categoria, com a organização de uma associação de
professores, pode ser um elemento preponderante na busca do aprimoramento do
conhecimento por meio de discussão de temas específicos, do desenvolvimento de projetos
educativos e do aprofundamento do debate democrático. Quero aqui destacar a iniciativa dos
professores da Rede Municipal de Americana ao fundarem em ato histórico e social a APRA Associação dos Professores de Americana 4 - neste ano de 2008.
Com isso, pretendo mostrar, tendo como referência teórica Walter Benjamin, que
existe uma realidade que não está pronta e nem acabada e que necessita da mediação e ação
humana para transformar pesadelos, ruínas e caos, em sonhos, esperanças e compromisso de
desafiar todo o tipo de controle que tenha em vista apenas o poder e a dominação do processo
pedagógico. No âmbito educacional, a perspectiva da alteridade pode apontar e sinalizar
caminhos que realcem, em todos os momentos, o rosto do outro; a sua face, a meu ver, nos faz
perceber toda a nossa limitação, fragilidade e egoísmo humanos. Por outro lado, este mesmo
rosto, pode nos apontar para a necessidade do reconhecimento das diferenças culturais e
4

No dia 09 de maio de 2008, na cidade de Americana, os professores da Rede Municipal de Ensino deram um
grande passo na luta pelos seus direitos acadêmicos e profissionais apresentando a proposta de fundação da
associação dos professores, órgão representativo, que terá como função discutir e encaminhar as reivindicações
para a melhoria das condições de trabalho da categoria. A iniciativa foi por mérito dos próprios professores, que,
mesmo sendo pressionados pelo sindicato local e pela Secretaria de Educação de Americana, mantiveram o
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sociais, do respeito e da tolerância. Considero, portanto, que o diálogo é a base para qualquer
processo educativo. Sendo assim, o professor deve fazer a experiência de “estar - com”,
sentindo-se parte integrante de uma coletividade que dialoga com argumentação e
questionamento, que ultrapassa o limite de um tempo linear e cronológico e que se faz
presente da vida de todos aqueles que não tiveram voz e nem vez na sociedade.
Esta discussão nos remete, neste momento, à leitura de Benjamin como um filósofo e
crítico contundente de uma modernidade vazia de experiências significativas e verdadeiras:
segundo ele, infelizmente não há mais tempo para ouvir, partilhar histórias, compartilhar
momentos agradáveis. Como conseqüência disso, o mundo dos negócios e do comércio
protagoniza acontecimentos nefastos e temerosos para a humanidade transformando a
experiência em procedimentos empíricos mecanizados, calculados e controlados pelo próprio
sistema capitalista. A época presente, pós-moderna, também recebe esta herança do
positivismo cientificista e, por isso, toda iniciativa no meio educacional que visa romper com
este individualismo do mercado capitalista imediato, tem por mérito o sentido de proporcionar
uma experiência efetiva de diálogo com o outro histórico. O mundo atual pode, então, ser para
o professor uma possibilidade de encontro histórico de sua existência com uma história aberta,
de imprevisibilidade e de acontecimentos inacabados. Coloco, portanto, uma concepção de
formação de professores como processo inacabado, no qual as visões de história podem
possibilitar a retomada reflexiva das memórias produzidas pelos professores, pelos alunos e
por outras pessoas da comunidade.
Vale lembrar o papel do professor como preponderante na constituição de uma
comunidade educativa, ou melhor, como um espaço para debates, reflexões, abertos à
comunidade local, pais, alunos, etc. Ou seja, o sentido comunitário não só permite o diálogo
aberto, mas também desenvolve uma acepção de ser humano mais ampla, mais inteira,
envolvendo inclusive elaborações culturais, isto é, visões de mundo e sensibilidades, fundadas
na circulação coletiva de todos os envolvidos no processo educativo. O professor, assim, na
comunidade educativa passa ser portador de uma mensagem, uma narrativa, que parte do
princípio de valorização da memória coletiva. Pois, é a partir de uma ética intercultural que se

propósito de lutar por dignidade, justiça e espaço ético de discussão. A associação foi aprovada por todos os
professores.
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sustenta o diálogo intercultural, mesmo considerando as dificuldades de um diálogo entre as
diversas tradições que compõem uma comunidade específica.
O desenvolvimento do diálogo intercultural em uma comunidade educativa demanda
um centro de atenção, de acolhida por parte dos envolvidos, tendo como pressuposto o
reconhecimento da alteridade e do direito de ser diferente. Dialogar com as culturas e
tradições é, antes de tudo, aceitar o outro em seu contexto cultural e superar os complexos das
divergências cultivados pelos preconceitos. Entende-se aí, o significado da relação alteritária
como proposta de diálogo com o diferente, que busca proporcionar um olhar interior a partir
das diferenças culturais e sociais. Assim, a alteridade se oferece como diversidade
enriquecedora, propõe horizontes de convivência, bem como promove a autonomia e interação
entre os sujeitos, razão pela qual, a alteridade é um convite para “abraçar o outro” na sua
singularidade, na sua criação e na sua solidariedade.
O desafio da alteridade presente no meio social, por meio da ética, é também um
desafio que deve estar presente no convívio educacional. E, para isso, é necessário reformular
a concepção que se tem de educação: de um espaço de depósito de conteúdo, que classifica o
aluno, quantifica o conteúdo como se fosse objeto comercial, para um espaço de debate, de
discussão, de pesquisa e, principalmente, espaço coletivo de trocas de experiências. Com base
nisso, reafirmo, enfaticamente, o valor da construção de uma comunidade educativa.
A intenção é aproveitar a linguagem, tanto oral como escrita, para criar no convívio
escolar o desenvolvimento de níveis de saberes diversificados por meio da arte, da filosofia,
do teatro, da música, etc. Um espaço assim, possibilita ao professor exercer o seu papel de
sujeito histórico e agente transformador no meio escolar. Supõe-se, então, que a formação do
professor tenha por princípio a sua orientação para uma práxis educacional aberta às diversas
formas textuais, pois o texto escrito e a fala são formas de comunicação que expressam
sentimentos, ideologias, crenças, de modo que os professores, hoje mais que nunca, são
convidados a participar efetivamente da dinâmica do mundo globalizado. É, certamente, um
projeto penoso uma vez que, por ora, a modernidade privilegia um tipo de razão focada,
especificamente, no preparo técnico do indivíduo para o processo de produção. Mas, por outro
lado, a formação continuada do professor deve proporcionar uma educação para a alteridade,
ou seja, a alteridade o desafia a compreender dialeticamente a realidade histórica e as
situações de opressão.

10

A alteridade em uma pedagogia da América Latina aponta para uma
situação ética, pois se trata do reconhecimento das pessoas que se
encontram excluídas pelos diferentes sistemas de dominação da cultura. Na
pedagogia esta interpelação do outro impulsiona para uma nova práxis
educacional, que é a práxis de uma pedagogia libertadora (Sidekun, 2006,
p.112-113)

O desafio da alteridade na educação deve reconhecer como condição fundamental do
cotidiano escolar o valor de relações reflexivas e comunicativas dos professores, ou seja, a
criação de um método dialógico em sala de aula para viabilizar o conhecimento mais
aproximado dos interlocutores. Dito de outra forma: a atitude ativa dos professores em sala de
aula, sujeitos constituintes do conhecimento, supõe uma postura de abertura e de receptividade
em relação ao outro e seu conhecimento. Desse modo, considero necessário afirmar que esse
diálogo não se conquista da noite para o dia. Ao contrário, é uma caminhada longa de
reflexão, debates e encaminhamentos de propostas consistentes para melhorar a situação na
qual a escola se encontra.
Nesse sentido, a sala de aula, na medida em que aí se constrói conhecimento e se
partilha responsabilidade, pode ser o início e, certamente, um importante ensaio para uma
constante humanização do mundo. Tal reflexão tem fundado a convicção de que a atividade
educacional escolar é uma forma específica de práxis que deve ser compreendida como um
ambiente cuja finalidade seja a construção, a produção e a constituição de um ser humano cada
vez mais humano. Assim entendida, a práxis educacional pode fortalecer o processo
democrático de interação entre sujeitos, ou seja, a construção de uma comunidade educativa
que estimule a participação de todos os envolvidos no processo escolar.
De um modo geral, a América Latina e mais especificamente o Brasil, necessita de
uma consciência educacional de valorização da memória histórica de seus povos. Entendo que
a partir do momento que houver esta predisposição na constituição de uma identidade coletiva
com reconhecimento das alteridades, a memória torna-se-á uma construção social
entrecruzada pelas experiências vividas. Nesse sentido, a formação do professor deve também
aproximar os fios da memória, da história e da educação de práticas curriculares plurais,
autônomas, capazes de flexibilizarem-se na integração de novos saberes, pautados na maior
relação com o vivido, nas dimensões mais inteiras das pessoas envolvidas e no maior respeito
pelos saberes “outros”.

11

Benjamin acena para uma reflexão sobre o sentido e o significado da memória
histórica:
A memória não é só um instrumento para a exploração do passado; é
antes, o meio. É o meio onde se deu a vivência, assim como o solo é o meio
ao qual as antigas cidades estão soterradas. Quem pretende se aproximar
do próprio passado soterrado deve agir como um homem que escava
(Benjamin, 1995, p. 239)

O pensamento de Benjamin nos desafia a ultrapassar a tendência cultural do
“esquecimento organizado” no meio escolar, isto é, o esquecimento que faz das aulas práticas
mecânicas, que se encaixam perfeitamente na cultura do “sempre-igual”. Na contramão desta
história oficial, a presença do professor como mediador, interlocutor, narrador, faz com que
haja novas possibilidades do passado histórico relacionar-se ao presente. Assim, esse
movimento do tempo histórico permite que o aluno tenha maior clareza do caráter dinâmico,
humano, plural, das construções e das relações situadas no processo cultural.
A inquietação de Benjamin com relação aos destinos da história e aos rumos de um
progresso desenfreado fez com que ele, no final de sua vida, produzisse uma obra de grande
envergadura intelectual: as teses “Sobre o conceito de história”, de 1940. É seu último escrito,
redigido um pouco antes de morrer. Não é meu objetivo detalhar aqui as teses de Benjamin
para entender, por exemplo, conceitos como o marxismo, a teologia, o romantismo, etc., mas
relacionar essa sua teoria com “a alteridade na formação do professor”. Quero introduzir as
teses “Sobre o conceito de história” explicando porque elas deixam marcas filosóficas
profundas e, nesse sentido, são um ataque frontal às concepções lineares e conformistas da
história, da noção positivista do “progresso”, dos acontecimentos narrados do ponto de vista
dos opressores. Contra essa visão mecânica, passiva e oficial, Benjamin articula uma nova
concepção de tempo e história, contada do ponto de vista do oprimido e com perspectiva
indispensável de transformação.
Por ora, pretendo destacar desta obra de Benjamin, apenas duas de suas teses (I e IX).
Nelas estão contidas a experiência do autor com o outro oprimido, massacrado e ridicularizado
pelo domínio do capital e a sua linguagem ecoa e clama pela libertação da história universal da
humanidade. É nesses momentos que a transfiguração dos seus desejos na contemplação dos
rostos feridos pelo descaso do progresso e da técnica universal se faz presente como
indignação do filósofo ante a crueldade do mundo. Enfim, o legado que Benjamin deixou o
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anúncio profético de catástrofes, calamidades e ruínas que assombram o século XX, mas
também de esperança profética na força de justiça.
A tese I anuncia um dos temas centrais do conjunto do texto “sobre o conceito de
história”, ou seja, a combinação entre o materialismo e a teologia:
Conhecemos a história de um autômato construído de tal modo que podia
responder a cada lance de um jogador de xadrez com um contralance, que
lhe assegurava a vitória. Um fantoche vestido à turca, com um narguilé na
boca, sentava-se diante do tabuleiro, coloca-o numa grande mesa. Um
sistema de espelhos criava a ilusão de que a mesa era totalmente visível, em
todos os pormenores. Na realidade, um anão corcunda se escondia nela, um
mestre no xadrez, que dirigia com cordéis a mão do fantoche. Podemos
imaginar uma contrapartida filosófica desse mecanismo. O fantoche
chamado “materialismo histórico” ganhará sempre. Ele pode enfrentar
qualquer desafio, desde que tome a seu serviço a teologia. Hoje, ela é
reconhecidamente pequena e feia e não ousa mostrar-se. (Benjamin, 1994,
p.222)

Em uma época racionalista e incrédula o desenvolvimento das forças produtivas, o
progresso econômico e as “leis da história” acentuam o poder do capitalismo. A força
ideológica dos opressores imprimem um tipo de sociedade totalitária que determina as regras e
mantém todos os indivíduos afastados do processo de participação efetiva. Benjamin, ao
dialogar com essa realidade, torna-se porta-voz de uma grande massa de trabalhadores que são
escravos do “tempo-relógio” e, condicionados pelo apito da fábrica, vivem a vida no ritmo
acelerado da produção. Ao fazer a leitura dessa realidade, Benjamin acredita que o
materialismo histórico, ao aceitar a ajuda da teologia, teria muito mais condições de ter êxito
na luta pela libertação dos oprimidos, pois a transformação revolucionária sem tal ajuda opera
no campo limitado do tabuleiro da história, o que significa que para concretizar o ato
revolucionário não se pode desconsiderar a dimensão teológica. Para Benjamin, a teologia não
é um objeto em si, não visa à contemplação inefável das verdades eternas. Contudo, é
importante ressaltar que tanto a teologia como o materialismo histórico dialético se
complementam no movimento dialético que resulta da força explosiva de libertação integral
do ser humano.
Na tese IX Benjamin narra a alegoria do “Anjo da História” que representa o
“progresso” como violência, como dominação e como catástrofe:
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Há um quadro de Klee que se chama Ângelus Novus. Representa um anjo
que aparece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos
estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da
história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde
nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que
acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele
gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas
uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força
que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente
para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas
cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso.
(Benjamin, 1994, p.226)

O elemento teológico aparece novamente nessa alegoria por meio da figura do anjo.
Ele aparece no momento de perigo e o caos provocado pelo avanço do progresso. O progresso
permite a repetição do mesmo, por exemplo, a interminável tortura do operário, forçado a
repetir sem parar o movimento mecânico. Alegoricamente, o “Anjo da História” gostaria de
parar e cuidar das vítimas esmagadas sob os escombros amontoados, mas a tempestade o leva
à repetição do passado: novas catástrofes, novas hecatombes, cada vez mais amplas e
destruidoras. A tempestade que sopra do paraíso é o progresso, responsável por uma
“catástrofe sem trégua” e por um “amontoado de escombros que cresce até o céu”. Com efeito,
a modernidade, estimulada pela técnica, deslumbra-se com o futuro e cria no imaginário da
sociedade a ilusão do progresso. Segundo Benjamin, é necessário restituir ao conceito de
sociedade sem classes o seu verdadeiro caráter messiânico, ou seja, ele entende que a
libertação acontece pela ruptura, pela redenção messiânica da humanidade: o “agora” rompe
com o “Era uma vez”. Ele, nesse sentido, alerta para que se impeça que o esquecimento cada
vez mais se consolide caso a barbárie continue a ganhar: o problema da perda da memória
pode ser um aspecto que impede que os vencidos de hoje se lembrem da história de ontem.
Ao ler essas teses de Benjamin, reconheço a sua sensibilidade com a história de todos
aqueles que perderam a voz da justiça, da liberdade e, principalmente, da esperança de lutar
pela dignidade e respeito humanos. A sua capacidade de humanizar as relações e fatos
históricos permite-lhe dar vida a tudo aquilo que estava morto e enterrado, despertando o leitor
para uma nova leitura da realidade. Deste modo, as teses citadas, mais do que alegorias, são,
na verdade, um testamento teórico e histórico, um referencial que nos indica os caminhos
palpáveis de transformação da sociedade. Penso que a educação não pode ficar fora disso e,
sendo assim, o professor como mediador e articulador de um conhecimento reflexivo pode
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proporcionar infinidades de situações em sala de aula para que o aluno seja “porta-voz” de um
movimento em favor da existência e da vida. Para isso, os caminhos traçados pela metodologia
escolar devem levar em conta o conhecimento sobre o outro em todas as suas dimensões
corporais, mentais e éticas, valorizando assim, graus e níveis de conhecimentos em gêneros
históricos diversos. Esse movimento dialético de busca pela alteridade do outro na educação,
nada mais é que uma intensa conversação e discussão filosóficas, em vista, de um rompimento
com estruturas históricas lineares e fragmentadas pela historiografia positivista.
A experiência que a linguagem escolar produz, por um lado, não é simplesmente uma
impossibilidade de dizer, mas de falar a partir de uma língua e do poder discursivo instituído,
encontrando aí os seus limites; por outro lado, é um espaço à ética e à política, pois o
compromisso com o outro vitimado pelas pressões da sociedade moderna deve ser um dos
objetivos da educação. E, para isso, é necessário reformular a concepção que se tem de
educação: de um espaço de depósito de conteúdo, para um espaço de debate, de discussão e
pesquisa e, principalmente, de diálogo com o outro.
A intenção é aproveitar a linguagem comunicativa para criar vários mecanismos de
incentivo à arte, à filosofia e também de estabelecer, por meio das produções científicas, um
vínculo profundo entre a educação e a história e as culturas dos povos marginalizados. Dessa
forma, a educação pode ser vista como mediadora do tempo histórico com os saberes
constituídos pela civilização humana. Assim, o desafio de uma formação educacional que
contemple tais iniciativas tem por mérito a valorização do “ser - professor” com todas as suas
construções históricas tecidas pelos fios de sua existência como ser humano e, nesse sentido,
são caminhos que podem mostrar saídas para os conflitos existentes em sala de aula pela
fragmentação do currículo escolar; quer dizer, o universo simbólico do conteúdo, na sua
constante repetição do mesmo, pode ser modificado por um movimento educacional coletivo
no qual o professor é portador de competência ética e política.
É preciso pensar que o professor competente é um educador comprometido com a
construção de uma sociedade justa, democrática, na qual saber e poder tenham equivalência
enquanto elementos de interferência na organização de relações de solidariedade, e não de
dominação entre os homens. É nessa medida que o professor pode atuar como um intelectual
orgânico (Gramsci, 1978), contribuindo através de um estudo comprometido, com análises
dialógicas, buscando alternativas e ações conjuntas com a comunidade na qual ele está
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inserido. Todo esse processo pode culminar em uma prática educativa que reflete, questiona,
sugere, enfim, uma prática que comunga com a alteridade dos vitimados pelo sistema
capitalista e neoliberal. Uma educação assim requer, por parte do professor, discernimento
sobre o seu verdadeiro papel na sociedade.
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II - O PROFESSOR NA SUA RELAÇÃO COM O “AGIR” E “FAZER”
PEDAGÓGICO

Pretendo neste capítulo situar a ação do professor no tempo e espaço da
contemporaneidade: com as suas contradições, evolução da ciência que possibilita novos
olhares, superficialidade nos relacionamentos humanos devido ao esfriamento do contato com
o outro, enfim, uma série de situações que definem o momento atual como único dentro da
história. Único no sentido de que nunca houve tantas inovações, descobertas científicas e
outros fatores que tornam o ser humano muito mais próximo de prazeres e comodidades que
vêm alterando a forma como ele se relaciona consigo mesmo e com o outro. Por exemplo, a
conduta moral de qualquer indivíduo hoje é muito mais subjetivista que em outra época,
devido a um tipo de modelo social que prioriza o bem-estar daqueles que contribuem
financeiramente com o sistema de faturamento dos bancos e empresas multinacionais. Em
contrapartida, grande maioria da população carece do básico para a sua sobrevivência. Os
prazeres e comodidades citados acima, é óbvio, não são para todos os indivíduos: uma
pequena parcela usufrui destes benefícios e ignora que existem “outros” que morrem nos
hospitais ou mesmo nas ruas por falta de recursos que, na verdade, são destinados aos
banqueiros internacionais e às empresas estrangeiras que faturam “rios” de dinheiro em nome
do capital internacional.
Situar o professor nesse contexto histórico, é olhar para o nosso país, o Brasil e, ver
tantas mazelas, desperdício do dinheiro público, verbas que deveriam ser destinadas ao
investimento social. E quem paga a conta sempre é aquele que perdeu a sua dignidade, que
não se alimenta adequadamente, que não tem direito ao lazer e ao descanso porque vive na
dependência de um mísero “salário-fome”, que não permite que viva uma vida digna numa
sociedade subjetivista e individualista. Este indivíduo que no domingo vibra com o seu time
do coração é o mesmo que na segunda-feira aposta na loto e sonha pelo jogo conquistar um
lugar ao sol. Quer dizer, no imaginário de todos os indivíduos, dos mais pobres aos mais ricos,
predomina um tipo de conceito e visão de mundo que vai reduzindo o ser humano a um
depósito de informações vazias e sem fundamento ético e moral. Nesse quadro não há muito
espaço à reflexão, ao diálogo intercultural e à tolerância com o diferente.
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A única realidade aceita por esse imaginário “contemporâneo-capitalista” é a posse,
isto é, o acesso ao poder de “ter” bens, patrimônios, objetos de toda sorte, medidas e
tamanhos; o acesso ao poder “ter” prazer, de seduzir na propaganda e marketing pessoal; o
acesso ao poder “ter” todo o tipo de informações que seduzem e manipulam a maior parte da
população; enfim, são idéias naturalizadas como verdadeiras no imaginário capitalista que
contribui de forma significativa para o aumento do consumo. O mercado vem consolidando a
formação de um imaginário humano que se aquieta e se acomoda para receber as
fantasmagorias5 da indústria cultural. Por ora, pretendo pontuar que, na sociedade do
consumo, a cidade apresenta-se em forma de vitrine e ser cidadão é habitar em um mundo com
o descomprometimento de quem vai às compras. Esse “desprendimento”, mais que revelar
uma simples sensação, denuncia o quanto a cultura do consumo, como expressão do
capitalismo pós-industrial, tem levado a efeito a sua intenção educativa.
Ao levantar os problemas e malefícios da modernidade capitalista na cultura latinoamericana, especificamente o Brasil, indago e reflito sobre o totalitarismo do espírito burguês
que invade todas as esferas da sociedade brasileira, inclusive a educação. Desse modo, por
exemplo, a educação pode estar diariamente reproduzindo padrões de beleza, de conduta, de
valores e imagens de mundo que formam o imaginário do aluno habitado por sonhos e ideais
estranhos e incompatíveis com a sua vida e a sua história. Entender esse processo nos permite
ver claro e fundo os objetivos da dominação ideológica da burguesia no contexto educacional.
Por essas razões, a figura do professor crítico, livre de todo o imaginário
mercadológico, aparece como uma possibilidade de “re - invenção” de um novo cenário
educacional: re-construir uma nova história, uma nova educação, que tenha por princípio ouvir
constantemente as vozes que querem expressar seus sentimentos, seus anseios, suas dores,
enfim, uma “educação libertadora” que tenha também por princípio a luta em favor de todos
aqueles que sofrem injustiça, que são segregados, que perderam a sua dignidade e são tidos
como incompetentes pela sociedade moderna e capitalista.
Em todos os lugares, o mesmo desafio: aprender que no ouvir o outro se abre o
verdadeiro caminho que conduz aos valores fundamentais da existência do ser humano. Ouvir

5

O conceito “fantamasgorias” foi usado por Walter Benjamin para caracterizar a novidade da (indústria de
diversões) no século XIX .As exposições universais eram nesse período o centro de peregrinação ao “fetiche”
consumista e desempenham papel importante naquilo que o autor chamou de época das fantasmagorias,
referindo-se deste modo ao século XIX, o qual atesta o clímax do espírito burguês.
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não significa se auto-anular, mas assumir uma espécie de compromisso com o outro ao ouvir o
que ele tem a dizer. Quem ouve, realmente, sente a necessidade de responder às palavras de
outrem, isto é, compromete-se com a palavra do outro para que ocorra o diálogo. O ouvir
tornou-se uma atitude rara nos dias atuais e, com isso, o indivíduo fica exposto ao apelo da
mídia, principalmente a televisão. O tempo medido pelo dinheiro dificulta ao homem moderno
“aguçar” os seus ouvidos para o que o outro tem a lhe dizer.
Este anseio especial da alteridade de ser ouvido, atribui ao professor o dever de abrir
espaço ao “outro” de participação na educação da sociedade. A perspectiva de ouvir
profundamente o outro, aponta para uma dimensão ética pela via da mais ampla emancipação
e concretização dos direitos do indivíduo, da democracia e dos meios do diálogo e da ação
comunicativa, pois se trata do reconhecimento das pessoas que se encontram excluídas pelos
diferentes sistemas da dominação cultural. O caráter ético da questão reside no fato de ser a
cultura contemporânea dominada pelo mercado globalizado e pelo pensamento único. Porém,
a partir do momento em que o professor fizer a opção por uma historiografia revolucionária,
com certeza, ele passará a compreender que a sua atuação como educador tem por desafio
proporcionar uma educação rica de novas possibilidades e, principalmente, de novas
perspectivas e aberturas históricas que permita à escola fazer experiências significativas, tais
como: experiência da partilha coletiva por meio do contar, narrar um saber, uma sapiência que
os interlocutores podem receber com atenção e proveito.
Quando o professor compreende dialeticamente a sua história, a sua infância e a sua
experiência de vida, ele desloca-se para um sentido único e exclusivo de sua existência e, por
isso, caminha em direção à valorização de uma “comunidade da experiência” que se funda
pelo entrelaçamento de tempos históricos presentes na dimensão subjetiva e objetiva de todos
os indivíduos. Essa dimensão coletiva da natureza humana pode proporcionar ao professor
uma leitura contextualizada dos significados históricos presentes na escola, bem como outras
leituras entrelaçadas aos fios de uma história aberta e marcada pela dimensão política como
atividade humana e plural. Mesmo condicionado pelas estruturas sociais e econômicas
existentes, o ser humano é capaz de ultrapassá-las e de transformá-las, criando o novo. E a
partir dessa abertura é possível criar novas formas políticas e construir um ensino que atenda
às expectativas de uma pedagogia humanista e libertadora.
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Nos últimos anos está existindo por parte da mídia um forte apelo ao individualismo
em nosso país. Essa cultura do consumo, como expressão do capitalismo pós-industrial, tem
levado a efeito um modelo de ação educativa. Essa educação não mais restringe à família e à
escola, mas se expande a todas as esferas da vida cotidiana, desde os discursos interpessoais às
formas mais complexas de comunicação. Com isso, quero dizer que os moldes em que a
escola está estruturada e organizada legitima a formação de indivíduos sem escrúpulos, vazios
e que saem do ensino fundamental e médio sem o mínimo de preparo intelectual e cultural
para fazerem escolhas éticas coerentes com um estilo de vida coletivo. De acordo com o que
venho colocando, a ação pedagógica, intencionalmente programada no âmbito das instituições
educativas, adquire o caráter de um agir “limitado”, porque o seu êxito, que é a aprendizagem
e valorização do conhecimento do aluno, depende fundamentalmente de todo este sistema
educacional que, na maioria das vezes, está estreitamente vinculado aos interesses ideológicos
do poder econômico. Com base nisso, torna-se urgente que a escola pública passe por uma
reforma profunda no seu currículo. Para tanto, impõe-se o desenvolvimento de uma prática
reflexiva e alteritária que possa dar aos alunos a oportunidade para que tenham a aproximação
com os elementos conceituais e culturais que se contrapõem a este mundo globalizado e
neoliberal.
Hoje, a crítica mais contundente seria a de que a escola já não consegue efetivar um
processo de formação de sujeitos a partir do envolvimento com o conhecimento e a vivência
de práticas escolares, conseguido apenas que aos alunos sejam dadas informações, fragmentos
de conhecimento e de cultura que, a meu ver, só integram o aluno a um tipo de sociedade que
cultua cotidianamente o individualismo. Considero também que o currículo escolar fragmenta
o conhecimento numa infinidade de disciplinas, isto é, de “grades curriculares” que
estabelecem uma profunda dicotomia entre teoria e prática. Na verdade, quando há este
processo de esfacelamento da herança cultural da sociedade, o Estado Liberal permite,
estrategicamente, que tanto o professor como o aluno fragmentem o modo de pensar, de tal
modo que quando os mesmos precisam estabelecer relações, associações, leituras variadas de
conceitos, significações que pressupõem uma percepção de saberes, apenas conseguem
perceber recortes da realidade.
Avançando agora no entendimento das questões que venho colocando e destacando a
temática “alteridade na formação do professor”, ao discutir a educação escolar e a sua
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problemática atual, evidencia-se os componentes externos ao ambiente escolar (tais como,
mercado, fetiche, consumo desenfreado, dentre outros) são preponderantes na banalização da
violência nos meios educacionais.
Até o presente momento tenho dialogado bastante com Walter Benjamin, pois suas
contribuições são significativas na reflexão sobre o assunto; agora, não deixando de lado os
fios culturais, políticos e éticos da discussão, pretendo também confrontar o tema abordado
com o pensamento do educador Cláudio Dalbosco.
Dentro da abordagem de Dalbosco sobre “a incapacidade para o diálogo e agir
pedagógico”, é fundamental de antemão definir alguns conceitos que, no decorrer do seu texto,
são determinantes para uma discussão reflexiva e argumentativa. Para tanto, o autor, ao
diferenciar os conceitos da ação pedagógica, explica a limitação de uma ação pedagógica
baseada somente no “fazer”:
A dificuldade reside bem mais no fato de que o fazer pedagógico é
derivado de um conceito pressuposto de experiência prática que em nenhum
momento é posto em dúvida. Por ser sustentada pela consciência
espontânea, a experiência prática busca sempre um modo naturalmente
familiarizado de tratar o que vem ao encontro e, com isso, procura
rotinizar, energicamente, tudo o que lhe é estranho e diferente. Este modo
familiar e rotineiro sustenta-se, por sua vez, numa racionalidade mais
procedimental do que reflexiva. Deste modo, se permanecer somente no
âmbito da consciência espontânea, sem ser confrontado sistematicamente
com teorias pedagógicas, o fazer pedagógico cotidiano não consegue
ultrapassar a mais pura espontaneidade e, com isso, não pode transformarse em agir pedagógico. (Dalbosco, 2006, p.342-343).

Diante dessa problemática apresentada pelo autor definindo um tipo de ação
pedagógica muito mais voltada à mecanização e rotinização do conteúdo, é sempre pertinente
lembrar que a figura do professor encontra-se pouco prestigiada no cenário nacional. Um olhar
atento, voltado para a sala de aula, revela, de imediato, conflitos de todos os níveis e gêneros
possíveis. Evidentemente, o espaço da sala de aula permite uma série de questionamentos a
respeito da conduta tanto dos alunos quanto dos professores e, nesse sentido, posso afirmar
que este espaço pode reproduzir variadas formas de violências, tanto físicas como morais. Por
exemplo, a violência simbólica, muito presente no cotidiano escolar, cristaliza certas crenças e
estereótipos no imaginário dos alunos. Prova disso é que vem aumentando consideravelmente
o desinteresse dos alunos pelo saber e pelo conhecimento e, com isso, o predomínio do senso-
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comum é muito forte e faz a relação de ensino-aprendizagem professor-aluno tornar-se
obsoleta, vazia e, muitas vezes, sem nenhum sentido pedagógico e muito menos humano.
Nesse caso, o fazer pedagógico desenvolve um tipo de comunicação entre professoraluno exclusivamente técnico, que é o de transmitir a eficácia do conhecimento. Debates,
discussões, questionamentos são desnecessários, assim como pouco importam as relações
afetivas e pessoais dos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Por conta disso,
o ensino torna-se um processo de condicionamento através do uso de reforço das respostas que
se quer obter. Parece estar claro, então, que a partir do momento que na prática pedagógica do
professor faltar competência técnica, política e ética, não haverá comprometimento com a
construção de uma sociedade justa e democrática.
Estas competências – técnica, política e ética - dialeticamente articuladas podem
produzir um tipo de professor que na sua prática sabe ultrapassar os limites de um fazer
pedagógico mecânico e sem vida. Para melhor esclarecer, entendo que o professor para ter
competência técnica, em princípio deve dominar os conteúdos para desempenhar o seu papel,
aquilo que se requer dele socialmente, ou seja, que esteja articulado com o domínio das
técnicas, das estratégias metodológicas que lhe permitem ter confiança na sua capacidade e
não se sentir inseguro perante o aluno. Porém, dentro do ponto de vista que estou defendendo,
só o domínio desta competência não basta. Então, entra em cena a dimensão política da
competência. Não se entenda aqui política como envolvimento partidário ou mesmo sindical,
esse envolvimento pode fazer parte, mas não é predominante. O caráter político que enfatizo
aqui é a consciência que o professor deve ter do alcance do conteúdo que está ensinando, ou
seja, a consciência de que o conteúdo não é neutro, mas que a partir do momento em que ele o
contextualiza na realidade e vida do aluno, está dando um grande passo para as transformações
necessárias na sociedade. É nessa medida que o professor pode atuar como um intelectual
orgânico. Há um trabalho do professor Octavio Ianni explora este tema. Gostaria de citar boa
parte, para reforçar o que estou defendendo:
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Há quem pense que o intelectual orgânico é só aquele que está no partido,
só aquele que está no sindicato ou que está no Congresso. Não só esse é o
intelectual orgânico, mas a maioria, senão todos, somos intelectuais
orgânicos, na medida em que o trabalho que se realiza, as idéias, os
valores, os ideais em questão, entram na máquina da sociedade, no jogo das
classes sociais, na produção, no discurso desta ou daquela classe e, mais
freqüentemente, na produção do discurso do poder. Nesse sentido, em
grande parte, os intelectuais que estão na atividade de docência e de
pesquisa, e mesmo em atividades técnicas estão, por assim dizer,
determinados pela condição de intelectuais orgânicos, no sentido de que
entram na produção cultural de valores, ideais, padrões, conceitos,
metáforas, imagens, propostas, projetos, planos, visões do mundo que
entram na máquina da sociedade e fazem parte do jogo das forças sociais
em luta, no âmbito da sociedade, com relação à reforma agrária,
habitacional, universitária, à ditadura, democracia, ao capitalismo e
socialismo. (Ianni, 1986, p.49)

Nesse texto destacam-se dois conceitos importantes: o de professor mediador e o de
ação mediadora. Na relação professor-aluno, educador-educando, o que se visa é a aquisição
do conhecimento reflexivo, que permite desenvolver no cotidiano escolar formas variadas de
articulações coletivas, tendo em vista projetos comprometidos politicamente com a realidade
em que a escola está inserida. Assim, a valorização da dimensão técnica e da dimensão
política passa pela mediação da perspectiva ética. A ética é mediação, mas também síntese da
técnica e da política. Ela está expressa na escolha da técnica e política dos conteúdos, dos
métodos, do sistema de avaliação, etc. O professor enquanto profissional da área da educação
pode ser portador de uma ética de valores da mais ampla emancipação e concretização dos
direitos dos indivíduos, do procedimento dialógico e da ação comunicativa.
Convém não esquecer que uma sociedade desiludida não pode criar sonhos, uma
sociedade desesperançada não pode contagiar esperanças. Decorre daí que a tarefa educativa
do professor, constitua, por sua vez, papel preponderante na construção de uma ética
participava e preocupada com os destinos da sociedade moderna. Para tanto, a partir desta
perspectiva, educar moralmente consistirá em ajudar o indivíduo a se sentir moralmente
comprometido a envolver-se com projetos coletivos que tenham um sentido social de defesa
ao pobre e excluído de nosso país.
Por todos os motivos já mencionados anteriormente, reafirmo o potencial da educação
como uma das vias de transformação da sociedade e, nesse sentido, a competência técnicoético-política do professor pode fazer a diferença quando a educação de nosso país estiver nas
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mãos de educadores autênticos e compromissados com a alteridade do outro, vítima de dor e
sofrimento, conseqüência de séculos de dominação político-cultural.
Assim sendo, após a explanação das características do professor-competente, gostaria
de salientar que a passagem do “fazer” para o “agir” pedagógico só se concretiza, no meu
entender, por meio das três dimensões citadas acima. Coerentemente, o educador Dalbosco,
em seu texto, também menciona o processo dialético desta passagem do senso-comum para a
reflexão pedagógica, quando diz:
O desafio que se coloca, neste contexto, é o de elaborar um conceito de
fazer pedagógico que auxilie, simultaneamente, na desdogmatização e na
desinstrumentalização da teoria. Isto só é possível quando tal conceito for
estendido para além das fronteiras da consciência espontânea e, uma vez
alcançado isso, ele se transforma em agir pedagógico. Este propósito pode
ser alcançado, e esta é nossa hipótese, na medida em que o fazer
pedagógico for associado a problematização filosófica da ação humana.
Considero o agir pedagógico, em seu sentido filosófico mais apropriado,
como uma maneira de o ser humano mostrar-se a si mesmo e aos outros.
(Dalbosco,2006, p.343-344)

Concordo com o autor, pois acredito que a problematização filosófica pode contribuir,
junto com outros aspectos já citados, para o fortalecimento de uma educação pautada em
princípios (éticos-políticos), tendo como desafio a concepção educacional de uma história
como processo aberto, não determinado antecipadamente, em que as surpresas, as chances
inesperadas, as oportunidades imprevistas podem surgir a qualquer momento. Essa conduta
filosófica eleva o espírito crítico do professor, capacitando-o para fazer várias leituras
históricas e culturais da realidade na qual está inserido, permitindo assim, que a sua
observação represente um olhar atento para perceber de forma clara as contradições existentes
no meio social e político. Só assim e, este é o meu entendimento, o professor pode exercer o
seu papel de “intelectual orgânico”, alertando a comunidade escolar para o perigo da
manipulação do poder ideológico capitalista, conscientizando sobre o valor do conhecimento
reflexivo, da argumentação e incentivando uma prática política que tenha como objetivo maior
o interesse pelo sentido humanitário despojado de qualquer interesse partidário e ideológico.
Reconhecer o outro dentro e não fora do nosso contexto cultural é uma forma de
reconhecimento que também pode passar pela via da educação, a partir do momento que
existir por parte do educador da escola pública clareza epistemológica do seu verdadeiro papel
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na sociedade. Aí sim, a escola estará dando um grande passo na efetivação de uma prática
educacional justa com todos aqueles que, por um motivo ou outro, não têm o acesso ao saber
construído social culturalmente. Para tanto, o professor precisa primeiro reconhecer o seu
valor, construindo de uma forma sólida a base intelectual que lhe está sendo negada pela
modernidade capitalista. Talvez, esta seja a tarefa mais difícil e árdua, pois a formação do
professor na Universidade, mais precisamente nas Faculdades Particulares, muitas vezes
carece de fundamentação teórica e prática sólida na preparação desse profissional da área da
educação. De fato, constatamos que o ensino público no Brasil está cada vez mais decadente e
a má preparação desses profissionais nos Cursos Superiores que contribui efetivamente para
que isso aconteça. Ou seja, com o neoliberalismo, acentua-se a mercantilização da educação,
focando o interesse de muitas Faculdades Particulares mais no capital, nos ganhos comerciais,
do que propriamente na formação dos alunos.
De fato, a prática pedagógica diária pouco tem levado em conta a reflexão crítica sobre
o que vem a ser o conhecimento. Na maior parte das vezes, ela se fundamenta no senso
comum sobre o que seja o conhecimento e o seu processo. Deste modo, a forma mais
adequada para romper com a incapacidade filosófica para o diálogo, no caso específico da sala
de aula, é a inclusão de um “espaço escolar” coletivo em que o professor desenvolva a devida
competência de fazer perguntas dialogando com os seus alunos, problematizando temáticas e
abordando situações em que o agir dialógico intensifique a construção de uma comunidade de
conversação. Como já disse anteriormente durante as discussões, pretendo colocar em ação
uma concepção de professores como processo inacabado e com diálogo aberto à dimensão
histórica, política e ética da sociedade da qual fazemos parte. Para isso, precisamos avançar
mais na concepção do agir pedagógico, deixando de lado a tendência mecanicista da
consciência espontânea. Nesse sentido, Dalbosco nos dá pistas de como compreender o agir
pedagógico como parte de um contexto mais amplo, que extrapola o momento vivido:
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Esta extrapolação ocorre pelo fato de o agir pedagógico, assim como
qualquer tipo de ação humana, ser constituído por um passado que
retroage, historicamente, muito aquém do momento vivido e por um futuro
que abre um horizonte que vai muito além deste momento vivido. É esta
consciência de pertença a um passado e, ao mesmo tempo, com um olhar
dirigido ao futuro que impede o agir pedagógico de tornar-se prisioneiro do
momento presente e, portanto, de afogar-se nas estruturas ocupacionais do
mundo cotidiano. É esta tensão que o impede de ser um ato humano
meramente mecânico, completamente absorvido pela causalidade espaçotemporal.(Dalbosco, 2006, p.346).

Dentro desta perspectiva de formação pedagógica mais ampla, o agir pedagógico, deve
ser encarado como uma ação humana que só pode ocorrer mediante o contato dialógicointerpretativo com o saber elaborado e historicamente acumulado pela humanidade. Para tanto,
partindo em busca desse “tempo histórico”, reflexivo, entrecruzado por dimensões perdidas do
“agora” e, rememorando Benjamin, considero que a história não deve ser vista apenas como
um “o que foi”, mas como um “a se fazer”, como uma ação ainda possível; uma história
inacabada, abrindo-se para inúmeras interpretações e infinitas leituras. Evidentemente, esta
interação do professor com a história aberta permite-lhe fazer a experiência com a alteridade
presente na existência humana; por isso, faço minhas as palavras de Dalbosco, quando diz que
o agir pedagógico exige um tipo de interação voltada à capacidade do indivíduo de ir ao
encontro dos outros, de querer conversar com eles, e, enfim, de querer ouvir o que nos têm a
dizer. A partir do momento em que existe este compromisso com o outro, este (tu) começa a
fazer parte de um círculo de solidariedade histórica.
Para entender este sentido da alteridade no processo educacional, faz-se necessário que
o professor faça a experiência de sofrer com o outro, de assumir em suas atitudes o seu
sofrimento e, portanto, de colocar-se no lugar do outro como condição de início de uma
relação solidária com a história. Nesse contexto, assumir o outro, cuidar dele em suas
diferenças culturais e sociais pode ser um papel preponderante para a educação em todos os
seus níveis de formação continuada. Desse modo, a linguagem, tanto oral como escrita,
desempenha papel fundamental na instauração do diálogo em sala de aula, uma vez que,
segundo o nosso diagnóstico, o fazer pedagógico cotidiano revela forte tendência para a
linguagem fragmentária, assistemática e sem vida. Culminando assim, na incapacidade do
diálogo como uma tendência generalizada nas salas de aula das escolas no Brasil.
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O que fica confirmado, diante disso, é que a espontaneidade fragmentária
e assistemática que caracteriza o fazer pedagógico cotidiano em sala de
aula não é aquela espontaneidade que conduz à necessária e saudável
capacidade criativa dos envolvidos, mas sim à repetição mecânica e vazia
do conteúdo do ensino (Dalbosco, 2006, p. 356-357)

O sentido dialógico aprimorado pelo professor por meio de debates, discussões,
criações artísticas, mostra a dimensão intersubjetiva de escutar a manifestação do outro. No
âmbito pedagógico, que se caracteriza como sendo o do aprender com os outros, o agir
pedagógico, como um agir dialógico, se realiza no encontro dialógico entre as pessoas.
Entendido enquanto diálogo vivido, o agir pedagógico ganha um
acréscimo importante. Torna-se um movimento processual que adquire uma
dinâmica interna própria, distanciando-se de um mero fazer mecânico;
experienciado enquanto diálogo vivido, o agir pedagógico transforma-se em
movimento questionador que está muito mais preocupado em formular,
adequadamente, perguntas do que em buscar respostas certeiras e acabadas
(Dalbosco, 2006, p.370)

A prática da alteridade conduz da diferença à soma nas relações interpessoais entre os
seres humanos. Pela relação alteritária é possível estabelecer uma relação construtiva entre os
diferentes na medida em que se identifique, entenda e aprenda a aprender com o outro. À
medida que o professor se abre para uma perspectiva mais humanista e solidária, despojada do
controle do ego, o seu verdadeiro espírito de se colocar no lugar do outro se confirma no
processo de conversação em sala de aula; para isso, a utilização do movimento dialético de
perguntas pode elevar às discussões e debates para graus e níveis jamais presenciados pelos
alunos. Neste contexto, é necessário lembrar, coloca-se a exigência de um método interpessoal
na educação que oriente o professor na condução de aulas que provoquem nos alunos a
curiosidade pelo desconhecido e o desejo pelo aprimoramento do conhecimento reflexivo.
Em vista de tudo isso, finalizo a discussão afirmando que a educação no Brasil precisa
rever conceitos, metodologias e linhas de trabalho que agradam apenas a um mero fazer
pedagógico elitista e que condena milhares de alunos da Escola Pública ao fracasso em todos o
níveis e categorias sociais. Pois, convém não esquecer, que uma sociedade desiludida não
pode criar sonhos, uma sociedade desesperançada não pode contagiar esperanças. Por isso, a
conquista de uma educação solidária passa pela mediação de um agir pedagógico que cultive
no cotidiano escolar o gosto e o desejo pelo convívio cultural e humano.
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III - A ALTERIDADE DO PROFESSOR EM RELAÇÃO AOS
CONTEÚDOS, AOS ALUNOS, AOS PAIS E COLEGAS DE TRABALHO
A proposta deste capítulo vem ao encontro das expectativas de situar a formação do
professor dentro de uma perspectiva de re-pensar a sua atuação na escola. Os capítulos
anteriores deram um suporte teórico-prático (especialmente com a contribuição de Walter
Benjamin, Cláudio Dalbosco e outros) para que essa discussão apresentasse algumas
alternativas e possibilidades de uma práxis educativa com enfoque na alteridade. Para tanto,
pretendo também inserir na discussão experiências formativas da Região Metropolitana de
Campinas – interior do Estado de São Paulo, com o Programa Especial de Formação de
Professores em Exercício (PROESF)6, do qual participei como formador de turmas de
Pedagogia da região (Pólo de Americana). Além disso, pretendo fazer um outro recorte
educacional apontando caminhos de uma proposta de alteridade na formação dos professores
da escola CAIC, situada no Município de Americana –SP.
Por ora, quero salientar, que o desafio educacional na modernidade capitalista do Brasil
atual tem a ver com a consciência política do professor, ou seja, a partir do momento em que o
professor adquire competência para fazer contraponto ao terrorismo e medo provocado pelo
Estado Soberano e Liberal, ele está dando um grande passo para manifestar de uma vez por
todas que a educação não é posse do poder constituído, mas, sem sombra de dúvida,
patrimônio da humanidade. Portanto, o saber escolar deve ser encarado como um elemento
constitutivo de cada país nas suas especificidades culturais, fato pelo qual não é coerente com
o processo histórico educacional do Brasil comparar índices de aprendizagem de outros países,
principalmente do continente europeu. De minha parte, penso que a educação no Brasil teria
que começar a dialogar com as manifestações históricas e culturais do nosso povo, pois é
necessário deixar falar nos livros, nas poesias, nas crônicas, nos seminários, nos debates, as
6

Curso Superior em Pedagogia para a formação de professores (PROESF), oferecido pela Faculdade de
Educação da UNICAMP e que se destina aos professores da rede municipal de educação infantil e fundamental
(primeiras séries) dos vinte municípios que compõem a Região Metropolitana de Campinas, atendendo em três
Pólos: Campinas, Americana e Vinhedo. O PROESF é o resultado do compromisso social da UNICAMP e
representa a concretização de uma das lutas que a Faculdade de Educação empreende em prol da melhoria da
qualidade de educação pública e formação dos professores.
A metodologia empregada no PROESF oferece uma sólida base teórica aos alunos, a partir da experiência que
eles já têm como em sala de aula. O trabalho tem dois eixos: atividades culturais e a pesquisa do cotidiano. O
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vozes que foram caladas e silenciadas pela imposição cultural de uma educação elitista
estrangeira; mas, é óbvio que esse modelo educacional estrangeiro só teve êxito no Brasil,
devido ao consentimento de uma elite nacional conservadora e adepta de uma historiografia de
cunho positivista.
Este é, a meu ver, o cenário em que a educação no Brasil está situada e ela precisa se
libertar dos paradigmas educacionais externos. Ao olhar para a alteridade presente no contexto
cultural, o professor pode dar vida ao conteúdo que é ensinado em sala de aula elevando o seu
valor e significado no contexto de cada área científica. Por exemplo, ele pode trabalhar com os
alunos na área de língua e literatura portuguesa as modalidades narrativas: conto, crônica,
novela, romance e poesia, etc; o professor pode utilizar-se de sua competência para aprimorar
tais linguagens dentro de um contexto em que o aluno perceba as contradições históricas, as
ideologias presentes, questões políticas, econômicas, etc. No cotidiano escolar, na maior parte
das vezes, o que constatamos, é um conteúdo sem vida, sem contexto, fragmentos que só
servem para medir e quantificar o aluno. O que ainda prevalece é o senso comum pedagógico
do professor que toma como verdade absoluta uma única forma de interpretar a realidade.
As experiências do PROESF em relação ao conteúdo na formação dos professores de
Pedagogia, é de certo modo inovadora, porque a proposta é dar oportunidade para que os
professores que estão em exercício nas Redes Municipais da Região Metropolitana, tenham
contato com um tipo de conteúdo pedagógico fundamentado na relação dialética da teoria e
prática. Nesse sentido, as aulas abordam temas que possibilitam aos professores a
compreensão e a leitura da realidade escolar de forma flexível, crítica e fundamentada,
interpretando os conceitos através de um processo sistematizado, contextualizado e reflexivo
do conteúdo, à luz do conhecimento filosófico. Sendo assim, percebi na experiência que tive
como formador do PROESF que o conteúdo tinha um papel preponderante na formação dos
professores, pois ele era sempre debatido, questionado e articulado aos contextos históricos,
filosóficos, antropológicos, didáticos, etc. Com isso, havia sempre uma relação dialética e
alteritária dos conteúdos ensinados com a realidade escolar de cada professor que fazia o
Curso.

primeiro visa ampliar a bagagem cultural para além da questão pedagógica e o segundo permite fazer uma
releitura da prática diária em sala de aula.
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Observando a relação professor-aluno, no cotidiano escolar, uma das características do
aluno que parece permear a prática pedagógica é a de que ele é um ser passivo. Basta observar
uma sala de aula e veremos que, na maior parte das vezes, o professor considera que o aluno
deve estar ali para receber “as lições” e, depois, no final de uma unidade de ensino, devolvêlas em provas e testes exatamente como foram ensinadas. Isso não é só o problema do
professor em relação ao aluno. O problema abrange de modo geral a forma como a educação
no Brasil ainda é vista e pensada, tanto pelos governantes como pelos educadores que
comandam as Secretarias Estaduais e Municipais deste país. Ou seja, ela é vista e pensada à
luz de uma mentalidade unilateral, que ao hierarquizar princípios e normas curriculares,
determina um tipo de relação fria e superficial na sala de aula. Porém, como já disse nos
capítulos anteriores, o professor deve ultrapassar os limites desta passividade educacional do
aluno por meio de sua competência técnica, política e ética. Utilizando-se do agir pedagógico,
o professor pode abrir espaços permanentes para a conversação e diálogo; mais do que
respostas prontas e acabadas, ele pode proporcionar momentos construtivos com debates e
questionamentos. Com esse procedimento, o aluno pode adquirir a capacidade de fazer
perguntas, problematizando o assunto, de modo que, tanto o aluno como o professor, podem
alcançar o grau mais alto de inteligibilidade.
No PROESF, a experiência, em relação ao professor-aluno, teve por objetivo
oportunizar a troca de experiências dos envolvidos no processo formativo. Para tanto, o
professor formador (assistente-pedagógico) era orientado pelos professores orientadores da
UNICAMP dentro de uma proposta de método dialógico, isto é, além do rigor do conteúdo,
elevando o nível e o conhecimento dos alunos, o professor formador devia proporcionar em
sala de aula o diálogo e a reflexão constante. Por isso, as experiências práticas da realidade
escolar dos professores que faziam o Curso eram sempre colocadas em comum, discutidas,
analisadas, interpretadas à luz da reflexão teórica e filosófica.
A qualidade do ensino no Brasil deve passar pela via da re-organização da estrutura
escolar, ou seja, falar de escola democrática sem a participação dos pais e da comunidade
escolar é, do ponto de vista educacional, incoerente e contraditório com a realidade escolar.
Na maior parte das vezes, a escola está presa a um esquema conceitual tradicional e
hierárquico que não permite ao educador e, propriamente ao professor, ter uma relação aberta
e dialogada com os pais. Quer dizer, a participação dos pais se restringe apenas à participação
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em reuniões bimestrais e convocações por motivos de indisciplina ou aprendizagem. Por outro
lado, os pais “depositam” os filhos na escola e quando questionados pela escola sobre o
assunto, alegam que precisam trabalhar para sobreviver e por isso não têm tempo para
participar da vida escolar deles. Construir democracia diante desta realidade pode ser difícil,
mas não impossível, pois é necessário que o professor encontre brechas e possibilidades para
tentar efetivar a relação alteritária com os pais. – E de que modo? – E como situar esta ação
participativa dos pais no tempo e espaço da modernidade capitalista? – Entendo que não é
tarefa fácil, porém, é somente pela via do conhecimento reflexivo e sistematizado em sala de
aula, inovando métodos e estratégias, que os professores podem fazer que a educação reflexiva
seja também parte integrante nas famílias dos alunos. O diálogo intersujetivo estabelecido na
escola de uma forma clara e coerente, tendo como objetivo a dimensão política e ética, permite
que a comunidade educativa (inclui-se aí, os pais) seja protagonista social de um agir
pedagógico mais reflexivo e mais humano.
Nessa perspectiva, a experiência do PROESF incorporou na formação dos professores
da Região Metropolitana de Campinas, iniciativas de socialização do conhecimento cujo ponto
de chegada é a própria prática social da comunidade escolar em que os professores estão
inseridos. Conseqüentemente, esse tipo de formação possibilitou para os professores uma
visão da escola articulada aos aspectos sociais da comunidade dos pais. Quer dizer, a
fundamentação teórica adquirida no Curso, deu a base necessária para que o professor fizesse
a sua intervenção dialética na comunidade educativa, abrindo perspectivas de debates, de
criações culturais e científicas.
No cotidiano escolar, o convívio do professor em relação aos seus colegas de trabalho
adquire, em certos momentos, um tipo de convivência que privilegia muito mais o
individualismo do que propriamente o respeito pelas diferenças conceituais de cada um. Isso
se dá de tal forma que, em geral, prevalece o senso comum que foi adquirido, ao longo do
tempo, por acúmulo espontâneo ou por introjeção acrítica de conceitos, valores e
entendimentos dominantes no meio em que vive. Nesse sentido, a ação pedagógica coletiva do
professor tem a tendência de ser realizada sem uma permanente crítica sobre o que está
fazendo. Ao contrário disso, o compromisso com a alteridade do outro pode ser no convívio
escolar um caminho possível para o fortalecimento de laços de amizade e companheirismo
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entre os pares. Para cumprir esse objetivo, o professor deve cultivar o senso crítico adquirido
pelo conhecimento por meio do diálogo e da conversação no grupo de trabalho.
Vinculados à questão do convívio entre os professores, vale lembrar a forma como, em
geral, no PROESF, a formação dos professores priorizou um tipo de metodologia pedagógica
e filosófica que estivesse de acordo com a valorização de uma coletividade crítica de diálogo
com o outro. Sem dúvida, esse exercício de alteridade coletiva permitiu o confronto com as
diferentes concepções de mundo dos professores, criando assim nas aulas, a compreensão de
um sentido comunitário mais amplo, ou seja, uma comunidade educativa com princípios éticos
e políticos definidos pelo bem comum.
Como sujeito histórico e participante na construção de um tempo reflexivo
(qualitativo) na história e também como defensor de uma “comunidade educativa”, acredito na
construção de uma escola solidária e humana e, por isso, quero dar ênfase a uma educação que
tenha na arte de falar, comunicar, narrar, ouvir, uma possibilidade viável de integração dos
professores com base no compromisso político pelo bem comum da sociedade. Então, do
ponto de vista da alteridade, os professores da escola CAIC7, são incentivados a desenvolver
na comunidade de pais e alunos um processo pedagógico e político de elaboração,
planejamento e de ação em conjunto que envolvem a socialização de idéias, de experiências de
vida e da existência como um todo. O caminho não deixa de ser árduo e muitas vezes de difícil
compreensão por parte dos pais e também dos alunos, pois ainda domina o tipo de
conhecimento de senso comum que é veiculado no convívio familiar. Até mesmo por parte de
alguns professores, observa-se que há uma propensão maior para um individualismo que se
conforma com a repetição de crenças e paradigmas educacionais já ultrapassados. Mas, de um
modo geral, os professores desta Unidade Escolar, vêm, ao longo do tempo, adquirindo uma
percepção crítica e dialética da realidade em que atuam.
Um dos problemas que o professor enfrenta na comunidade educativa do CAIC é que
tanto do ponto de vista pessoal, quanto familiar e social, dá-se muito mais importância aos
mecanismos de coerção e repressão que aos procedimentos dialógicos. Em todos os níveis ou
em várias situações essa mentalidade também está presente na escola e serve como
justificativa para punir os alunos por seu desinteresse pelos conteúdos disciplinares. Observa7

CAIC (Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente) “Prof Sylvino Chinellato”. Escola Municipal,
localizada no bairro Jardim da Paz, em Americana. Maiores informações ver Secretaria de Americana – In:
www.seamericana.com.br – link escolas, consultado em 23/06/2008.
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se, então, que esse tipo de mentalidade ainda se impõe e ganha força porque os elementos
capitalistas contribuem para o controle ideológico dos indivíduos. Enfim, diante desta
realidade, o trabalho de aproximação entre os professores e a comunidade escolar passa a ser
uma estratégia educacional que permite à escola ser um contraponto ao conformismo de
desinteresse pelo conhecimento. Por isso, torna-se pertinente que a Secretaria de Educação de
Americana invista em uma formação de sentido alteritário, possibilitando assim, aos
professores ter uma nova leitura epistemológica, ética e política da realidade escolar
confrontando análises científicas e sociológicas com as experiências do cotidiano escolar e
articulando os saberes construídos coletivamente com a realidade sócio-econômica em que
vivem os alunos das escolas de periferia da região de Americana.
É nosso objetivo que o contexto educacional da escola CAIC se torne parte integrante
da construção coletiva de um trabalho educacional fundamentado na prática alteritária do
professor em relação aos conteúdos, aos alunos, aos pais e seus colegas de trabalho. Desse
modo, a sua história e também a sua trajetória nesta escola se configuram e vão delineando
como aspectos da vida real desta comunidade escolar, apesar das interferências que recebe do
poder ideológico da modernidade capitalista, ou seja, dos estilos de vida, das condutas
pessoais, das crenças impregnadas no imaginário e de tantos outros aspectos que estão
presentes no cotidiano escolar. É preciso lembrar que a escola CAIC desenvolve um trabalho
comunitário, que tem por objetivo maior, fortalecer os vínculos entre todos (pais, alunos,
professores e funcionários) nos vários projetos culturais e pedagógicos oferecidos pela escola.
Isto é, o poder criativo e reflexivo do professor possibilita um agir pedagógico que contribui
intensamente com o acolhimento do aluno. Sendo assim, esta ação educativa do professor
favorece a construção de uma educação sólida e pautada no compromisso com o
conhecimento reflexivo, valorizando o aluno como parte integrante do processo histórico e
abrindo espaços para que ele seja sujeito social e coletivo na escola e na sociedade.
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CONCLUSÃO

Diante de tudo o que foi exposto nos três capítulos deste trabalho, torna-se importante
destacar que o apelo por uma sociedade mais justa e igualitária deve impulsionar os
educadores para gestos e atitudes de indignação frente às barbáries, que vêm constantemente
sendo disseminadas pelo espírito mercadológico. Nesse sentido, o conhecimento reflexivo
deve ser destacado na escola como uma possibilidade de ensinar aos nossos alunos a arte de
conviver com o diferente e com as diferenças lingüísticas e culturais, valorizando assim, o
outro em todas as suas particularidades individuais e sociais. O compromisso ético e político
do professor pode impulsionar a luta pela dignidade humana na escola e, para tanto, faz-se
necessário que a formação do professor tenha um toque de alteridade inspirada em uma
“filosofia da práxis”, ou seja, uma filosofia que funcione como processo aberto para o diálogo
constante entre os interlocutores, com o objetivo de criar, no espaço escolar, brechas
educacionais onde o professor possa articular movimentos dialéticos de seu agir pedagógico.
De Walter Benjamin, podemos retirar das duas obras citadas neste trabalho, a sua
linguagem criativa que anuncia o rosto moderno de uma sociedade que vai perdendo o valor
da experiência e, com isso, esvazia-se o sentido histórico da memória coletiva da humanidade.
Quer dizer, o apito do trem, o barulho das máquinas nas fábricas, as exposições das
mercadorias, inauguram uma nova forma de convivência humana que delimita o espaço para
conversar, aconselhar, contar histórias, etc. O tempo e os espaços foram preenchidos pelo
consumo, pelos negócios e pelo interesse subjetivista de uma razão puramente instrumental.
Vale dizer, Benjamin, do ponto de vista da alteridade, está constantemente dialogando com a
sociedade, sempre preocupado com os destinos e rumos da modernidade. Além do mais, no
seu conceito de história, reconhece a dignidade humana dos vencidos e, para isso, ele abre
espaços de discussão e debate sobre a evolução dos mecanismos (burgueses) de exclusão;
assim, seu mérito consiste no enfrentamento de concepções lineares e conformistas da história.
Contra essa visão mecânica, passiva e oficial, Benjamin articula uma nova concepção de
tempo e de história, viva, contada do ponto de vista do oprimido e com a perspectiva
indispensável de transformação.
A possibilidade deste acolhimento do outro (histórico) pode proporcionar no contexto
escolar a perspectiva de construção coletiva de um “novo jeito de fazer educação”. O desejo
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de aproximar-se e conhecer o outro permite que a educação se torne um espaço de respeito às
diversidades culturais e étnicas, bem como um espaço de valorização de todos os ritos,
narrativas e falas, presentes nos grupos e culturas humanas. Nesta mesma linha soma-se a
contribuição de Dalbosco que enfatiza a perspectiva dialógica do agir pedagógico em
detrimento de um fazer mecânico e sem o mínimo de reflexão. Entendo, que as contribuições
teóricas de Dalbosco para a pedagogia nos indicam caminhos possíveis e factíveis de uma
educação reflexiva e aberta ao diálogo. A realidade escolar brasileira exige que a formação
dos profissionais da educação tenha por princípio a valorização dos laços da alteridade de uma
forma ampla e global; ou seja, faz-se necessário, que se conheça o que vem a ser alteridade,
sua relação com a filosofia, com a cultura e com a educação. Entender esse processo vai
permitir ao professor ver claro e fundo a alteridade numa dimensão de reconhecimento do
outro, a partir da valorização de sua história, de sua vida, de sua existência. Nesse sentido, o
agir pedagógico é um convite para que o professor seja um bom ouvinte, questionador,
perguntador e articulador, elevando o seu grau de inteligibilidade de acordo com uma práxis
educacional libertadora.
A título de exemplo, entendo que as experiências do PROESF, nos sinalizam caminhos
possíveis na articulação dialética entre teoria e prática educacional, pois a formação dos
professores da Região Metropolitana de Campinas teve por mérito fazer com que a Faculdade
de Educação da UNICAMP se aproximasse teoricamente do cotidiano escolar das escolas da
região. Precisamente, a Academia se propôs a dialogar com a prática educacional dos
professores e, com isso, ambos os lados se enriqueceram, pois, escolas e Universidade deram
um grande passo na efetivação de um agir pedagógico que se abre para novas perspectivas de
reconhecimento do ponto de vista do outro. Ou seja, todo esse movimento dialético de
aproximação e acolhimento educacional nos permite ver o PROESF como uma experiência
significativa e rica de conteúdo reflexivo, o que, por sua vez, possibilita aos professores
fazerem uma análise muito mais fundamentada de suas práticas em sala de aula. As escolas,
com tal exigência, põem-se, a discutir com mais senso crítico os elementos que compõem as
suas organizações administrativas e pedagógicas
A escola CAIC, uma das Unidades Escolares da Região Metropolitana de Campinas, é
parte integrante desse processo dialógico e reflexivo e, neste momento histórico atual,
concretamente situado, abre-se para novas leituras entrelaçadas aos fios de uma história aberta
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e decorrentes da própria dimensão política como atividade humana e plural, condicionada
pelas estruturas sociais e econômicas existentes. Sendo assim, a ênfase na construção do
trabalho coletivo, crítico e dialógico permite que o grupo de professores desta Unidade Escolar
esteja estimulado a conquistar uma consciência ética e política focada na justiça e na igualdade
de direitos, valorizando um agir pedagógico que inclui sempre a alteridade do outro presente
nas variadas formas conceituais, culturais e educacionais do cotidiano escolar.
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