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RESUMO
O presente trabalho busca compreender a formação do sujeito cognoscente no contexto
escolar da atualidade, a partir das relações de alteridade construídas entre
professor/alunos em uma classe de 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública
de São João Del-Rei. Para compreender este processo de formação do sujeito, a
pesquisa em questão se fundamenta nas concepções teóricas de Mikhail Bakhtin e Paulo
Freire. Para Bakhtin, o sujeito está estreitamente relacionado com o meio social, que o
define e o organiza. Nessas relações, viabilizadas pela linguagem, o outro é
indispensável ao nosso processo de formação humana. Já Paulo Freire, com o olhar
voltado para a realidade brasileira, sobretudo para o campo da Educação, lança luz para
a viabilidade de uma educação verdadeiramente democrática, para formação de um
sujeito cognoscente, consciente, crítico e autônomo, perante as condições de opressão
do mundo contemporâneo. A metodologia deste trabalho, de caráter qualitativo, se
fundamenta na observação da sala de aula por um período extensivo de tempo. Na
concretização do corpus de análise, assumo a composição de cenas que se relacionam
aos recortes dos acontecimentos da sala de aula e a partir das quais será construído todo
o processo discursivo e de análise. O objetivo desta investigação será, pois,
compreender de que maneira, na relação professor/alunos, o conhecimento é percebido
para além dos conhecimentos sistematizados pela escola. E ainda, durante o processo
discursivo das práticas pedagógicas, qual importância é dada à questão da alteridade, ao
diálogo, à responsabilidade e à formação da consciência crítica dos sujeitos
pesquisados. A partir da análise dos dados, pudemos perceber como a perspectiva crítica
sobre a humanização do sujeito nas práticas de ensino-aprendizagem vai adquirindo
suas formas. Esperamos que este estudo contribua para a compreensão da relação
educação e formação do sujeito cognoscente, bem como dos processos educacionais e
de suas implicações para a formação do sujeito contemporâneo.

Palavras-chave: Sujeito, Alteridade, Práticas Pedagógicas.

ABSTRACT
This study seeks to understand the formation of the cognoscente subject on the context
of present day schools, from the otherness of relationships built between teacher /
student in a 9th grade class of an elementary school at a public institution in Sao Joao
del Rei. To understand the formation process of the subject, the research in question is
based on the theoretical conceptions of the subject of Mikhail Bakhtin and Paulo Freire.
To Bakhtin, the subject is closely related to the social environment, which defines and
organizes him. In these relationships, made possible by language, the other is essential
in our process of human development. On the other hand, Paulo Freire, with eyes on the
Brazilian reality, especially on the field of education, sheds light on the viability of a
truly democratic education in the formation of a cognoscente, conscious, critical and
autonomous subject before the oppressive conditions in the contemporary world. The
methodology of this qualitative study is based on the classroom observation for an
extended period. On the accomplishment of the analysis corpus, I assume the
composition of scenes that relate to the clippings of classroom events and from which
the discursive and analysis process will be built. Therefore, the purpose of this research
is to understand how, in the teacher / student relationship, knowledge is perceived
beyond cognition. And yet, during the discursive process of pedagogical practices,
which importance is given to the issue of otherness, dialogue, responsibility and critical
awareness formation of the subjects. From the data analysis, we realize how the critical
perspective of the humanization of the subject in the teaching-learning practices
acquires its forms. We hope that this study contributes to the understanding of the
relationship between education and the cognoscente formation of the subject, as well as
the educational process and its implications for the contemporary formation of the
subject.
Keywords: Subject, Otherness, Pedagogical Practices.
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À PROCURA DE SER MAIS
Em Busca do Outro
Não é à toa que entendo os que buscam caminho. Como busquei arduamente o meu! E como hoje busco com
sofreguidão e aspereza o meu melhor modo de ser, o meu atalho, já que não ouso mais falar em caminho. Eu
que tinha querido. O Caminho, com letra maiúscula, hoje me agarro ferozmente à procura de um modo de
andar, de um passo certo. Mas o atalho com sombras refrescantes e reflexo de luz entre as árvores, o atalho
onde eu seja finalmente eu, isso não encontrei. Mas sei de uma coisa: meu caminho não sou eu, é outro, é os
outros. Quando eu puder sentir plenamente o outro estarei salva e pensarei: eis o meu porto de chegada.
Clarice Lispector, in Crónicas no 'Jornal do Brasil (1968)'

É assim, em busca do outro, em busca da completude para nossas vidas, para nosso
ser, que vamos caminhando em frente. Traçando metas e criando estratégias – um passo certo
– para superar nossos medos e desafios. Um movimento contínuo que gradativamente vai
formando e transformando nossas vidas, nos tornando de certa forma mais humanos.
A escolha do tema de pesquisa para esta dissertação certamente guarda uma relação
com a minha vida acadêmica, especificamente com o curso de Letras e pelo entrecruzamento
de minha experiência com a linguagem e a prática docente. Estas, articuladas com leituras
acadêmicas, me instigaram a conhecer como se dá o processo de formação do sujeito em um
contexto em que toda a educação, inclusive a oferecida pelas escolas, se volta para exigências
cada vez maiores do mundo globalizado em que vivemos.
O curso de Letras contribuiu de forma singular para minha vida pessoal e profissional.
Li, estudei, escrevi e aprendi muito. Tive meu despertar para o mundo. Terminei o curso em
2007, no ano seguinte comecei a lecionar e também a perceber as várias contradições que
envolvem o mundo escolar. Os modelos de aula passados para nós; o o quê e como ensinar já
determinados e que na maioria das vezes estava fora da realidade vivida pelos alunos; a
cobrança para que a escola tivesse bons resultados; a imposição de um modelo de escola, de
professor e até de aluno a ser seguido, inadequado para nossa contemporaneidade, um
momento marcado pelo reconhecimento da existência da pluralidade e diferença.
Foi observando e vivenciando esse contexto educacional que retornei à universidade
não só em busca de respostas às minhas inquietações, mas também como uma forma de
ampliar meus horizontes sobre outras questões relacionadas à educação.
Em 2012 comecei a cursar Pedagogia na UFSJ, onde tive a oportunidade de refinar um
pouco mais meu olhar sobre a educação. Sua história, com seus avanços e retrocessos, suas
implicações sociais para o desenvolvimento da sociedade, os vários processos que envolvem o
aprender e as relações diversas que compõem o cotidiano escolar. Foi um período em que tive
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conhecimento de questões que preencheram algumas lacunas que eu não conseguira preencher
no meu curso de Letras e que me instigaram a querer mais, a sair em busca de um modo de
andar, de um passo certo.
Mesmo tendo feito um curso de licenciatura, percebia que havia muito a ser aprendido
e que inúmeras questões relacionadas à educação ainda se apresentavam em mim como uma
folha em branco pedindo pelos primeiros rabiscos. Nesse sentido e de sobremaneira, o curso
contribuiu e muito para que conseguisse dar meus primeiros passos em busca por respostas às
minhas inquietações como professora/educadora.
No Grupo de Estudos Críticos do Discurso Pedagógico (GECDiP), coordenado pela
professora Bruna Sola da Silva Ramos, tive a oportunidade de tornar meu olhar mais crítico
para a educação e para o mundo. Em nossos encontros semanais, conheci dois pensadores,
que embora pertençam a contextos sócio-históricos diferentes, juntos trazem para o texto uma
fundamentação que nos permite um diálogo mais amplo e humano com a educação, voltado
para a perspectiva de uma humanidade mais consciente e crítica do sujeito.
De um lado, Mikhail Bakhtin, um filósofo da linguagem, com um olhar macro,
totalizante da realidade, pela síntese dialética entre sujeito e sociedade. Percebe a língua como
ponto fundante da interação, onde o sujeito constrói e reconstrói seu conhecimento e a si
mesmo. Ou seja, o sujeito se constitui discursivamente à medida que interage com as vozes
sociais que compõem sua comunidade semiótica. Estas diferentes vozes, por meio da
interação dialógica, são constituintes do sujeito, de sua atuação frente à vida.
De outro, Paulo Freire, patrono da educação brasileira1, tem dado embasamento para
se pensar a educação e tipo de educação necessária para o contexto sócio-político da
atualidade, uma educação que seja problematizadora com uma perspectiva crítica e humanista
do sujeito. Freire nos chama atenção para a falta de conscientização do “oprimido” de sua
capacidade de promover a mudança e transformação das circunstâncias atenuantes de sua
opressão. Freire nos propõe uma revolução cultural, um olhar para a humanidade, para a
humanização do homem, fundamentada na ação e reflexão, na práxis libertadora.
Quando deslocamos as ideias freireanas para nossa contemporaneidade percebemos o
quanto se faz importante uma educação política e crítica hoje tanto quanto ontem. Nesse
sentido, pensar em educação e em sua implicação para a formação do sujeito requer, primeiro,
uma identificação do contexto em que a educação se insere nos dias atuais. Por ser uma
necessidade do sujeito, a educação faz-se necessária em variados contextos da atividade
1

Em Abril de 2012, através da LEI 12.612/2012, Paulo Freire foi declarado patrono da educação brasileira.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12612.htm

11

humana e sua apropriação ocorre de diversas formas, logo, pode-se dizer que este sujeito está
em constante processo de aprendizagem.
Dentro desse cenário educacional, em constante processo de construção e significação,
a questão que rege a presente pesquisa é compreender a formação do sujeito cognoscente
no contexto escolar da atualidade a partir da análise das relações de alteridade
construídas entre professor/aluno em uma classe de 9º ano do ensino fundamental de
uma escola pública de São João Del-Rei.
Por sujeito cognoscente entende-se aquele sujeito que tem autonomia para construir
seu próprio conhecimento.
A análise desta questão poderá contribuir, mesmo que em pequena amostragem, para o
entendimento e diagnóstico da relação entre educação e formação do sujeito cognoscente na
contemporaneidade. Todos os dados e informações construídas poderão servir como base para
compreender os processos educacionais e suas implicações para a formação do sujeito, a
partir dos quais se poderão desenvolver ações que poderão vir a ser apropriadas por todos os
sujeitos envolvidos no processo educacional.
A análise que aqui se pretende será direcionada por algumas questões norteadoras
deste trabalho de pesquisa. Qual tratamento é dado ao conhecimento no processo de formação
do sujeito cognoscente na relação professor/alunos dentro da sala de aula? No movimento da
sala de aula, como se estabelece a relação de alteridade entre professor/alunos? Como se dá o
diálogo entre estes sujeitos? No processo pedagógico qual enfoque é dado à questão da
responsabilidade? No decorrer das atividades pedagógicas, como é trabalhada a perspectiva
da consciência crítica dos alunos?
Essa pesquisa visa contribuir para o entendimento do processo de formação do sujeito
cognoscente na contemporaneidade. O objetivo desta investigação será, pois, compreender de
que maneira, na relação professor/alunos, o conhecimento é percebido para além dos
conteúdos sistematizados pela escola. E ainda, no decorrer do processo discursivo das práticas
pedagógicas qual atenção é dada à questão da alteridade, do diálogo, da responsabilidade e da
formação da consciência crítica dos sujeitos pesquisados.
À procura de um modo de andar, de um passo certo, inicio meu trabalho com a
apresentação do conceito de sujeito sob a perspectiva teórica de Mikhail Bakhtin e Paulo
Freire fazendo uma discussão sobre os conceitos de linguagem elaborados por Mikhail
Bakhtin e seu Círculo e apresentando algumas categorias fundamentais para se pensar a
questão do sujeito. Ao falar sobre a realidade brasileira, sobretudo no campo da Educação,
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com as ideias de Paulo Freire, abordo a questão da educação democrática para formação de
um sujeito consciente, crítico e autônomo, perante as condições de opressão do mundo
contemporâneo e teço algumas considerações para se pensar a educação e a formação do
sujeito cognoscente.
Em seguida, para contextualizar a questão da formação do sujeito cognoscente em
nossa atualidade, no capítulo “Os desafios da Educação Contemporânea”, faço uma reflexão
acerca das influências do sistema de avaliação da Educação Básica sobre a educação pública.
Como também uma discussão sobre os desafios que a educação tem enfrentado hoje,
principalmente no que diz respeito à sua redenção às exigências do capital voltadas ao lucro, à
competição e ao interesse individual. E nesse processo reflexivo, me atenho sobre a
necessidade de uma perspectiva mais democrática de educação para o cenário contemporâneo.
No capítulo seguinte, intitulado “Texto e contexto – em busca de sentidos”, apresento
a metodologia do trabalho de pesquisa. Inicialmente faço algumas considerações acerca da
pesquisa qualitativa em educação já considerando a proposta da pesquisa em questão.
Contextualizo o espaço da pesquisa, descrevo a escola pesquisada e faço algumas
considerações sobre seu Projeto Político Pedagógico. A fim de obter mais informações de
complementação para a interpretação dos dados, traço o perfil de alunos e professores. E por
fim, para o movimento analítico da pesquisa, apresento algumas considerações sobre a
abordagem adotada para a seleção das cenas a serem analisadas.
E assim, à procura de um atalho com sombras refrescantes e reflexo de luz entre as
árvores, no capítulo “O Dado e o Criado em movimento”, apresento a construção de cenas
enunciativas organizadas em categorias de análise que decorrem do próprio campo teórico
assumido. Em cada uma delas há um esforço de sistematização com relação à formação do
sujeito cognoscente.
Em busca de meu porto de chegada, apresento As marcas deixadas – minhas
considerações finais – em que procuro construir sentidos para todo o trabalho pondo em
evidência não só minhas percepções de pesquisadora, como também de agente no cenário
educacional.
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CAPÍTULO 1
AS CONCEPÇÕES DE SUJEITO
A maior riqueza do homem
é a sua incompletude.
Nesse ponto sou abastado.
Palavras que me aceitam como
sou - eu não aceito.
Não agüento ser apenas um
sujeito que abre
portas, que puxa válvulas,
que olha o relógio, que
compra pão às 6 horas da tarde,
que vai lá fora,
que aponta lápis,
que vê a uva etc. etc.
Perdoai
Mas eu preciso ser Outros.
Eu penso renovar o homem
usando borboletas.
Manoel de Barros

Pensar sobre o movimento de ser do sujeito, em sua constante necessidade de estar se
tornando algo, de seu constante devir em suas relações com outros sujeitos em seu dia a dia, é
um ato que envolve uma reflexão sobre sua incompletude. Incompletude que nos leva a
buscar, a cada relação estabelecida com o outro, novos fragmentos de nós mesmos. Eu preciso
ser Outros. É assim, que ao longo de toda nossa existência, nos formamos e transformamos
por meio de nossas contínuas relações com os outros.
Para Bakhtin, o sujeito está estreitamente relacionado com o meio social, que o
define e o organiza. Nessas relações, viabilizadas pela linguagem, o outro é indispensável ao
nosso processo de formação humana. É o locus onde se estabelecem pontos de encontro e
desencontro, de atuação frente à vida, de seu confronto com a palavra do outro e que
possibilita a criação do novo. “Sujeito é um sujeito que está sempre se fazendo, está sempre
inconcluso, nunca é igual a si mesmo, e não encontrará jamais uma integralidade que o
conforte. [...] Este é um sujeito que é história junto com a história de outros” (GERALDI,
2010, p.279). Neste sentido, falar sobre o sujeito é percebê-lo “em suas relações com outros
sujeitos que o constituem e são constituídos por ele” (SOBRAL, 2009, p.47).
1 . Sujeito – um ser da palavra
Os conceitos de linguagem elaborados por Mikhail Bakhtin e seu Círculo são
indispensáveis para se pensar a questão do sujeito. Sobretudo no que se refere às relações
14

dialógicas e de alteridade que perpassam todas as instâncias de sua constituição, desde a sua
consciência, seu pensamento, sua individualidade, à sua responsabilidade.
Nesse contexto – enunciação, dialogicidade e alteridade – são categorias essenciais
que perpassam as instâncias que constituem o sujeito bakhtiniano.
1.1 Sobre as orientações filosófico-linguísticas – um olhar sobre o ser e estar no mundo
por meio da linguagem
A filosofia da linguagem bakhtiniana tem suas origens em suas reflexões sobre o
estar no mundo por meio da linguagem. Para Bakhtin a língua não pode ser compreendida
como um objeto e nem tampouco reduzida a uma unidade mínima. “No que consiste o objeto
da filosofia da linguagem? Onde podemos encontrar tal objeto? Qual é sua natureza concreta?
O que é linguagem? O que é palavra?” (BAKHTIN/VOLOSHIVOV, 1988, p.69).
Tendo como ponto de partida estas inquietações acerca da verdadeira essência da
língua, Bakhtin/Voloshinov desenvolveu duas orientações críticas ao pensamento filosóficolinguístico da época: o subjetivismo individualista e o objetivismo abstrato. No primeiro, o
fenômeno linguístico é um ato significativo de criação individual, “um instrumento pronto
para ser usado”, sem qualquer relação com fatores externos. Já o segundo, põe em lados
opostos língua e fala, o aspecto social e o individual. A língua é reduzida a um sistema de
normas fixas e imutáveis; um objeto ideal, externo à consciência individual dos falantes.
Neste contexto dicotômico, Bakhtin/Voloshinov insere uma alternativa dialética de
superação a estas duas orientações. Para o autor, o centro organizador da língua se funda na
interação verbal. Segundo Freitas (2000, p.134), Bakhtin não via o homem apenas como um
ser biológico, abstrato, mas em sua realidade histórica. Assim como também é a linguagem,
“enraizada” na existência histórica e social dos homens. Nas palavras de Bakhtin,
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de
formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato
psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal,
realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui
assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1988, p.123).

Segundo Bakhtin/Voloshinov (1988, p. 72), o subjetivismo idealista “interessa-se
pelo ato de fala, de criação individual, como fundamento da língua (no sentido de toda língua
sem exceção)”. A criação da língua está relacionada somente ao psiquismo individual, no
sujeito que fala individualmente. A enunciação se restringe à expressão, “tudo aquilo que
tendo se formado e determinado no psiquismo do indivíduo, exterioriza-se objetivamente para
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outrem com a ajuda de códigos de signos exteriores” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1988,
p.72). Nesta vertente, a língua, um ato individual, é análoga a outras manifestações de caráter
ideológico. Construída pelos linguistas, portanto, um instrumento pronto para ser usado, que
faz parte de um fluxo ininterrupto de atos de fala.
Já o objetivismo abstrato percebe a língua como um sistema que independe do ato de
criação individual. A língua é estudada de forma isolada, sem influência dos fenômenos extralinguísticos. Reduzida a um sistema de sinais para a comunicação, de identidade normativa,
convencional e arbitrária. Como afirma Bakhtin/Voloshinov (1988, p.78), “a língua opõe-se
ao indivíduo enquanto norma indestrutível, peremptória, que o indivíduo só pode aceitar
como tal”. Nesse sentido, a língua obedece às leis específicas desvinculadas de valores
ideológicos. Há diferenciação entre língua e fala enquanto elementos constitutivos da
linguagem. Porém, somente a língua se torna objeto de conhecimento científico para a
linguística, “na fala os elementos que concernem à linguística são constituídos apenas pelas
formas normativas da língua que aí se manifestam. Todo o resto é acessório e acidental.”
(Bakhtin/Voloshinov, 1988, p.87)
Bakhtin/Voloshinov (1988) indica que há questões que ainda não foram abordadas.
Mas o que é que se revela como o verdadeiro núcleo da realidade linguística? O ato
da fala – a enunciação – ou o sistema da língua? E qual é, pois, o modo de existência
da realidade lingüística? Evolução criadora ininterrupta ou imutabilidade de normas
idênticas entre si mesmas? (BAKHTIN/VOLOSHINOV, p.89).

Como Bakhtin/Voloshinov argumenta, o subjetivismo individualista idealista baseiase na enunciação monológica como ponto inicial de sua reflexão sobre a língua. A língua é
um ato individual de fala, uma forma de expressão da consciência individual. Uma expressão
que é construída no interior e objetivada para o exterior por meio da palavra.
Em meio a estes questionamentos, Bakhtin/Voloshinov afirma que o centro
organizador da enunciação, da expressão não está no sujeito, mas no meio social no qual este
indivíduo se insere. O ato de fala – a enunciação – não pode ser considerado como sendo uma
manifestação individual no sentido estrito do termo. A enunciação é de natureza social,
produto da interação, podendo ser determinada tanto pela situação imediata como pelo
contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições da vida de uma determinada
comunidade linguística.
Conforme Bakhtin/Voloshinov (1988), o subjetivismo individualista tem razão em
sustentar que as enunciações isoladas constituem a substância real da língua, como também
em reservar a elas a função criativa da língua. Porém, falha quando ignora a natureza social da
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enunciação. A elaboração estilística da enunciação é de natureza sociológica e a própria
corrente verbal é social. E ainda, concorda que não há como separar a forma linguística de seu
conteúdo ideológico. Todavia, este conteúdo ideológico não pode ser deduzido do psiquismo
individual.
Com relação ao objetivismo abstrato, Bakhtin/Voloshinov critica o fato de que seus
representantes atribuem ao sistema linguístico um caráter da realidade material eterna, externo
à consciência individual e independente desta. Se uma forma linguística for apenas um sinal e
for somente percebida como tal, ela não terá nenhum valor linguístico. A enunciação também
necessita do contexto ideológico ou relativo à vida, “à prática viva de comunicação social”.
[...] a consciência viva lingüística do interlocutor e do receptor nada tem a ver com
um sistema abstrato de formas normativas, mas apenas com a linguagem no sentido
de conjunto dos contextos possíveis de uso de cada forma particular
(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1988, p.95).

O objetivismo abstrato não considera os diferentes contextos em que a enunciação
aparece, a enunciação é fechada, com significado próprio e aponta sempre para a mesma
direção. No entanto, como salienta Bakhtin/Voloshinov, uma única palavra pode ter sentidos
diferentes dependendo do contexto no qual esta se insere.
A mudança do acento avaliativo da palavra em função do contexto é totalmente
ignorada pela linguística e não encontra nenhuma repercussão na sua doutrina da unidade da
significação. Embora os acentos avaliativos sejam privados de substância, é a pluralidade de
acentos que dá vida à palavra (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1988, p.107).
Nesta vertente filosófico-linguística, a língua é concebida como um produto pronto e
acabado, passado de geração a geração. Entretanto, Bakhtin/Voloshinov considera a língua
em um processo evolutivo contínuo, “ela dura e perdura”. São os indivíduos que penetram na
corrente de comunicação verbal, e, a partir daí, é que têm seu despertar da consciência.
1.2 Sobre a enunciação – uma alternativa dialética
A preocupação do Círculo de Bakhtin no campo das ciências humanas foi
compreender a linguagem como uma prática social, em sua realidade material. Para tanto,
propôs uma forma de superação dialética para encontrar a verdadeira substância da língua.
Como afirma Freitas (2000, p.134) “para ele, o ato de fala e seu produto, a enunciação, não
podem ser explicados somente a partir das condições do sujeito falante, mas também dele não
podem prescindir”.
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Sendo assim, a natureza social da enunciação só pode ser compreendida via interação
verbal, em uma situação concreta de uso da linguagem. No entanto, segundo Faraco (2009,
p.104), o discurso bakhtiniano não ignora a importância da linguística, mas a considera
insuficiente para abranger o estudo da comunicação verbal em si – “da natureza dos
enunciados concretos, das relações dialógicas, dos gêneros discursivos”.
Para Bakhtin o que determina a língua é sua natureza social – a enunciação – um
momento que envolve tanto a presença de interlocutores, como o tempo histórico e social da
interação. Como acrescenta Freitas (2000),
Bakhtin via a linguagem numa perspectiva de totalidade, integrada à vida humana. A
comunicação verbal não pode dessa forma ser compreendida fora de sua ligação
com uma situação concreta. Essa realidade multifacetada não pode ser objeto,
portanto, de uma simples ciência – a lingüística – e ser compreendida através de
métodos exclusivamente lingüísticos. Ao aspecto lingüístico – necessário, mas não
suficiente para a dialogicidade – ele acrescenta o contextual (p. 135).

Bakhtin faz uma conexão entre a fala, condições de comunicação e estruturas sociais
e compreende que o conteúdo a ser expresso e sua objetivação externa

–

enunciação/enunciado – tem sua origem na expressão semiótica. Para ele, a atividade mental é
organizada e formada por meio da interação verbal. Tanto a forma e o estilo que a enunciação
venha a possuir em um determinado contexto são definidos pelo contexto social e por seus
participantes.
Seguindo esta linha, Bakhtin depreende que o grau de consciência – clareza e
acabamento formal da atividade mental – são simétricos ao seu grau de orientação social.
Sendo assim, afirma que quanto mais estruturada, forte e organizada for a coletividade em que
se insere cada indivíduo, mais complexo e singular será seu mundo interior.
Nesse contexto, a palavra desponta como um signo ideológico por excelência, a
partir do qual tomamos consciência de nós mesmos e do mundo que nos cerca, “um produto
da interação viva das forças sociais” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1988, p. 66). A palavra é o
material semiótico da consciência, presente em toda manifestação ideológica, bem como em
atos de compreensão e interpretação do cotidiano. Forma de expressão, a palavra é o que me
define em relação ao outro e à coletividade.
Como aponta Barros (2013),
Assim, não há discurso sem sujeito, nem sujeito sem ideologia. A relação entre
linguagem e mundo torna-se possível porque a ideologia intervém como o seu modo
de funcionamento imaginário e o indivíduo, norteado pela ideologia, torna-se sujeito
do seu próprio discurso. A linguagem só se realiza e faz sentido se inserida em um
contexto social, histórico e cultural, que determinará a organização social (p.7).
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Neste contexto, a enunciação como réplica no diálogo social, portanto de natureza
social, também é ideológica, “em que as vozes sociais se entrecruzam continuamente de
maneira multiforme, processo em que vão também formando novas vozes sociais”
(FARACO, 2006, p.58). Esse diálogo social torna a linguagem um lugar de conflitos
ideológicos, de valores culturais diversos e divergentes revelando as contradições da própria
sociedade.
A palavra está carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial.
É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que
despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida
(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1988, p. 95).

Como a palavra é um signo ideológico, é também um reflexo das estruturas sociais e
históricas e não o produto de uma consciência isolada. Faraco (2003) procura esclarecer o
sentido da palavra ideologia presente nos textos do Círculo de Bakhtin, com o intuito de que
aos olhos das possíveis leituras esta não seja reduzida a um sentido restrito, linear, negativo,
desconectado da realidade concreta.
A palavra ideologia é usada, em geral, para designar o universo dos produtos do
“espírito” humano, aquilo que algumas vezes é chamado por outros autores de
cultura imaterial ou produção espiritual (talvez como herança de um pensamento
idealista); e, igualmente, de formas da consciência social (num vocabulário de sabor
mais materialista). Ideologia é o nome que o Círculo costuma dar, então para o
universo que engloba a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a religião, a política, ou
seja, todas as manifestações superestruturais (para usar uma certa termilogia
marxista) (FARACO, 2003, p. 46).

O termo ideologia na concepção bakhtiniana está ligado a uma área de expansão da
criatividade intelectual/cultural humana. Sendo assim, o signo ideológico por natureza, é
criado e interpretado dentro de complexas e variadas relações discursivas que caracterizam as
interações sociais. Destarte, todo e qualquer enunciado se vincula a uma determinada
dimensão ideológica e comporta uma determinada posição avaliativa, “não há enunciado
neutro; a própria retórica da neutralidade é também uma posição axiológica” (FARACO,
2003, p.47).
Desta forma, a relação entre homem e mundo, só se torna possível pela linguagem.
Habitados pelo signo e marcados ideologicamente pelas estruturas sociais sujeitos se
constituem, agem e reagem, criam e recriam seus horizontes em sua rede de relações sociais.
[...] o sujeito é fundado na sua relação com a linguagem. A língua penetra na vida e
a vida penetra na língua e esta se faz matéria da consciência de cada um. A avaliação
entonacional que conduz a ação consciente se faz através da língua que não pertence
ao indivíduo, pois esta está nele pelo processo de vivência da vida, isto é, de sua
prática social concreta convivida com outros (GERALDI, 2010, p.286).
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Segundo Freitas (2000), o enunciado faz parte de relações dialógicas que são
diferentes das relações linguísticas. Como unidade da comunicação discursiva, o enunciado
tem dois aspectos: o reiterativo (linguístico) e o contextual que é único. “O enunciado se
produz num contexto que é sempre social, entre duas pessoas socialmente organizadas, não
sendo necessária a presença atual do interlocutor, mas pressupondo-se sua existência. Todo
enunciado é, portanto, dialógico” (FREITAS, 2000, p.135).
Nesse contexto de interação verbal, Bakhtin faz a distinção entre significado e
sentido da enunciação. O significado é abstrato e próprio, aquele que encontramos no
dicionário quando procuramos pela definição de uma palavra qualquer e que é reconhecido
pelos linguistas. No enunciado, palavras e sentenças passam a ter autoria, a ter sentido ou
tema, um significado contextual que é “a expressão de uma postura individual do falante em
uma situação concreta de comunicação discursiva” (FREITAS, 2000, p.136). Nessa
perspectiva discursiva, faz-se necessária uma compreensão ativa por parte do ouvinte, que
além de decodificar o que foi dito, precisa relacioná-lo com o que ele já está pressupondo e, a
partir daí, preparar uma resposta ao enunciado. O ato de compreender, então, implica não
somente a decodificação, como também “relaciona o que está sendo dito com o que ele está
presumindo e prepara uma resposta ao enunciado” (FREITAS, 2000, p.136).
O enunciado também é determinado por sua composição e estilo, marcado pela
intenção do autor, relacionado aos sentidos a serem criados, bem como o momento
expressivo, que conta com a atitude “subjetiva e avaliadora do ponto de vista emocional do
falante” (FREITAS, 1994, p.136). Para tal, o falante lança mão de recursos expressivos de
sua atitude emotiva e valorativa que são incorporados ao contexto enunciativo e que
constituem o processo de uso ativo da palavra. Entonação, emotividade, avaliação e expressão
passam a compor o enunciado concreto e não existem fora dele. Como afirma
Bakhtin/Voloshinov (1988),
Toda enunciação compreende antes de mais nada uma orientação apreciativa. É por
isso que, na enunciação viva, cada elemento contém ao mesmo tempo um sentido e
uma apreciação. Apenas os elementos abstratos considerados no sistema da língua e
não na estrutura da enunciação se apresentam destituídos de qualquer valor
apreciativo (p. 135).

Por sua vez, como o enunciado está inserido em um contexto social, envolvendo duas
pessoas socialmente organizadas, ou seja, em uma situação real de comunicação, ele sempre
está se referindo a outros enunciados produzidos anteriormente. Assim, o enunciado, seja nas
relações face a face, ou em interações mais complexas, é um diálogo.
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Nesse sentido, a enunciação é o produto da interação de sujeitos organizados,
estreitamente relacionados com o contexto situacional e social no qual estão inseridos, por
meio de uma relação dialógica. Uma estrutura de relação entre o eu e o tu/outro, por meio da
qual percebo o mundo à minha volta via palavra do outro, que faz parte de uma série infinita
de outros enunciados interligados, onde se cruzam diferentes opiniões e visões de mundo.
1.3 Sobre a dialogicidade – a interação das vozes
O termo dialogismo se reporta à dinamicidade do processo semiótico de interação
das vozes sociais. Segundo FARACO (2009), o que importa para Bakhtin é
a dialogização das vozes sociais, isto é, o encontro social dessas vozes e a dinâmica
que aí se estabelece: elas vão se apoiar mutuamente, se interiluminar, se contrapor
parcial ou totalmente, se diluir em outras, se parodiar, se arremedar, polemizar
velada ou explicitamente e assim por diante (p.58).

A sustentação de um enunciado se estabelece no plurinlinguismo dialogizado, no
entrecruzamento contínuo e multiforme e que dá origem a outras vozes sociais. Para Bakhtin a
dinâmica de criação ideológica relacionada à dialogicidade de todo dizer se apresenta em três
dimensões diferentes: todo dizer não pode deixar de se orientar para o já dito; todo dizer é
orientado para a resposta; e todo dizer é internamente dialogizado.
Faraco (2009) esclarece que não é a forma composicional diálogo em si que interessa
ao Círculo, mas todo um processo complexo de significações do que ali é criado. As forças
constantes presentes nos diversos tipos de interações verbais, envolvendo diferentes níveis de
elaboração ideológica, são o que Bakhtin/Voloshinov (1988, p.95) chama de “colóquio
ideológico em grande escala”. Ou seja, se interessam por relações dialógicas “mais amplas,
mais variadas e complexas” do que as existentes na sucessão de réplicas de uma interação
face a face.
Segundo o mesmo autor, isso não significa que o Círculo não considere as
peculiaridades que são inerentes a esses espaços em que se inserem a consciência
socioideológica. Ao contrário, a preocupação está em estudar estas peculiaridades. Porém,
nas práticas do cotidiano se encontram as bases da criação ideológica e “as fontes de sua
renovação” (FARACO, 2009, p.61).
A ideologia do cotidiano comporta as atividades socioideológicas da vida cotidiana,
já os sistemas ideológicos constituídos abarcam as práticas socioideológicas culturalmente
elaboradas, nesta podemos citar as artes, as ciências, o direito, etc. No entanto,
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Bakhtin/Voloshinov percebe estas duas esferas de criação ideológica em uma relação de
dependência.
Ele vê a esfera dos sistemas ideológicos constituídos como se consolidando a partir
das práticas da ideologia do cotidiano e, ao mesmo tempo, se renovando
continuamente por meio de um vínculo orgânico com estas mesmas práticas que
abrigam (FARACO, 2009, p.63).

Diálogo para Bakhtin é o princípio geral da linguagem, como já dito, cada enunciado
é uma resposta e ao mesmo tempo espera por resposta, faz parte de uma cadeia de outros
enunciados, e assim, com uma sucessão de outros enunciados, segue construindo uma grande
discussão axiológica cultural. Por meio do diálogo, respondemos ao já dito, refutamos,
concordamos, nos posicionamos no mundo. Este processo ideológico envolve sempre uma
determinada posição axiológica em correlação a outros pontos de vista em um contínuo
diálogo.
Conforme Faraco (2009), a preocupação do Círculo de Bakhtin não é com a forma
narrativa diálogo, um processo de interação face a face, mas com o sistema filosófico que
abarca, de maneira compreensivo/responsiva, a dinamicidade do universo da cultura. Logo,
para Bakhtin e seu Círculo, “o universo da cultura é intrinsecamente responsivo como se fosse
um grande diálogo” (FARACO, 2009, p.59). Nesse sentido, diálogo face a face para Bakhtin
representa um espaço onde se entrecruzam “múltiplas verdades sociais”, por meio do
confronto de “refrações sociais” expressas por meio de enunciados. Segundo Freitas (2000,
p.140), “a palavra se revela, pois, como o local onde se confrontam valores sociais
contraditórios, de modo que conflitos da língua refletem os conflitos de classe no próprio
interior do sistema social”.
As relações dialógicas se estabelecem em eventos face a face, entre sujeitos sociais,
inseridos em um determinado tempo e espaço, envoltos de uma intenção comunicativa. Estas
são consideradas em sua singularidade, como evento único e irrepetível. Segundo Faraco
(2009), Bakhtin caracteriza as relações dialógicas mais como relações de sentido
estabelecidas entre enunciados, que estão conectados a um todo da interação verbal.
Desta forma, sejam quais forem os enunciados, mesmo separados um do outro em
tempo e espaço, apresentarão relações dialógicas. Sendo assim, não podem ser reduzidas a
relações lógicas, a simples relações linguísticas, psicológicas, mecânicas ou naturais. Estas
relações de sentido se estabelecem não só “entre” como também “dentro” de enunciados.
As relações dialógicas se fundam em qualquer material semiótico que tenha se
inserido na esfera do discurso e se transformado em enunciado, deixando à mostra a posição
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de um sujeito social. Posto isto, será possível responder, replicar, confirmar, rejeitar, negar,
confrontar o já dito, ou seja, estabelecer com a fala do outro relações de sentido que produzam
significação responsiva a partir do encontro de posições avaliativas.
Como comenta Faraco (2009), as relações dialógicas são relações entre índices
sociais de valor, neste caso, são entendidas não como unidades linguísticas, mas de interação
social, um complexo de relações entre pessoas socialmente organizadas.
E ainda, as relações dialógicas se estabelecem também entre estilos de língua,
dialetos sociais ou outra manifestação da linguagem em que sejam percebidas posições
semânticas. Ou ainda, em relação ao próprio enunciado como um todo, em suas partes
separadas ou em relação a uma só palavra. “As relações dialógicas podem permear o interior
do enunciado, mesmo o interior de uma só palavra, desde que nela duas vozes colidam
dialogicamente” (BAKHTIN apud FARACO, 2009, p. 67).
1.4 Sobre a alteridade – um mundo habitado pelo outro
Quando nos olhamos, dois diferentes mundos
se refletem na pupila de nossos olhos.
Mikhail Bakhtin

Posto que o processo de humanização configura-se via linguagem, em um contexto
social concreto e que é por meio das relações de alteridade que nos constituímos ao longo de
nossa existência, podemos, pois, depreender que toda a ação do sujeito se estabelece em
correlação com a alteridade. Logo, as relações de alteridade perpassam todas as categorias de
constituição do sujeito, desde sua consciência, seu pensamento, sua individualidade até sua
responsabilidade.
Como observa Bakhtin, vivemos em um mundo habitado pela palavra do outro e
nossa vida está condicionada à palavra do outro, desde a compreensão dos discursos que
compõem o cotidiano até a compreensão da própria cultura humana. A existência da palavra
do outro é uma condição para toda ação e existência do eu.
Para Bakhtin (2003) ciência, arte e vida só adquirem unidade no indivíduo que os
incorpora à sua própria unidade (p. XXXIII). Freitas (2013, p.104) indica que o nexo interno
entre esses elementos é garantido pela unidade da responsabilidade. A realidade da unicidade
do mundo real é garantida “pelo reconhecimento de minha participação única do eu neste
mundo, pelo meu não-álibi nele” (FREITAS, 2013, p.100).
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Para Bakhtin (2010), minha participação no mundo produz um dever concreto de
realizar a inteira unicidade do ser. Cada ato meu, pensamentos, desejos, sentimentos,
transforma cada participação minha em uma ação ativamente responsável. Minha ação obriga
uma assinatura sobre ela.
Esse mundo me é dado e está disposto em torno de mim do único centro do qual
minha ação flui. Eu me encontro, me relaciono com esse mundo da mesma forma
como fluo de dentro de mim na minha ação de ver, pensar ou fazer algo prático
(FREITAS, 2013, p.101).

Entretanto, este meu lugar único não exclui o outro. Segundo Bakhtin (2010), a vida
conhece dois centros de valor diferentes e correlacionados – o eu e o outro – em torno dos
quais “se distribuem e se dispõem todos os momentos concretos do existir” (BAKHTIN,
2010, p.142). O mundo da visão estética – mundo da arte – possibilita uma arquitetônica
valorativa concreta, com um centro de valor estético que é o homem em sua realidade
concreta.
Nessa arquitetônica estética bakhtiniana, há dois contextos de valor: a empatia
estética e a exotopia. Pelo lugar único do contemplador, que está fora do evento – exotopia –
há o movimento de empatia estética que lhe permite colocar-se no lugar do outro. Em seguida,
há um movimento exotópico, que permite o retorno a seu lugar de fora do evento,
possibilitando-lhe ver e compreender pelo seu excedente de visão, o que o outro não pode ver.
De acordo com Bakhtin (2011),
Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo
de dentro dele tal qual ele vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao
meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu
lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a
partir desse excedente de minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e
do meu sentimento (p.23).

Bakhtin assevera que a situação vital do sofredor, vivenciada de dentro, pode motivar
um ato ético, mas a compenetração deve ser seguida de um retorno a mim mesmo e
assimilado em termos éticos, estéticos ou cognitivos. Este retorno é o que evita o
vivenciamento do sofrimento alheio, a perda de nosso único lugar fora do outro, o contrário,
tornaria a compenetração pura sem sentido. O sofrimento do outro e minha reação a ele deve
ser um ato de ajuda.
Relacionar ao outro o vivenciado é condição obrigatória de uma compenetração
eficaz e do conhecimento tanto ético quanto estético. A atividade estética começa
propriamente quando retornamos a nós mesmos e ao nosso lugar de fora da pessoa que sofre,
quando damos forma e acabamento ao material da compenetração.
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No entanto, segundo o mesmo autor, minhas reações volitivo-emocionais –
admiração, amor, ternura, piedade, inimizade, etc. – com as quais apreendo o outro, estão
voltadas para o mundo à minha frente e não se aplica a mim da mesma forma que o vivencio
de dentro. Meu mundo interior está organizado de dentro, em categorias de valor diferentes
que não são aplicadas de imediato à minha expressividade externa. Por conseguinte, minha
autosensação e a vida para mim se limitam a um eu que imagina gerando um vazio que
somente o outro é capaz de preencher dando o acabamento necessário por meio de uma visão
que não posso ter de mim mesmo.
Na categoria do eu, minha imagem externa não pode ser vivenciada como um valor
que me engloba e me acaba, ela só pode ser assim vivenciada na categoria do outro,
e eu preciso me colocar a mim mesmo sob essa categoria para me ver como
elemento de um mundo exterior plástico-pictural e único (BAKHTIN, 2006, p.33).

Assim, podemos dizer que nossa individualidade é produzida pelo outro. O eu
necessita do outro que é o único capaz de criar para ele uma personalidade externa e acabada.
Como Bakhtin afirma, o que é outro é dado a mim como um elemento limitado em termos
espaciais, eu vejo tudo a partir de meu horizonte de visão, mas não sou capaz de ver a mim
mesmo no ponto central.
Eu estou na fronteira do horizonte da minha visão; o mundo visível se estende à
minha frente. Girando a cabeça em todas as direções, posso atingir a visão completa
de mim mesmo de todos os lados do espaço circundante em cujo centro me
encontro, mas não me verei realmente rodeado por esse espaço (BAKHTIN, 2011,
p.34).

No mundo único do conhecimento não posso me colocar como eu-para-mim, o
vivenciamento do mundo real se estabelece pela correlação das categorias imagéticas do eu e
do outro. A forma como vivencio a mim difere da forma do outro e a forma como vivencio o
eu do outro se difere também da forma pela qual vivencio o meu próprio eu. Na categoria do
outro é uma diferença fundamental para a estética e para a ética.
No mundo da vida, da consciência participante realizadora, a arquitetônica real do
mundo se configura pela diferença entre o eu e o outro, da minha unicidade e a do outro, cada
um com seu universo de valores.
Seguindo ainda uma perspectiva ética, segundo Freitas (2013), Bakhtin se preocupa
com os modos pelos quais criamos imagens do outro e de nós mesmos para os outros, o
fundamental da atividade estética. Nessa discussão, a concepção do eu é dada a partir de três
categorias interrelacionadas: o “eu-para-mim”, como me vejo, como percebo minha própria
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consciência; o “eu-para-o-outro”, como o outro me percebe; e o “outro-para-mim”, como
percebo o outro.
O “eu-para-outro” e o “outro-para-mim” são categorias marcadas pela alteridade,
marca o que está fora, o excedente. Segundo Sobral (2009), o sujeito é dividido e é “mais de
um”, aquele que julga ser e aquele que os outros julgam que ele é, um é “espelho do outro”.
O sujeito depende do outro, de seu reconhecimento, para ser visto como íntegro,
para ser reconhecido, constituído. Ele só tem uma ideia mais clara de si mesmo no
contato com o outro, cujas reações lhe mostram coisas sobre si mesmo a que ele não
tem acesso. Ao mesmo tempo, o sujeito vê ao outro como ser completo, ser que não
tem igual, e, assim, mostra ao outro uma imagem do que esse outro “é” enquanto ser
íntegro (SOBRAL, 2009, p.55).

A relação entre sujeitos, social e histórica, é base para a criação de sentidos, de um
evento social que envolve toda a sociedade, que, por conseguinte, traz à tona a soma das
relações sociais destes sujeitos. A sociedade não existe fora das relações entre os sujeitos que
dela fazem parte. “Somos povoados pelo outro, e nossas relações com o outro faz de nós e
deles os elementos constituintes da sociedade” (SOBRAL, 2009, p. 48).
Segundo Pires (2015, p.42), o princípio dialógico funda o princípio da alteridade,
“como constituinte do ser humano e de seus discursos”, em que a palavra do outro é que me
traz ao mundo exterior. E quando produzimos discurso, somos intermediários que “dialogam
e polemizam” com outros discursos. O que nos mostra que um discurso jamais é último, a
evolução do diálogo se garante por sua capacidade infinita de criação de sentidos que voltam
à memória e provocam sua renovação dentro de outros contextos.
O enunciado, unidade concreta produzida pelo ato enunciativo, é uma expressão
voltada para o outro, bem como “toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela
forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante” (BAKHTIN, 2011, p.271).
Segundo Pires (2015, p.43), essa reponsividade está relacionada a um juízo de valor, que a
partir da conexão do enunciado com a realidade, do autor com outros enunciados anteriores,
agrega ao discurso elementos ideológicos que o constituem.
Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados
precedentes de um determinado campo (aqui concebemos a palavra “resposta” no
sentido mais amplo): ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles,
submetendo-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta. [...] É impossível
alguém definir sua posição sem correlacioná-la com outras posições (BAKHTIN,
2011, p.297).

O autor do enunciado avalia seu destinatário e, a partir daí, modela a forma e o modo
de produção de seus enunciados conforme o contexto social e de sua importância para o
interlocutor. Assim, é no próprio enunciado que se dá o contato entre a língua e a realidade.
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Como destaca Pires (2015), o direito sobre as palavras cabe não só ao locutor, como
também a seu ouvinte e a “todos cujas vozes são ouvidas naquele discurso”. Segundo o
mesmo autor, Bakhtin percebe o processo de compreensão do enunciado como uma relação
que envolve os participantes – locutor e interlocutor – e onde quem compreende se torna um
terceiro no “diálogo”. O primeiro seria o locutor, aquele que dirige seu ato enunciativo a um
segundo. Este segundo – o interlocutor – é um destinatário mais próximo e de quem se espera
uma compreensão responsiva. E o terceiro – superdestinatário superior – de quem o locutor
prevê uma compreensão responsiva ideal.
Ao comentar sobre esta relação locutor e interlocutor no processo de compreensão do
enunciado, Sobral (2009) reitera um pouco mais a questão do terceiro neste “diálogo”.
[...] o interlocutor não é entendido como entidade passiva que simplesmente recebe
o que o locutor lhe dirige. Bakhtin fala de algo chamado “sobredestinatários”, que
são em termos mais amplos, pessoas ou entidades, concretas ou abstratas, que
servem de “fiadores”, de garantia, aos participantes da interação e a quem eles
também se dirigem indiretamente ao dirigir-se um ao outro (SOBRAL, p.49).

Neste sentido, o “diálogo” é o encontro e interação com a palavra do outro em um
processo dinâmico e ininterrupto de constituição. “Cada enunciado é um elo na corrente
complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2011, p. 272). A compreensão
construída no ato enunciativo é responsabilidade do interlocutor. Esta compreensão passa a
ser o sentido do evento criado pelo interlocutor que antecedeu e provocou sua ação. Como
também as ações desencadeadas por essa ação do interlocutor, resultarão de uma compreensão
que remete não só ao ato do interlocutor, como também aquele o qual seu ato foi resposta.
No discurso, as relações de alteridade perpassam todo o processo dialógico e fundam
a responsabilidade. Como Bakhtin afirma, “o homem tem uma necessidade estética absoluta
do outro, do seu ativismo que vê, lembra-se reúne e unifica, que é o único capaz de criar para
ele uma personalidade externamente acabada” (BAKHTIN, 2011, p.41).
1.5 Sobre o sujeito – um ser concreto, social, histórico e datado
Falar sobre a questão do sujeito em Bakhtin exige um olhar atento sobre seus textos,
pois, segundo Freitas (2015), em sua obra não há uma menção direta a uma teoria do sujeito
ou sobre o sujeito. O que temos são apenas indicações sobre como Bakhtin e seu Círculo
“pensam o sujeito e o deixam entrever em suas formulações sobre a linguagem, a ética e a
estética” (FREITAS, 2015, p. 52).
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Segundo Pires e Sobral (2013), este não é um tópico que tenha sido discutido
diretamente e nem proposto por Bakhtin e seu Círculo. Porém, uma reflexão sobre suas obras,
sobretudo da teoria da enunciação, permite-nos direcionar nosso olhar para o agir dos sujeitos
em suas relações sociais e históricas. É este liame entre sujeito e teoria bakhtiniana da
enunciação o que lhe garante um caráter singular e único entre as teorias da enunciação. “A
proposta dialógica implica que, ainda antes de enunciar, seus enunciados já venham alterados
pelo (s) outro (s) a quem são endereçados” (PIRES; SOBRAL, 2013, p.206).
Nesse sentido, ao tratarmos de dialogismo e de interação também falamos do sujeito.
Conforme Sobral (2009, p.47), Bakhtin teoriza o sujeito “em suas relações com outros
sujeitos que o constituem e são constituídos por ele. O sujeito é pensado em sua relação de
interação constitutiva da sociedade. A sociedade não existe fora das relações dos sujeitos que
dela participam”.
Como destaca Freitas (2013), a dialética dialógica bakhtiniana percebe o homem em
suas relações sociais, como um sujeito social da e na história, constituído por meio das
relações com outros sujeitos. Nesta mesma perspectiva, Barros reitera,
O eu para Bakhtin não é monádico e nem autônomo; ao contrário, existe a partir dos
diálogos com outros eus, necessitando da colaboração dos outros para poder definirse e ser autor de si mesmo. Por isso, não se pode pensar o homem fora das suas
relações (BARROS, 2013, p.12-13).

Assim, o eu só existe em relação a outro, ou seja, o outro é uma condição
indispensável para a constituição do eu. O que também marca e assegura sua entrada para a
história e para a orientação social de sua consciência.
Conforme destaca Geraldi (2010, p.286), o sujeito consciente só pode ser visto como
socialmente constituído. Compreendemos o mundo ao nosso redor por meio da consciência
individual que se materializa e ganha sentido em uma realidade mais ampla. “A consciência
individual só se constitui no processo de interação social e a partir do processo semiótico de
representação ideológica do mundo” (SOBRAL, 2009, p.49).
Em outras palavras, a consciência tem sua materialidade nos signos e é resultante de
um processo de incorporação do que lhe é exterior. Ou seja, os signos não pertencem ao
indivíduo, mas a um grupo social organizado onde as interações e os próprios signos se
realizam. Entretanto, como destaca Cavalcante (2015), as formas pelas quais a consciência se
manifesta não são idênticas; sofrem variações conforme as relações sociais que o indivíduo
estabelece e o seu grau de clareza é “proporcional ao grau de orientação social em que o
sujeito se insere” (CAVALCANTE, 2015, p.4).
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Tal como a consciência, prossegue o autor, a linguagem é um fato social por meio do
qual o sujeito se apropria da realidade, da própria linguagem e de conceitos que lhe permitem
entender fenômenos e agir no mundo. O discurso é o produto das relações estabelecidas pelo
indivíduo consigo e com os outros indivíduos. É nesse processo que se constitui o sujeito e as
marcas que imprimem em seu discurso carregam o histórico e o ideológico das relações que
cada um estabelece com o mundo, ou seja, a história da atuação deste sujeito no mundo. É
nessa relação entre o mundo e o homem habitado pelo signo e ideologicamente marcado pelas
estruturas sociais que os sujeitos se constituem.
Assim como o discurso, o sujeito traz em si vozes que o antecederam, um mundo que
já foi enunciado, assimilado de forma diferente.
A linguagem está sempre em movimento, sempre inacabada, susceptível de
renovação pela dependência da compreensão que acontece no diálogo, onde se
constitui a singularidade, pelo fato de a intersubjetividade ser anterior à
subjetividade e de a relação entre os interlocutores ser responsável pela construção
de sujeitos produtores de sentidos (CAVALCANTE, 2015, p.5).

Segundo o mesmo autor, o dialogismo instaura uma ruptura com a visão de um
sujeito alheio às interferências de circunstâncias sociais, como também com a visão de sujeito
“assujeitado ao ambiente sócio histórico.” É a partir desta perspectiva, que defende um sujeito
que se constitui a partir de suas relações sociais concretas, como também, de um sujeito que é
capaz de fazer suas próprias escolhas dentro de um horizonte de possibilidades. Como destaca
Geraldi (2010b, p.286), “a consciência não é um ponto de partida, mas sim pontos de estadas
momentâneos, incessante e ativamente instabilizados pela ação responsável”.
Em suas incursões acerca do sujeito em suas relações constitutivas na e da sociedade,
Sobral (2009) apresenta algumas características essenciais do sujeito. Segundo o autor, este
possui uma constituição psíquica relativamente fixada e que lhe permite certa continuidade
psíquica em si mesmo, o que ele mesmo identifica como “eu”, mas que também pode se
alterar a partir de suas relações. Traz marcas dos aspectos sociais e históricos de sua vida em
sociedade, as quais vão sendo integradas à sua identidade. Age sempre conforme sua
avaliação/valoração de seus atos e pelos quais se responsabiliza.
Com relação à constituição psíquica relativamente fixada do sujeito, Pires e Sobral
(2013) detalham um pouco mais dizendo que na teoria bakhtiniana, “os sujeitos são eventos
no mundo, inscrições de ser e de sentido no mundo” (PIRES e SOBRAL, 2013, p.208). Os
sujeitos são sujeitos no sentido de eu-para-mim, mas relacionais no sentido eu-para-o-outro. A
identidade deste sujeito se constitui entre o embate de ser-para-si e o ser-para-o-outro em um
processo dialógico.
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Segundo os referidos autores, este embate é que permite ao sujeito ser, tornar-se, vira-ser, dando-lhe a oportunidade de se completar a partir da interação com outros novos
sujeitos e/ou com os mesmos sujeitos em outros contextos. Somos todos sujeitos, mas
também podemos mudar o que somos por meio de um processo de identificar-se que
“constitui nossa existência” (PIRES; SOBRAL, 2013, p.210). Todo sujeito, cada um a sua
maneira, está sempre se tornando algo conforme suas relações com outros sujeitos. “A
identidade é, então, algo que criamos para nós mesmos a partir dos fragmentos fornecidos por
outros, pelo espelho do outro” (PIRES; SOBRAL, 2013, p.210).
Percebemos, pois, que o sujeito é um constante tornar-se, o que lhe garante
singularidade. Sua identidade se constitui a partir de modos individuais de identificar-se.
A identidade é um processo “relativamente estável”: tem um tema (a versão
específica de cada sujeito sobre “ser um sujeito”, formas de composição (as
maneiras com que esta versão toma forma de acordo com os contextos, mantendo
alguns elementos constantes, mas mobilizando-os situadamente) e um estilo (o
modo específico de cada sujeito mobilizar o tema e a forma de composição) (PIRES
e SOBRAL, 2013, p.211).

A partir do processo enunciativo, por meio do qual esta singularidade se estabelece e
sem fugir da questão da responsabilidade, estes elementos se articulam e criam uma forma
arquitetônica para seu modo de ser no mundo. O que, então, lhe permite ser “mais si mesmo
ao longo de tantas mudanças por que passa” (PIRES; SOBRAL, 2013). Como também
demarca Barros (2013, p.12), “o sujeito constrói sua identidade à medida que se relaciona
com o outro, e através da atitude responsiva às diversas vozes sociais, com diferentes e até
contraditórias valorações”.
Segundo Pucci (2011), o sujeito em Bakhtin se constitui no discurso, na sua interação
com outras vozes sociais de sua comunidade semiótica. Estas vozes, em interação dialógica,
“possibilitam ao sujeito um encontro entre consciências marcado por movimentos de sentidos
que instituem a reprodução do discurso alheio e ainda possibilitam que ele se abra para novas
mudanças discursivas” (PUCCI, 2011, p. 44). O sujeito é respondente, sua ação é sempre
resposta a uma compreensão da ação do outro. Neste contexto, o sujeito é responsável pelo
sentido construído que desencadeia sua ação.
O aspecto da responsabilidade, da avaliação responsável, da qual o sujeito não pode
escapar é o que torna possível a junção do individual com o social. Segundo Geraldi (2010,
p.281) estes termos nos levariam a um sujeito racional, uno, consciente e responsável que
cada indivíduo deveria realizar. O fundamento da responsabilidade está na participação de
cada um no Ser único que é singular e insubstituível.
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[...] o Ser único está sempre a ser alcançado; não está pronto, determinado para que
cada eu fosse uma realização concreta deste Ser, mas cada um, vivendo,
infalivelmente e obrigatoriamente o constitui, isto porque também eumesmo nunca
está pronto e acabado (GERALDI, 2010, p. 284).

Segundo Sobral (2009), a avaliação responsável envolve dois aspectos. De um lado,
avaliar supõe propor ao outro um dado modo de perceber o mundo. Esta avaliação envolve
modos esperados de agir no mundo, pois faz parte dos grupos sociais nos quais o sujeito se
insere. Por outro, ser responsável supõe se mostrar para o outro como responsável, aquele que
assume seus atos. Nesse sentido, embora todo ato seja social e repetível, ele também é
individual e irrepetível. Ou seja, cada sujeito pode realizar o “mesmo” ato à sua maneira.
Nestes termos, o que está em destaque é a concepção de um sujeito ativo e de seu
caráter de agente, uma condição que une o pessoal e o social. Os atos apresentam um
conteúdo que está relacionado aos de outros atos, mas que se diferem pelo processo pelo qual
se concretiza que é sempre único.
[...] social e pessoal são para o Círculo elementos imbricados nos próprios discursos,
na própria linguagem, nos próprios atos, não se trata de uma proposta de análise dos
sujeitos biológicos, mas da proposição de que os sujeitos biológicos só se tornam
sujeitos humanos na interação com outros sujeitos em situações sociais e históricas
concretas, situações de enunciação (SOBRAL, 2009, p.53).

Para o Círculo de Bakhtin o sujeito é um agente responsável pelo que faz, um agente
que em suas relações sociais e históricas com outros sujeitos constitui a sociedade e sem a
qual ele não existe.
Em contrapartida, este mesmo sujeito é também dividido – aquele que ele julga ser e
aquele que os outros julgam que ele é. O sujeito possui uma relação de dependência com o
outro, que contribui para a constituição de sua integralidade. Somente o contato com o outro e
as reações resultantes deste contato podem dar uma noção de si mesmo sobre coisas a que não
tem acesso.
No entanto, embora vinculado ao social e restrito a sua expressão socialmente
possível, em sua condição de agente individual,
o sujeito produz discursos que são seus e não repetição do que a sociedade imporia.
O sujeito tem naturalmente vivências muito pessoais, mas precisa exprimir de
maneira que o outro entenda, logo, por meio do que há de comum entre ele e outro
na sociedade e na história [...] não está submetido a elas como um fantoche, mas
também não age isoladamente, de si para si, porque não pode situar-se acima da
sociedade e da história (SOBRAL, 2009, p.55-56).

Conforme Geraldi (2010, p.289) acrescenta, o sujeito em Bakhtin é dotado de uma
incompletude fundante e a demanda por completude será sempre um movimento sem solução,
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pois, sempre surgirão novos acabamentos aos quais o eu não terá acesso. A relação de
alteridade, o excedente de visão e os acabamentos promovem um movimento contínuo entre o
eu e o outro, por meio do qual, acabamentos e identidades serão diversas no tempo e no
espaço.
A questão da temporalidade também tem suas implicações sobre a concepção do
sujeito. Como observa Geraldi (2010), é no tempo definido entre seus termos que o sujeito se
constitui como ser-evento único que somos. A cada tempo definido o sujeito é marcado pelas
possibilidades de interações que oferece, em sua relação com o passado e o futuro. Nessa
perspectiva, o futuro compreendido se relaciona ao conceito de memória do futuro trabalhada
pelo autor em sua relação com a personagem, “já que ele tem do futuro um acabamento que a
própria personagem desconhece” (GERALDI, 2010, p. 291).
Segundo Bakhtin (2011), a personagem, como os homens na vida, vive horizontes de
possibilidades: a cada momento presente de uma ação possível, antes de sua transformação de
virtualidade em fato, há outras ações possíveis. O que define a avaliação do sujeito é
precisamente o futuro, aquilo que ainda não existe, mas está por ser alcançado.
No pensamento bakhtiniano, o sujeito datado entrelaça passado, presente e futuro em
um espaço historicizado pelo tempo. “Ser datado e situado limita as condições de nossa
constituição em sujeitos, mas por participarmos da construção do grande tempo da
humanidade, deixamos hoje rastros do passado no que será futuro” (GERALDI, 2010, p. 291).
Enfim, a partir de uma leitura ativo-responsiva das colocações destes estudiosos de
Bakhtin e seu Círculo, podemos apreender que o sujeito bakhtiniano não é objetivo e nem
subjetivo, mas um ser que se relaciona com o outro, que fala, ouve e age, e nesse processo
contínuo, vai se formando e transformando. Um ser concreto, social, histórico e datado, que,
por meio de seus textos nos mais variados contextos, de seu embate com o outro, cria-se e
recria-se continuamente ao longo de toda sua existência.
2. Sujeito – um ser da ação e reflexão
Esta investigação sobre a questão da formação do sujeito, ao se voltar para a realidade
brasileira, sobretudo no campo da Educação, fundamenta-se também nas ideias de Paulo
Freire.

Com ele compartilhamos a preocupação com a viabilização de uma educação

verdadeiramente democrática, que possibilite a conscientização crítica e a autonomia dos
sujeitos, perante as condições de opressão do mundo contemporâneo.
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Neste sentido – educação, conscientização e diálogo – são os primeiros passos a
serem dados para libertação do sujeito e corroboram para a formação crítica que o faça
consciente de seu papel de agente transformador da realidade social. Isso porque “[...] o
processo de conhecimento traz à consciência do homem a condição material de seu mundo,
possibilita-lhe, dialeticamente, a produção de condições históricas de transformação de
formas de existência” (RIBEIRO, 2010, p.64). A relação do sujeito com o conhecimento é
também uma questão política, desta forma se torna relevante uma discussão em torno da
constituição deste mesmo sujeito no campo educacional.
2.1 Sobre a educação – por um pensar autêntico
Não se pode encarar a educação a não ser como um que-fazer humano.
Que fazer, portanto, que ocorre no tempo
e no espaço, entre os homens, uns com os outros.
Paulo Freire

Segundo Streck e Zitkoski (2010), o pensamento de Paulo Freire sobre o homem e a
sociedade possibilitou um novo olhar sobre a educação e seus efeitos sobre a vida em
sociedade. A partir de suas ideias, foi possível desenvolver uma educação desmistificadora da
realidade opressora, como também possibilitou o surgimento de formas alternativas de
produção e organização social da existência humana no mundo.
Como afirmam estes autores, Freire assumiu uma posição comprometida com
realização de um humanismo libertador, dialógico e ético possibilitado pela “síntese de
diferentes culturas, racionalidades, processos históricos e formas de vida” (STRECK e
ZITKOSKI, 2010, p.20). Esta síntese permitiria a superação de práticas opressoras do homem
pelo homem, uma exigência política e ética “para que a humanidade efetive sua autêntica
vocação de humanização do mundo” (STRECK e ZITKOSK, 2010, p. 20).
A educação, nesse sentido, passa a exercer um papel central na constituição da
sociedade. Como acentua Gadotti (apud FREIRE, 2010, p.14), nossa educação é sustentada
por dois tipos de humanismo que, embora divergentes, são conservadores: o humanismo
idealista, ligado a uma educação pietista relacionada ao obscurantismo da Idade Média; e o
humanismo tecnológico, reduzido a um conjunto de metodologias e de instrumentos de
aprendizagem, que “despolitizam a grande massa da população”. Como afirma o referido
autor, “um se perde na contemplação dos ideais de uma sociedade “humana”, “acima” da luta
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de classes; outro elimina todo ideal, substituindo-o pela ciência e pela técnica” (GADOTTI
apud FREIRE, 2010, p. 14).
É sob este viés que Freire (1969) insere sua preocupação sobre o que é o homem e
qual sua posição no mundo para falar sobre educação. Para Freire (1969), a teoria pedagógica
que implica fins e meios da ação educativa está imbricada ao conceito de homem e de mundo,
não existindo, portanto, uma educação neutra.
Segundo Freire (1969), se, de um lado, o homem é tido como um ser de adaptação ao
mundo, sua ação educativa irá adequar-se a esta concepção. O homem passa a ser visto como
“coisa”, as práticas educativas se processam em termos mecanicistas, resultando em sua
domesticação. E, se, de outro, o homem é tido como um ser de transformação do mundo, o
seu que-fazer no mundo irá seguir outro caminho, cada vez mais libertador.
Neste sentido, Freire (2010) observa que o processo de educação do homem vem de
sua consciência de ser inacabado. Diferente dos animais, o homem pode refletir sobre si
mesmo, é um ser que busca sempre o seu “ser mais”. E é esta busca constante pelo “ser mais”,
o saber-se inacabado, que dá origem à educação. “A educação, portanto, implica uma busca
realizada por um sujeito que é o homem. O homem deve ser o sujeito de sua própria
educação. Não pode ser objeto dela. Por isso, ninguém educa ninguém” (FREIRE, 2010,
p.34).
O homem é tido como um ser no mundo e com o mundo, um ser articulado no tempo
e no espaço. O mundo histórico-cultural criado pela práxis humana, como afirma Freire
(2010), é
O mundo de acontecimentos, de valores, de ideias, de instituições. Mundo da
linguagem, dos sinais, dos significados, dos símbolos. Mundo da opinião e mundo
do saber. Mundo da ciência, da religião, das artes, mundo das relações de produção.
Mundo finalmente humano (FREIRE, 2010, p. 60).

No que diz respeito a este conceito de mundo, Brennand (2015) assinala que, embora
não sistematizado, está implícito no discurso de Freire que “o estar no mundo resulta do
processo de estabelecer relações entre subjetividade individual e realidade objetiva”
(BRENNAND, 2015, p.2).
Para Freire, somente o homem é capaz de admirar e objetivar o mundo; e ter nesse
não eu constituinte do seu eu, do mundo e de sua consciência. Implica estar aberto para
compreender o mundo, a realidade e seus desafios, para então transformá-lo com sua açãoreflexão. Como afirma Freire (2010),
Por isso mesmo a educação, para não instrumentar tendo como um objeto um sujeito
– ser concreto, que não somente está no mundo, mas também está com ele –, deve

34

estabelecer uma relação dialética com o contexto da sociedade à qual se destina,
quando se integra neste ambiente que, por sua vez, dá garantias especiais ao homem
através de seu enraizamento nele. Superposta a ele, fica “alienada” e, por isso,
inoperante (FREIRE, 2010, p. 84).

Freire (1969) observa que quanto mais o homem conhecer criticamente sua
realidade, as condições concretas de sua realidade, mais será um sujeito de opções de
mudança e transformação. Caso contrário, é certo que o oposto de humanização, da busca de
ser mais também aconteça: a desumanização, o ser menos.
Ambas, humanização e desumanização, são possibilidades históricas do homem
como um ser incompleto e consciente de sua incompletude. Tão somente a primeira,
contudo, constitui sua verdadeira vocação. A segunda, pelo contrário, é a distorção
da vocação (FREIRE, 1969, p. 127).

Freire nos chama a atenção para o fato de que a desumanização fecha os horizontes
de possibilidades de existência do homem. Diferente do animal, o homem tem consciência de
sua incompletude – a humanização e a desumanização – são possibilidades que explicam sua
existência como um risco permanente. O homem, “um ser para si”, é desumanizado diante das
condições concretas que o transformam em um “ser para o outro”. Nesse sentido a educação
para Freire (1969),
[...] só é verdadeiramente humanista se, ao invés de reforçar os muitos com os
quais se pretende manter o homem desumanizado, esforça-se no sentido da
desocultação da realidade. Desocultação na qual o homem existencialize sua real
vocação: a de transformar a realidade. Se, ao contrário, a educação enfatiza os
mitos e desemboca no caminho de adaptação do homem à realidade, não pode
esconder seu caráter desumanizador (FREIRE, 1969, p.128).

Diante desses opostos – desumanização e humanização – Freire (1969) nos apresenta
duas posições educativas. A primeira que transforma o homem em coisa e a segunda que o
percebe como pessoa, como gente.
A primeira concepção, denominada por Freire de educação bancária, é resultante de
um processo educativo de depositar conteúdos, em que o educador assume o papel de
depositante e do educando o de depositário. Segundo Freire esta concepção acentua a
contradição educador-educando e leva à domesticação do homem.
Segundo Lima (2014), esta é uma educação que aliena e oprime o processo de
produção de conhecimento.
Observa-se, na orientação bancária, que: a) o professor ensina, os alunos são
ensinados; b) o professor sabe tudo, os alunos não sabem; c) o professor pensa para
si e para os estudantes; d) o professor fala e os alunos escutam; e) o professor
estabelece a disciplina e os alunos são disciplinados; f) o professor escolhe o
conteúdo do programa e os alunos – que não foram consultados – adaptam-se; i) o
professor confunde a autoridade do conhecimento com sua própria autoridade
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profissional, que ele opõe à liberdade dos alunos; e j) o professor é sujeito do
processo de formação, enquanto os alunos são simples objetos dele (LIMA, 2014,
p.71).

Como destaca Freire (1969, p.128), nesta concepção, o educando é tido como uma
“caixa” na qual o educador vai enchendo de conhecimentos e, por sua vez, o educando, de
forma passiva, vai recebendo “doações ou imposições de outros”.
Na educação bancária há uma falsa concepção do homem e de sua consciência que é
tida como algo espacializado – vazio – que deve ser preenchido com “pedaços da realidade”.
Assim como afirma Freire (1969, p. 129), “a educação é então esse ato de depositar fatos,
informações semimortas nos educandos.” Restando a estes apenas a memorização e repetição
de conteúdos.
Para Freire (1969), a concepção bancária serve à “domesticação” do homem, ao
silenciamento das vozes dos educandos. Como observa o autor,
A concepção bancária, por fim, nega a realidade em devenir. Nega o homem como
um ser da busca constante. Nega sua vocação ontológica de ser mais. Nega as
relações homem-mundo, fora das quais não se compreende nem o homem nem o
mundo. Nega a criatividade do homem, submetendo-o a esquemas rígidos de
pensamento. Nega seu poder de admirar o mundo, de objetivá-lo, do qual resulta seu
quefazer transformador. Nega o homem como um ser da práxis. Imobiliza o
dinâmico. Transforma o que está sendo no que é, e assim mata a vida
(FREIRE,1969, p.129).

Saul e Silva (2010, p.56) acrescentam também que, para Freire, na organização do
fazer educativo convencional há o predomínio de trocas de interesses individuais,
administrativos, funcionais e tendência a minimizar as implicações político-pedagógicas nas
formas de sistematizar os momentos de construção coletiva da comunidade escolar. Nesta
organização do fazer educativo convencional é negada a participação e negociação de
diferentes segmentos, perpetuando contradições sociais e contribuindo para a adoção de
discursos pedagógicos e pragmáticos evasivos, que interferem na possibilidade de formação
de uma consciência crítica via diálogo nas práticas curriculares.
Conforme estes mesmos autores, em consequência disto, há uma aceitação latente
das eventualidades dos espaços educacionais “que não podem ser organizadas de forma
diferente dos contextos políticos-educacionais vigentes” (SAUL e SILVA, 2010, p.56). E
ainda, uma rejeição da prática curricular como prática política e a desvalorização do trabalho
coletivo.
Para Freire (2011, p.50) com a consciência bancária da educação, o arquivado passa
ser o próprio homem “que perde assim seu poder de criar, se faz menos homem, é uma peça”.
36

E continua: “O destino do homem deve ser criar e transformar o mundo, sendo sujeito de sua
ação”.
Como alternativa a esta concepção bancária de educação Freire propõe uma
concepção humanista e libertadora. Nesta concepção homem e mundo estão intrinsecamente
relacionados e a realidade é tida em permanente movimento de mudança. Como, também, há
o respeito e o incentivo à vocação ontológica do homem de “ser mais”.
Depreende-se desta concepção que não há saber sem a busca inquieta, sem o risco de
criar. Reconhece-se que o homem se constitui na medida em que é capaz de admirar o mundo
por um processo de sua “hominização” até sua humanização. Para Freire (1969), a educação
libertadora
Reconhece o homem como um ser histórico. Desmistifica a realidade, razão por que
não teme a sua desocultação. Em lugar do homem-coisa, adaptável, luta pelo homem
pessoa, transformador do mundo. Ama a vida em seu devenir (FREIRE,1969,
p.130).

Nesse sentido, a concepção humanista nega depósitos de conhecimento, a narração
de fragmentos isolados da realidade e sugere uma problematização do homem-mundo, o seu
que-fazer problematizador. O homem, como um ser de opções é capaz de tomar suas próprias
decisões “em suas relações com o mundo e com os outros” (FREIRE, 1969, p.130). A
educação se dá pelo diálogo, pela comunicação.
O homem é um “corpo consciente” e não um depósito vazio pronto para ser
depositado. A concepção problematizadora da educação exige uma constante reflexão do
educando, “corpo consciente”. Como acrescenta Freire (1969),
[...] a educação se constitui como verdadeiro que-fazer humano. Educadoreseducandos e educandos- educadores mediatizados pelo mundo, exercem sobre ele
uma reflexão cada vez mais crítica, inseparável de uma ação cada vez mais crítica.
Identificados nessa reflexão-ação e nessa ação-reflexão sobre o mundo
mediatizador, tornam-se ambos – autenticamente – seres da práxis (FREIRE, 1969,
p.132).

Nesse sentido, para Freire, comenta Lima, “a educação formal deve ser sensível ao
desdobramento da libertação do indivíduo de uma educação bancária, de uma educação que
aliena e oprime perversamente no processo de produção do conhecimento” (LIMA, 2014, p.
70).
Reunindo a necessidade de conscientização, problematização, leitura do mundo real
e conteúdos, educação em Freire demarca o papel essencial de o educador perceber e
considerar, durante seu processo de desenvolvimento, as ideias que lhe possibilitarão uma
intervenção pedagógica transformadora.
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No que diz respeito ao papel do professor, faz-se necessária a tomada de consciência
para a urgência de uma prática pedagógica ressignificada na e pela convivência. Um exercício
de aprendizagem que aprimora o reconhecimento de que os conhecimentos, os valores e os
sentidos das ações docentes são constituídos de múltiplas vozes que solicitam encontros
dialéticos permanentes. Encontros que, em si, estão sempre em estado de “novidade de
encaminhamentos e propósitos”, não pelo ineditismo de temáticas da escola e de seu entorno,
mas pelo acuramento do olhar sobre os fundamentos, as consequências e as implicações que
tais objetos demandam diante de interesses identificados que inquietam seus interlocutores
por seu ocultamento (LIMA, 2014, p.77).
Dessa forma, a prática pedagógica freireana possibilita outra forma de aprendizagem
para todos os envolvidos com o contexto escolar: alunos, professores e comunidade. O
homem é um ser de relação com a realidade e o conhecimento desta realidade só se torna
possível pelo seu envolvimento com outros homens. Nesse sentido,
[...] o trabalhador social que atua numa realidade, a qual, mudando, permanece para
mudar novamente, precisa saber que, como homem, somente pode entender ou
explicar a si mesmo como um ser de relação com esta realidade; que seu quefazer
nesta realidade se dá com outros homens, tão condicionados como ele pela realidade
dialeticamente permanente e mutável e que, finalmente, precisa conhecer a realidade
na qual atua com outros homens (FREIRE, 2010, p. 62).

Assim, o trabalhador social – professor/educador – não pode assumir uma posição
neutra frente ao mundo. Ou se engaja para que ocorra mudança e transformação em busca da
verdadeira libertação e humanização do homem, ou tem suas ações voltadas para sua
domesticação.
O trabalhador social que opta pela mudança não teme a liberdade, não prescreve, não
manipula, não foge da comunicação, pelo contrário, a procura e vive. Todo seu esforço, de
caráter humanista, centraliza-se no sentido de desmistificação do mundo, da desmistificação
da realidade. Vê nos homens com quem trabalha – jamais sobre quem ou contra quem –
pessoas e não “coisas”, sujeitos e não objetos (FREIRE, 2010, p. 67).
Para Freire, o papel do professor/educador é atuar e refletir com todos aqueles
envolvidos no processo educativo para conscientizar-se, juntamente com estes, sobre as
dificuldades pelas quais passam a sociedade. A problematização da realidade concreta que
acompanha o ser e estar no mundo, possibilitará ao homem uma nova forma de
enfrentamento do homem com a totalidade da realidade. “Vê-la de ‘dentro’, e desse ‘interior’,
separá-la em suas partes e voltar a ad-mirá-la, ganhando assim uma nova visão mais crítica e
profunda da sua situação na realidade que condiciona” (FREIRE, 2010, p.80).
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Como destaca Streck e Zitkosk (2010), para Freire, educação é práxis social e
transformadora. Uma educação verdadeira e autêntica no processo educativo articula
dialeticamente ação-reflexão-novaação social. É assim que existimos no mundo, estamos
constantemente interferindo neste mundo; tanto as realidades sociais, culturais e políticas que
o constituem são construções humanas passíveis de mudanças.
A vocação ontológica de “ser mais” do homem o impulsiona para a tomada de
consciência da real condição de opressão na qual se insere. Esta tomada de consciência é o
primeiro nível de consciência das contradições que envolvem os níveis problematizadores da
realidade “à práxis transformadora das estruturas sociais que os oprimem” (STRECK e
ZITKOSK, 2010, p. 27).
Dessa forma, de acordo com o pensamento freireano, faz-se necessária uma educação
política, pois, quanto mais clareza política do processo histórico-dialético de construção da
realidade social, mais real e concreta será a possibilidade de construção – utopia – de uma
nova sociedade mais humana e digna para todos.
2.2 Sobre a consciência – por mais criticidade
Segundo Brennand (2015, p.4), Freire situa o homem como criador da história e da
cultura, realçando a capacidade dos indivíduos de conviverem com a pluralidade, o que lhes
permite a compreensão de dados da sua realidade.
Streck e Zitkosk (2010) explicitam que, para Freire, o ponto fundamental da
conscientização não é o incabamento do ser humano, mas o fato de poder reconhecer-se como
tal, o que lhe permite ser histórico-sócio-cultural. “As pessoas não existem fora da história,
sendo por elas condicionadas – não determinadas – ao mesmo tempo que podem assumir-se
como sujeitos criadores da história” (STRECK e ZITKOSK, 2010, p. 29).
Freire (2011) argumenta que o processo de educação do homem vem da própria
consciência de seu inacabamento. Para Freire (2011),
O cão e a árvore também são inacabados, mas o homem se sabe inacabado e por
isso se educa. Não haveria educação se o homem fosse um ser acabado. O homem
pergunta-se: Quem sou? De onde venho? Onde posso estar? O homem pode
refletir sobre si mesmo e colocar-se num determinado momento, numa certa
realidade: e um ser na busca constante de ser mais e, como pode fazer esta
autorreflexão, pode descobrir-se como um ser inacabado, que está em constante
busca. Eis a raiz da educação (p. 34).

Como destaca Moura (2012), Freire confrontou os modos de conceber a consciência
na perspectiva da educação bancária e da educação libertadora. A concepção bancária de
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educação, de forma equivocada, considera o homem incapaz de recriar o mundo, é
considerado um espectador, de consciência passiva, aberta às doações ideológicas. Onde
objetos são instalados, “o equívoco estaria em não compreender que os objetos estão
presentificados à consciência” (MOURA, 2012, p. 83).
Consciência é discernimento, é o que permite ao sujeito ser um ser histórico, é,
portanto, inerente ao ser humano.
A consciência se reflete e vai para o mundo que conhece: é o processo de adaptação.
A consciência é temporalizada. O homem é consciente e, na medida em que
conhece, tende a se comprometer com a própria liberdade (FREIRE, 2011, p. 50).

Freire (2011, p. 50) argumenta que nas atitudes do sujeito há dois tipos de
consciência: consciência ingênua e a consciência crítica, em estados de intransitividade e
transitividade.
O primeiro estado de consciência é a intransitividade, com uma espécie de “quase
compromisso com a realidade”. Não é uma consciência fechada, mas estreita com relação ao
poder de captação da consciência. Esta intransitividade desenvolve uma consciência mágica
da realidade, em que as causas, atribuídas aos desafios, escapam à crítica e se tornam míticas
e supersticiosas. Segundo Freire (2001) este estado
[...] se caracteriza pela quase centralização dos interesses do homem em torno de
formas mais vegetativas de vida. Pela extensão de seu raio de apreensão de
problemas a essas formas de vida, quase exclusivamente. Suas preocupações se
cingem mais ao que há nele de vital, biologicamente falando. Falta-lhe historicidade,
ou, mais exatamente, teor de vida em plano mais histórico (FREIRE, 2001, p.32).

A consciência ingênua possui certa simplicidade e não se aprofunda na causalidade
do próprio fato, com conclusões apressadas e superficiais. Este tipo de consciência considera
o passado melhor, tende a aceitar formas massificadoras de comportamento. Sua ingenuidade
leva a uma discussão frágil dos problemas, baseada mais em emocionalidades do que em
criticidade, apresentando compreensões mágicas de uma realidade tida como estática e
imutável. Como acrescenta Moura (2012, p.163), a consciência ingênua impossibilita ao
homem “a percepção, a captação de situações, de questionamentos que lhe são feitos.”
A consciência transitiva é para Freire (2001), em um primeiro momento,
predominantemente ingênua e, num segundo momento, crítica. Ao contrário da consciência
ingênua, Freire (2001) caracteriza a consciência crítica
[...] por preocupações acima de interesses meramente vegetativos. Há uma forte dose
de espiritualidade, de historicidade, nessas preocupações. Nestas circunstâncias, o
homem alarga o horizonte de seus interesses. Vê mais longe (FREIRE, 2001, p. 32).
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Como observa Moura (2012), a passagem da consciência ingênua para consciência
crítica ainda evidencia certa ingenuidade, necessitando aprimorar a capacidade de acrescentar
mais criticidade. Esta criticidade só se torna possível por meio do diálogo que amplia a
capacidade de compreensão e resposta às circunstâncias. Segundo o mesmo autor, “a
perspectiva do diálogo com seus iguais e com o seu mundo possibilitaria transitivar-se, passar
da consciência intransitiva para a transitiva, ou da versão ingênua desta para a transitiva
crítica” (MOURA, 2012, p. 163).
Esta consciência possui mais profundidade para a análise de problemas, não se
contenta com as aparências, está aberta a mudanças, não aceita explicações mágicas. É
responsável, não aceita transferência de autoridade. É questionadora, considera o diálogo
essencial para a compreensão. Novo e velho são aceitos, pois ambos são válidos (FREIRE,
2011, p. 54-55).
Para Freire (2001), a transitividade da consciência permeabiliza o homem e o torna
vibrátil.
Na medida em que o homem amplia o seu poder de captação e de resposta às
sugestões e às questões que partem de sua circunstância e aumenta seu poder de
“dialogação” não só com o outro homem, mas com o seu mundo, se transitiva. Seus
interesses e preocupações se alongam a esferas mais amplas do que à simples esfera
biologicamente vital (FREIRE, 2001, p. 35).

Nesse sentido, como observa Brennand (2015), Freire não interpreta o
desenvolvimento da consciência a partir de perspectivas sócio-morais e não reconhece que a
capacidade de julgar passa por estágios de aprendizagem. Para Freire a conscientização é um
esforço através do qual a consciência intransitiva é levada a perceber o mundo objetivo e
social, em um processo de ação e reflexão.
Segundo Freire (1979) a conscientização está baseada na relação consciência e
mundo, que nos convida a assumir uma posição utópica frente ao mundo. Utopia, neste
sentido, passar a ser uma dialetização dos atos de denunciar e anunciar, “o ato de denunciar a
estrutura desumanizante e de anunciar a estrutura humanizante” (FREIRE, 1979, p.16).
A utopia exige o conhecimento crítico. É um ato de conhecimento. Eu não posso
denunciar a estrutura desumanizante se não a penetro para conhecê-la. Não posso
anunciar se não conheço, mas entre o momento do anúncio e a realização do mesmo
existe algo que deve ser destacado: é que o anúncio não é anúncio de um anteprojeto, porque é na práxis histórica que o anteprojeto se torna projeto. É atuando
que posso transformar meu anteprojeto em projeto; na minha biblioteca tenho um
anteprojeto que se faz projeto por meio da práxis e não por meio do blábláblá
(FREIRE, 1979, p.16).
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Streck e Zitkoski (2010, p. 30) observam que para Freire a conscientização vai além
do conhecimento da realidade que oprime, é tomada de consciência de que a libertação é
possível somente à medida que “houver um engajamento concreto para a transformação dessa
realidade”.
Pode-se concluir que o processo de conscientização freireano é um processo
ininterrupto, conduzido pelo diálogo. Como pondera Streck (2010, p. 40), para Freire o
diálogo não é simplesmente uma técnica ou método pedagógico, é, antes de tudo, uma forma
de ser e de se relacionar com o mundo e com o outro. O diálogo busca a palavra autêntica,
assumindo um caráter transformador do mundo.
2.3 Sobre dialogia e diálogo – um olhar sobre a práxis
Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra,
no trabalho, na ação reflexão.
Paulo Freire

Como já dito, a palavra é desvelada no diálogo e constitui sua força motriz,
materializa as relações e nelas se materializa. Como afirma Moura (2012), palavra e diálogo
são um só. A palavra se constitui pela ação e reflexão, sem os quais se reduziria a palavrerias,
a verbalismos. “Não há palavra verdadeira que não seja práxis” (FREIRE, 1987, p. 77).
Segundo Freire (1987), a palavra inautêntica não pode transformar a realidade, não
possui ação e reflexão.
[...] esgotada a palavra de sua dimensão de ação, sacrificada, automaticamente, a
reflexão também, se transforma em palavreria, verbalismo, blábláblá. Por tudo isso
alienada e alienante. É uma palavra oca, da qual não se pode esperar a denúncia do
mundo, pois que não há denúncia verdadeira sem compromisso de transformação,
nem este sem ação (p.78).

No entanto, se se enfatiza a ação e se ignora a reflexão, a palavra se torna ativismo,
nega a práxis e impossibilita o diálogo. Para Freire (1987) a existência não pode ser silenciosa
e nem se sustentar por falsas palavras. São palavras verdadeiras que transformam o mundo.
“Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua
vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar”
(FREIRE, 1987, p. 78).
Dizer a palavra verdadeira – práxis – é transformar o mundo e como direito de todos
os homens, a palavra verdadeira não pode ser dita sozinha nem mesmo podemos dizê-la para
outros. O diálogo é um encontro dos homens para pronunciar o mundo, um ato de criação e
não instrumento de conquista do outro.
42

Para Freire (1987, p. 80), diálogo é amor, um ato de coragem, um compromisso com
os homens, não é piegas e é gerador de outros atos de liberdade e não de opressão. “Se não
amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o diálogo”.
Diálogo é humildade, pois, a pronúncia do mundo não pode ser arrogante. “A autosuficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm humildade ou a perdem,
não podem aproximar-se do povo” (FREIRE, 1987, p. 81).
Diálogo é fé, o homem dialógico sabe que o poder de fazer, de criar e de transformar
está nas mãos do próprio homem. Como observa Freire (1987), o homem dialógico é critico e
consciente, porém, em situações concretas e alienadas, pode ter este poder prejudicado. No
entanto, esta possibilidade é um desafio ao qual tem que responder e mesmo que este poder
seja negado em situações concretas, ele tende a renascer e constituir-se na luta pela libertação.
Assim, fundado no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo instaura a
confiança que tornam os sujeitos dialógicos, “mais companheiros na pronúncia do mundo”
(FREIRE, 1987, p. 82).
Diálogo também é esperança que leva ao homem a uma eterna busca que se dá na
sua comunicação com o outro. Como assevera Freire,
Se o diálogo é o encontro dos homens para ser mais, não pode fazer-se na
desesperança. Se os sujeitos do diálogo nada esperam de seu quefazer, já não pode
haver diálogo. O seu encontro é vazio e estéril. É burocrático e fastidioso (FREIRE,
1987, p. 82).

Por fim, não há diálogo sem um pensar verdadeiro, crítico dos sujeitos. Um pensar
que reconhece, na relação homem/mundo, a solidariedade. O pensar verdadeiro percebe a
realidade como um processo em constante devenir e não se acomoda. Nele a transformação
faz parte da humanização dos homens. Sem o diálogo verdadeiro não há comunicação e sem
comunicação não há educação.
Sendo assim, enquanto ensina, o papel do educador ou da educadora progressista é
desafiar a curiosidade ingênua do educando no sentido de que, com ele, possa “partejar” sua
criticidade. É assim que a prática educativa vai se afirmando como prática desocultadora de
verdades escondidas e não alienantes (FREIRE, 2013, p.137).
Nesse sentido, é preciso que o professor/educador ame sua prática pedagógica e a
seus alunos, que perceba a educação como um ato de amor, de querer o bem para seus alunos.
Este amor dos professores/educadores para com seus alunos/educandos é que move o
processo de aprendizado. O professor que ama sua prática e tem consciência do importante
papel social que desempenha, sabe que a educação implica também em respeito à diversidade
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cultural, social e econômica do educando. A cultura, as experiências de vida do aluno, seus
conhecimentos de mundo, tudo é relevante e significativo para promover o aprendizado, e
estas questões não podem ser ignoradas, e sim, serem levadas para sala de aula e incorporadas
à prática pedagógica do professor/ educador.
A educação problematizadora, baseada no diálogo, na palavra autêntica, possibilita
que o aluno se torne um sujeito crítico, reflexivo e atuante na própria comunidade em que
vive, dando suporte para que seja o sujeito transformador de sua própria realidade.
Enfim, o diálogo é capaz de transformar o homem em um cidadão novo, dotado de
pensamento crítico e capacitado para discutir e opinar sobre seus próprios problemas. Partindo
das ideias e propostas freireanas, podemos perceber a educação como instrumento de
transformação social, uma vez que o cidadão ciente de sua própria humanidade, consciente de
seu papel ativo e transformador, será livre e capaz de lutar por uma sociedade política menos
opressora e mais justa para todos.

3. A educação como situação gnosiológica e a formação do sujeito cognoscente
A teoria da educação de Paulo Freire é perpassada por uma teoria do conhecimento de
base antropológica. Segundo Freire (1983, p. 51), “o homem é um corpo consciente. Sua
consciência, ‘intencionada’ ao mundo, é sempre consciência de em permanente despego até a
realidade.Daí que seja próprio do homem estar em constantes relações com o mundo”.
Na perspectiva freireana, o conteúdo da educação é produzido no coletivo e
historicamente. É um conteúdo envolto de significados e sentidos e capaz de contribuir para o
desenvolvimento de um olhar crítico. Uma perspectiva educativa que supera um processo
educativo centrado na transmissão de conteúdos a serem apreendidos de forma passiva e
mecânica. Como observa Freire, a educação “é diálogo, na medida em que não é a
transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação
dos significados” (FREIRE, 1983, p. 46).
A proposta de Freire é uma educação que possibilite a todos envolvidos no processo
educativo – educadores e educandos – serem sujeitos agentes deste processo. Para tanto,
defende uma educação problematizadora, que seja capaz de despertar a crítica e o diálogo
entre estes sujeitos. Uma educação como um ato gnosiológico comprometida com o
desenvolvimento da consciência crítica e transformadora da realidade. O ato gnosiológico está
relacionado à capacidade do homem de tomar ciência do conhecimento já existente e
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acumulado; e neste movimento cíclico, ser capaz de produzir um conhecimento ainda não
existente.
Para Freire, a educação é uma situação gnosiológica que “não termina no objeto
cognoscível” (FREIRE, 1983), pois se comunica a outros sujeitos cognoscentes, sujeitos
responsáveis pelo próprio ato de conhecer. No processo educativo libertador, o ato
cognoscente, que está relacionado à capacidade de se conhecer algo, não termina no objeto
cognoscível, no objeto que está para ser apreendido, no conteúdo que está sendo ensinado. Na
educação como uma situação gnosiológica, a cogniscibilidade é compartilhada, o ato de
conhecer é feito em comunhão com o outro. Nesta há uma necessidade de se ampliar o
diálogo a outros sujeitos que também são capazes de conhecer. Nesse sentido, o objeto
cognoscível deve servir tanto à reflexão do educador, quanto à do educando. Como afirma o
autor,
O educador problematizador re-faz, constantemente, seu ato cognoscente, na
cogniscitividade dos educandos. Estes, em lugar de serem recipientes dóceis de
depósitos, são agora investigadores críticos, em diálogo com o educador,
investigador e crítico também (FREIRE, 1987, p. 69).

Na situação educativa, educador e educandos assumem o papel de sujeitos
cognoscentes, mediatizados pelo objeto cognoscível, que se busca conhecer. Para Freire, dar
conta dos objetos e das coisas não é conhecê-los. Em suas relações com o mundo o homem é
marcado pelos resultados de suas ações sobre ele. É um ser da práxis, “atuando , transforma:
transformando, cria uma realidade que, por sua vez, ‘envolvendo-o’, condiciona sua forma de
atuar” (FREIRE, 1983, p. 17). A práxis implica a busca pelo saber.
Nesse contexto, Freire critica a educação verbalista, pois esta impede a superação do
conhecimento superficial – doxa –, impedindo o acesso a um conhecimento aprofundado e
crítico – logos – que desafia o educando a pensar, a dialogar, a problematizar, a questionar e a
não memorizar conteúdos.
Freire (1981) nos propõe uma conexão entre o conhecimento que já existe e o
conhecimento novo que foi produzido e que se anuncia, é o que ele chama de ciclo
gnosiológico ou ciclo do ato de conhecimento. Este ciclo gnosiológico no campo
pedagógico se processa em dois momentos distintos e indissociáveis.
O primeiro, voltado para a produção, é um contexto teórico, marcado pelo autêntico
diálogo entre educador e educando, como sujeitos do conhecimento. Neste os fatos são
analisados criticamente, em uma análise que “envolve o exercício da abstração através da
qual, por meio de representações da realidade concreta, procuramos alcançar a razão de ser
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dos fatos” (FREIRE, 1981, p. 42). É quando o educador e educandos – sujeitos cognoscentes
– por meio de representação de situações existenciais buscam, em diálogo, conhecê-las. É um
momento marcado pelo conhecimento de algo novo.
O segundo, voltado para a apropriação do conhecimento produzido, partindo da
análise do contexto concreto, possibilita um nível mais crítico de conhecimento da realidade
concreta. Segundo Freire (1981) é o momento em que os educandos começam a fazer relações
com o fato que antes não percebiam, o momento em que aquilo que foi produzido é conhecido
ou percebido (FREIRE, 1986).
Dessa forma, é o movimento dialético entre estes dois momentos que permite ao
educador e educando “um processo permanente de ad-mirar sua anterior ad-miração da
realidade” (FREIRE, 1981, p.43). Para Freire,
Ad-mirar é objetivar um “não-eu”. É uma operação que, caracterizando os seres
humanos como tais, os distinguem do outro animal. Está diretamente ligada à sua
prática consciente e ao caráter criador de sua linguagem. Ad-mirar implica pôr-se
em face do “não-eu”, curiosamente, para compreendê-lo. Por isto, não há ato de
conhecimento sem admiração do objeto a ser conhecido. Mas se o ato de conhecer é
um processo – não há conhecimento acabado – ao buscar conhecer ad-miramos não
apenas a objeto, mas também a nossa ad-miração ante-rior do mesmo objeto.
Quando ad-miramos nossa anterior ad-miração (sempre uma ad-miração de) estamos
simultaneamente admirando o ato de ad-mirar e o objeto ad-mirado, de tal modo que
podemos superar erros ou equívocos possivelmente cometidos na ad-miração
passada. Esta re-admiração nos leva à percepção da percepção anterior (p. 43).

Nesse contexto, a dissociação destes momentos implicaria em um empecilho para a
formação de um pensamento crítico, uma vez que aquisição de conhecimento se fecharia na
“transferência de conhecimento”, ou seja, terminaria no primeiro momento do ciclo
gnosiológico. E, como afirma Freire (1986), a escola se tornaria um “espaço de venda de
conhecimento” fortalecendo as desigualdades, as exclusão e opressão.
O isolamento destes momentos reduz o ato de conhecer a uma simples transferência de
conhecimento já existente. E isso reduz o papel do professor para depositante de um
conhecimento já existente, perdendo então qualidades essenciais para sua prática pedagógica,
consideradas por Freire (1986) como indispensáveis ao sujeito cognoscente: “a ação, a
reflexão crítica, a curiosidade, o questionamento exigente, a inquietação, a incerteza (p. 13).
A educação libertadora, problematizadodra, já não pode ser o ato de depositar, ou de
narrar, ou de transferir, ou de transmitir ‘conhecimentos’ e valores aos educandos,
meros pacientes, à maneira da educação ‘bancária’, mas um ato cognoscente. Como
situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do
ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador,
de um lado, educandos, de outro, a educação problematizadora coloca, desde logo, a
exigência da superação da contradição educadoreducandos. Sem esta, não é possível
a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em
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torno do mesmo objeto cognoscível (FREIRE, 1987, p. 39).

O que nos leva a compreender que quando se nega aos sujeitos cognoscentes a postura
crítica e curiosa, o ato de conhecer se torna vazio, sem reflexão e criticidade, e rompe-se com
o ciclo gnosiológico. E este, em seu movimento dialético e dinâmico, é o único responsável
pela construção de um conhecimento autêntico.
Devido a sua posição comprometida com um humanismo libertador, o pensamento
freireano no leva a “uma síntese integradora da multiplicidade dos povos em suas
existencialidades concretas” (STRECK; ZITKOSKI, 2010, p. 20). A humanização do homem
é uma exigência para a superação de práticas sociais opressoras, na qual a conscientização
assume um papel fundamental para a transformação e mudança da realidade na qual se insere.
Uma tomada de consciência que se dá na relação homem-mundo, de sua realidade social
concreta, que se torna objetiva.
Nessa relação, o homem é um corpo consciente, é um sujeito capaz de agir, de
promover mudanças, de reconhecer seu condicionamento histórico, de mover-se no mundo,
ele é capaz de “reconhecer que a história é tempo de possibilidades e não de determinismos”
(FREIRE, 1997, p. 21).
Nesse sentido, Freire nos apresenta algumas considerações sobre as concepções que
envolvem a relação do homem com o mundo – subjetivismo e objetivismo.
Se o solipsismo erra quando pretende que somente o Eu existe e que sua consciência
alcança tudo, sendo um absurdo pensar uma realidade externa a ela, erra também o
objetivismo acrítico e mecanicista, grosseiramente materialista, segundo o qual, em
última análise, a realidade se transformaria a si mesma, sem a atuação dos homens,
meros objetos, então, da transformação (FREIRE, 1983, p. 51).

De acordo com o subjetivismo, a realidade concreta é tida como fruto da consciência,
sem relação com a realidade concreta e objetiva, o homem está isolado do mundo e nega esta
realidade. Nesta, a consciência é tida como a criadora da realidade concreta. Já no
objetivismo, para Freire, o homem é acrítico, mecanicista, materialista, não é visto como um
ser das transformações históricas. É um ser incapaz de tomar decisões e se subordina à
transformação da realidade.
No entanto, em ambas, não se reconhece o caráter agentivo do homem nas
transformações históricas.
Tanto erra o idealismo ao afirmar que as idéias separadas da realidade governam o
processo histórico, quanto erra o objetivismo mecanicista que, transformando os
homens em abstrações, nega-lhes a presença decisiva nas transformações históricas.
Na verdade, não conduz a coisa alguma a educação que esteja fundada numa ou
noutra destas formas de negar o homem (FREIRE, 1983, p. 51).
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Segundo o mesmo autor “o homem é um corpo consciente” (FREIRE, 1983), em
constante relação com o mundo, capaz de fazer relações, comunicar-se, se reconhecer no
outro e ao mesmo tempo dele se diferenciar. Numa relação em que subjetividade e
objetividade se implicam dialeticamente. Para Freire, ao dicotomizarmos a relação homemmundo, esta se torna “vazia” e reduzimos nossa visão de conhecimento, que passa a ser
percebida apenas como algo que deve ser dado e depositado, e assim, originando concepções
falsas de educação.
Entretanto, é na relação dialética que Freire discute a educação como um processo de
libertação do homem. O homem não pode ser percebido como isolado do mundo e nem o
mundo pode ser percebido sem o homem, o que tornaria a educação a-histórica.
Pelo contrário, como um tempo de acontecimentos humanos, a história é feita pelos
homens, ao mesmo tempo em que nela se vão fazendo também. E, se o que-fazer
educativo, como qualquer outro que-fazer dos homens, não pode dar-se a não ser
“dentro” do mundo humano, que é histórico-cultural, as relações homens-mundo
devem constituir o ponto de partida de nossas reflexões sôbre aquêle que-fazer.Tais
relações não são uma pura enunciação, uma simples frase. Envolvem um jogo
dialético no qual um dos pólos é o homem e o outro é o mundo objetivo, como um
mundo criando-se (FREIRE, 1983, p. 52).

Nesse sentido, Freire nos chama atenção para a necessidade de superação da
compreensão ingênua do conhecimento. Uma ingenuidade que se reflete em situações
educativas em que o conhecimento é tido como algo a ser depositado nos alunos. Um
conhecimento que é estático e sem confrontação com o mundo. Homem e mundo constroem a
história e constituem ponto fundante das reflexões acerca do quefazer educativo.
A educação ou a ação cultural para a libertação, em lugar de ser aquela alienante
transferência de conhecimento, é o autêntico ato de conhecer, em que os educandos
– também educadores – como consciências “intencionadas” ao mundo ou como
corpos conscientes, se inserem com os educadores – educandos também – na busca
de novos conhecimentos, como consequência do ato de conhecer o conhecimento
existente (FREIRE, 1981, p. 80-81).

A educação tem que ser percebida em sua relação com a realidade, voltada para o
aprofundamento da tomada de consciência, na qual o homem pode exercer sua prática
transformadora.

No entanto, se pautada na adaptação dos sujeitos a uma realidade já

determinada, inibe sua capacidade de criação e transformação devido a uma prática educativa
baseada na transmissão de conteúdos definidos e acabados, tento o efeito reverso e
contribuindo ainda mais para a dominação e opressão. E assim, destituindo-lhes da condição
de sujeitos agentes no processo educativo.
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Dessa forma, a aula deixa de ser apenas uma transmissão de conhecimentos prontos e
acabados; e passa a ser um momento voltado para a busca pelo conhecimento. E o quefazer
educativo passa a ser um permanente ato cognoscitivo.
As relações entre o educador verbalista, dissertador de um “conhecimento”
memorizado e não buscado ou trabalhado dura-mente, e seus educandos, constitui
uma espécie de assistencialismo educativo. Assistencialismo em que as palavras
ocas são como as “dádivas”, características das formas assistencialistas no domínio
do social. Ambas estas formas assistencialistas que no fundo se implicam, – a
material como a intelectual – impedem que os “assistidos” sejam, clara e
crìticamente, a realidade. Que a desvelem, que a desnudem, que a apreendam como
está sendo. Impedem que os “assistidos” se vejam a si mesmos como “assistidos”. A
educação que renuncia a ser uma situação gnosiológica autêntica, para ser esta
narrativa verbalista, não possibilita aos educandos a superação do domínio da mera
“doxa” e o acesso ao “logos”. E, se eles o conseguem, é que o fizeram a despeito da
educação mesma (FREIRE, 1983, p. 55).

A educação problematizadora propicia o ato de desvelamento da realidade, ao
contrário da educação bancária, nega a existência de um homem abstrato e do mundo como
uma realidade sem homens, pois consciência e mundo se co-relacionam.
Ao problematizar a maneira pela qual o homem conhece em suas relações dialéticas
com o mundo, Freire destaca que há a necessidade de superação da compreensão ingênua
sobre a formação do conhecimento humano. Uma ingenuidade refletida em situações
educativas em que o conhecimento de mundo é tido como algo a ser transferido aos
educandos. De acordo com Freire, um conhecimento estático, verbalizado e que não
reconhece que é a partir do confronto com o mundo que se estabelece o verdadeiro
conhecimento.
Nesse sentido, o conhecimento não é tido como um ato dócil e passivo que transforma
o homem em objeto, mas um ato que exige uma presença ativa e curiosa do sujeito frente ao
mundo. Segundo Freire,
Demanda uma busca constante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a
reflexão crítica de cada um sôbre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece
conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o “como” de seu conhecer e os
condicionamentos a que está submetido seu ato (FREIRE, 1983, p.16).

Sendo assim, toda imersão que faço nas teorias de Mikhail Bakhtin e Paulo Freire é
fundamental para se entender a formação do sujeito cognoscente. Uma formação que vai além
da formação do conhecimento em si, mas que se pauta também nas relações de alteridade,
dialogicidade/diálogo, responsabilidade e consciência crítica, acompanhadas por uma série de
princípios e valores que estão postos para a formação deste sujeito.
No entanto, vale ressaltar que nesta pesquisa o ato gnosiológico se vincula a forma
pela qual o conhecimento é construído nas práticas de pedagógicas desenvolvidas por
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professores e alunos. Portanto, as considerações aqui apresentadas sobre o ato gnosiológico se
limitam ao espaço escolar, mais especificamente, à sala de aula.
Nesse sentido, para falar de sujeito cognoscente não basta apenas dizer do
conhecimento e dos modos de relação com este conhecimento, mas de uma série de outras
categorias que falam de uma forma mais ampla sobre a formação deste sujeito e que nos
ajudam a pensar a forma pela qual este constrói seu conhecimento.
Assim, para a pesquisa em questão fez-se necessário sustentar-se por fundamentação
teórica de uma formação mais ampla do sujeito, para que pudéssemos pensar sobre a questão
da formação do sujeito cognoscente, sobretudo porque o enfoque está na sala de aula, na
escola e na formação deste sujeito cognoscente no movimento de construção do conhecimento
partilhado com o professor na sala de aula.
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CAPÍTULO 2
DESAFIOS DA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

Talvez este seja o momento em que as imagens que projetamos como futuro tenham deixado de nos ver porque
nós, vivendo o presente de uma ordem mundial globalizada e assentada no movimento de capitais virtuais e de
seus lucros, deixamos de enxergar quaisquer caminhos alternativos de construção de uma nova ordem.
Wanderley Geraldi

A era capitalista com sua ânsia à mercantilização trouxe consigo uma série de
problemas para todas as áreas da vida humana. E, neste processo, a lógica do capital – lucro,
competição e interesse individual – silenciosamente, foi anulando, ou ao menos
enfraquecendo, questões relacionadas à solidariedade, a consideração ao outro, à
generosidade, à coletividade.
O que percebemos é um estado de dominação que se firma por uma rede de discursos
que ressaltam a ideia de que o que vale mais é o dinheiro e o que se pode comprar. Uma
naturalização da dominação e da miséria pela manipulação ideológica, pela falta de
conscientização da possibilidade de mudança e transformação da realidade opressora. É a
imposição de uma visão mítica do mundo empreendida pela aderência às cegas ao sistema.
Um sistema que concomitante à disseminação de um ideal de vida burguesa, silenciosamente,
convence, manipula e domina a vida privada.
Nesse sentido, a educação também se encontra imersa na cobiça do capital. A
mercantilização da educação se torna visível, dentre outros aspectos, tanto no esvaziamento
da educação pública, quanto no movimento de valorização do ensino privado, onde o ensino é
tido como de melhor qualidade. Como também, na administração, na forma de organização
das relações de trabalho e no modo de funcionamento de instituições privadas e públicas. E
ainda, pela política das avaliações que se instaurou sobre o sistema educacional e a adoção
dos princípios da qualidade total nas instituições de ensino.
Segundo Peroni (2009), nos anos 90, após a expansão do capitalismo, instaura-se um
período de crise. Para a superação deste momento, criam-se algumas estratégias “que
redefinem o papel do Estado; as políticas educacionais formam parte deste movimento”
(PERONI, 2009, p. 286). Partindo da ideia de que a crise estaria no Estado, e, portanto, este
deveria buscar no mercado seu parâmetro de qualidade e suas instituições não deveriam mais
ser as responsáveis pela execução das políticas públicas.
De acordo com Coelho (2008), o discurso da política pública brasileira dos últimos
vinte anos está estreitamente relacionado às recomendações de organismos internacionais que
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insistem em ações que conduzam à construção da identidade dos profissionais da educação,
principalmente dos professores, para superar a crise de eficiência, eficácia e produtividade do
sistema.
Tal discurso aponta como principal problema a ser sanado o desencontro entre o
sistema educacional e as necessidades do mercado de trabalho. A saída da crise,
segundo essa orientação política, está em tratar a educação e o conhecimento como
eixos da transformação produtiva com equidade, e como fator de competitividade
das nações e das empresas (CEPAL; UNESCO, 1995) (COELHO, 2008, p. 231).

Todavia, como ressalta a mesma autora, essa abordagem educativa, voltada para o
mercado, transforma a educação em mercadoria de consumo individual, baseada no mérito e
na capacidade de seus consumidores.
Como observa Luiz Carlos Freitas (2012), “a escola cada vez mais se preocupa com a
cognição, com o conhecimento, e esquece outras dimensões da matriz formativa, como a
criatividade, as artes, a afetividade, o desenvolvimento corporal e a cultura” (FREITAS, 2012,
p.389).
Nesse contexto de mercantilização da educação, a questão da avaliação passar a ser
um signo deste processo. Segundo Peroni (2009), a avaliação em larga escala é um dos
principais pilares das políticas educacionais. Como também, demarca uma nova posição do
Estado, que deixa de ser o executor das políticas e passa a ser seu coordenador e/ou
financiador. Dois movimentos que se relacionam diretamente com a avaliação em larga
escala. Assim,
[...] o conteúdo das avaliações terá como parâmetro competências e habilidades
exigidas pela reestruturação produtiva; além disso, o Estado passa a exercer mais o
papel avaliador do que o de executor, inclusive utilizando a avaliação como
instrumento para a indução da qualidade (PERONI, 2009, p.287).

Como observa Coelho (2008), avaliação da educação básica foi implantada e
consolidada pela avaliação externa da escola pelo Saeb – Sistema de Avaliação da Educação
Básica, a partir dos resultados da aprendizagem dados por recursos quantitativos.
Segundo a autora, esse sistema conta também com a Prova Brasil, criada em 2005,
com o objetivo de avaliar o desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática. E
ainda, com o Índice Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, implantado em 2007, para
o monitoramento do andamento das políticas públicas, dada pela análise combinada do
desempenho dos alunos nos exames Prova Brasil, Saeb e das taxas de aprovação de cada
escola. De acordo com a mesma,
O discurso oficial enfatiza a crise de ineficácia do sistema educacional brasileiro, no
bojo da qual está o desempenho das escolas e dos professores, de um lado, como
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fator de resultados insatisfatórios de aprendizagem dos alunos tais como os aferidos
pelo Saeb. De outro lado, este desempenho é dimensão de qualidade a ser ativada
pela formação profissional e por mecanismos de avaliação e incentivo por mérito,
aspectos sendo estimulados e implantados na nova versão do Saeb - a Prova Brasil
(COELHO, 2008, p. 231).

E ainda,
No atendimento da proposta incluída no Compromisso Todos Pela Educação
referente a “alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo
os resultados por exame periódico específico”, no ano de 2008, é instituída a
Provinha Brasil, que se constitui em mais um instrumento de avaliação, agora
focando os resultados das séries iniciais do Ensino Fundamental ( WERLE, 2011,

p.787).

No entanto, como afirma Luis Carlos de Freitas (2007), a questão da qualidade vem
sendo mais vinculada à questão do acesso, à igualdade de oportunidades e não a de resultados.
Segundo o mesmo, os problemas que viemos enfrentando com a educação básica nacional
têm origem no próprio formato ideológico do projeto liberal hegemônico que reduz qualidade
a acesso. “Os liberais admitem a igualdade de acesso, mas como têm uma ideologia baseada
na meritocracia, no empreendedorismo pessoal, não podem conviver com a igualdade de
resultados sem competição. Falam de igualdade de oportunidades, não de resultados”
(FREITAS, 2007, p. 967-968).
Nesse sentido, as políticas de equidade acabam por ocultar o problema da
desigualdade socioeconômica. Como assinala o autor, não é por menos que os melhores
desempenhos são daqueles alunos brancos que pertencem às camadas com nível
socioeconômico melhor. No entanto, prossegue o autor,
Isso não significa que todas as escolas não tenham de ser eficazes em sua ação.
Muito menos que as escolas que atendem à pobreza estejam desculpadas por não
ensinarem, já que têm alunos com mais dificuldades para acompanhar os afazeres da
escola. Ao contrário, delas se espera mais competência ainda. Mas os meios e as
formas de se obter essa qualidade não serão efetivos entregando as escolas à lógica
mercadológica. A questão é um pouco mais complexa. Deixada à lógica do
mercado, o resultado esperado será a institucionalização de escola para ricos e escola
para pobres (da mesma maneira que temos celulares para ricos e para pobres). As
primeiras canalizarão os melhores desempenhos, as últimas ficarão com os piores
desempenhos. As primeiras continuarão sendo as melhores, as últimas continuarão
sendo as piores. Mas o sistema terá criado um corredor para atender as classes mais
bem posicionadas socialmente, o que será, é claro, atribuído ao mérito pessoal dos
alunos e aos profissionais da escola (FREITAS, 2007, p. 967).

A questão da equidade na política liberal se restringe ao acesso ou ao combate aos
índices de reprovação. Uma medida que apenas retarda problemas políticos, econômicos e
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sociais enfrentados pelo liberalismo, mas que não garante, a todos, qualidade da educação
básica. Como reforça o autor,
Há hoje um grande contingente de alunos procedentes das camadas populares que
vivem o seu ocaso no interior das escolas, desacreditados nas salas de aula ou
relegados a programas de recuperação, aceleração, progressão continuada e/ou
automática, educação de jovens e adultos, pseudo-escolas de tempo integral, cuja
eliminação da escola foi suspensa ou adiada e aguardam sua eliminação definitiva na
passagem entre ciclos ou conjunto de séries, quando então saem das estatísticas de
reprovação, ou em algum momento de sua vida escolar onde a estatística seja mais
confortável (FREITAS, 2007, p. 969).

Nesse sentido, o grande empecilho para a melhoria da qualidade da educação seria a
própria ideologia meritocrática liberal que se restringe à medição do mérito e ocultação da
desigualdade social por detrás de uma suposta neutralidade do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), criado pelo MEC.
Ao se conceber a avaliação como indutora da qualidade, há uma inversão do objetivo
das avaliações institucionais, que ao invés de serem diagnósticas e favorecerem a elaboração
de políticas públicas, tornam-se meritocráticas e culpabilizam escolas e professores pelo
sucesso ou fracasso escolar, “como se o sistema público não fosse responsável pela rede de
escolas e sua qualidade” (PERONI, 2008, p.7).
A forma pela qual as instituições educacionais percebem a educação está intimamente
relacionada com o contexto social e econômico no qual nos inserimos hoje. Influenciada por
padrões industriais capitalistas, promovidos por organismos como a Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Banco Mundial (BM), as instituições
escolares, pressionadas a alcançarem melhor colocação no ranking internacional, direcionam
seus esforços para a melhora de seus resultados no Programme for International Student
Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Como também, pelo
sistema nacional de avaliação da educação básica (Prova Brasil e Saeb). Estes colocam
competição e competitividade como força motriz de todo o sistema escolar, já que seus
resultados colocam em evidência quem é bom e quem é o melhor, uma disputa que se estende
por todo o país, englobando todas as escolas do sistema nacional, como também
internacionais, como se todas pudessem ser avaliadas igualmente, indiferentemente às
diversas circunstâncias sócio-políticas nos quais estas se inserem.
Este processo deu origem ao que Saviani (2008) chama de pedagogia tecnicista, ao
defender a ideia de neutralidade científica e os princípios de racionalidade, eficiência e
produtividade, reordenando o processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e
operacional. Um processo que define o que, quando e como professores e alunos devem fazer.
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[...] na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a organização racional
dos meios, ocupando o professor e o aluno posição secundária, relegados que são à
condição de executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação
e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros,
objetivos, imparciais. A organização do processo converte-se na garantia da
eficiência, compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os
efeitos de sua intervenção (SAVIANI, 2008, p.10-11).

Como observa Luiz Carlos Freitas (2012),
O tecnicismo se apresenta, hoje, sob a forma de uma “teoria da responsabilização”,
meritocrática e gerencialista, onde se propõe a mesma racionalidade técnica de antes
na forma de “standards”, ou expectativas de aprendizagens medidas em testes
padronizados, com ênfase nos processos de gerenciamento da força de trabalho da
escola (controle pelo processo, bônus e punições), ancorada nas mesmas concepções
oriundas da psicologia behaviorista, fortalecida pela econometria, ciências da
informação e de sistemas, elevadas à condição de pilares da educação
contemporânea. Denominamos esta formulação “neotecnicismo” (Freitas, 1992;
1995) (FREITAS, 2012, p. 383).

Segundo o último autor, o neotecnicismo se estrutura em torno de três grandes
categorias: responsabilização, meritocracia e privatização para o controle do processo e
garantia de resultados definidos que são medidos em testes padronizados.
A responsabilização está presente na educação por meio de um sistema de testes que
são aplicados nos alunos, pela divulgação pública do desempenho das escolas e pelas
recompensas e sanções.
O caráter meritocrático é composto pelas recompensas e sanções e está na base da
política liberal, em que se encontra a igualdade de acesso à educação e não a de resultados.
São dadas as oportunidades, mas não se considera o ponto de partida de cada um, o que
importa é o esforço e o mérito pessoal.
No caso da escola, diferenças sociais são transmutadas em diferenças de
desempenho e o que passa a ser discutido é se a escola teve equidade ou não, se
conseguiu ou não corrigir as “distorções” de origem, e esta discussão tira de foco a
questão
da
própria
desigualdade
social,
base
da
construção
da desigualdade de resultados (FREITAS, 2012, p. 383).

Na última década a privatização se inseriu na Educação Pública por meio da
possibilidade de se administrar o público de forma privada. Ou seja, uma escola mesmo sendo
pública passou a poder ter sua gestão privada. A escola continua sendo gratuita, porém o
Estado se encarrega de transferir para o privado o pagamento pela gestão. Há também, os
vouchers, a instituição de bolsas que permite aos alunos estudarem em instituições de ensino
privadas, “como o Programa Universidade para Todos (Prouni – no ensino superior) e o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec – no ensino médio),
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ambos de transferência de verbas públicas para a iniciativa privada” (FREITAS, 2012, p.
386). No entanto, como observa o autor,
O argumento central e oportunista dos defensores desta estratégia desresponsabiliza
o Estado pela educação pública. Ele diz que “assim como os ricos podem escolher as
escolas nas quais querem matricular seus filhos, também os pobres devem poder
fazê-lo”. Mas, como é obvio, é a escola pública aberta a todos que tem que ter
qualidade e, portanto, é nela que devem ser feitos investimentos para sua melhoria.
Transferir recursos para a iniciativa privada só piora as escolas públicas (FREITAS,
2012, p. 386).

Nesse contexto – meritocrático, de responsabilização e de privatização – o sistema de
avaliação da educação básica, passa por uma inversão de objetivos, ao invés de dar suporte
para a elaboração de políticas que visem melhoria da educação, começa a induzir um
determinado padrão de qualidade. O que viemos percebendo ao longo destes anos é que estas
avaliações deixaram de ser diagnósticas e seus resultados têm sido utilizados como
instrumento de culpabilização de escolas e professores pelo sucesso ou fracasso escolar, como
se o próprio sistema público fosse isento de qualquer responsabilidade pelas escolas e sua
qualidade.
Desta forma, tendo como base as considerações tecidas ao longo deste texto, podemos
perceber que a partir da década de noventa, a educação sofreu vários ajustes e transformações
para se adequar ao contexto social, político e econômico criado pela crise do capitalismo.
No entanto, compreendemos que as ações decorrentes das políticas públicas têm se
enveredado por caminhos duvidosos. Como podemos perceber nos movimentos de avaliação
sistêmica da educação básica no Brasil, as reformas e o discurso de responsabilidade,
performatividade e controle, combinados com argumentos de justiça social sobre o direito de
todos a uma boa educação, vem encobrindo as várias falhas de nosso contexto educacional
contemporâneo. Afinal, o que é uma boa educação? Ao avaliarmos o que é bom ou sermos
avaliados como tal, estamos verificando o que foi suposto para ser medido ou estamos
verificando o que valorizamos? Ou ainda, será que valorizamos apenas o que podemos medir?
Enquanto não se chega a um entendimento sobre o assunto o que podemos perceber de
dentro de nossas escolas é o medo, acompanhado pelo cansaço e abandono. O medo de serem
deixados para trás, de não conseguirem corresponder de forma positiva às exigências que lhes
são impostas. O cansaço causado pela rotina exaustiva de atividades e regras, tanto para
professores e alunos, para se chegar a um patamar aceitável de competição. E por fim, o
abandono, levado pelo sentimento de fracasso, revolta e incompetência, perante as exigências
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internas e externas. Como também, a aceitação de uma suposta “inferioridade” perante seus
“concorrentes”.
Um dos problemas da educação não é o que se aprende, mas que aprendemos algo,
para um propósito particular, e aprendemos de alguém. Este é um processo já tão mecânico
que não conseguimos questionar sobre o conteúdo, propósito e suas relações educativas.
Talvez seja o momento para pensarmos em uma teoria da educação mais do que da
aprendizagem, em criarmos espaços para que ocorra um trabalho voltado para a educação
democrática, baseada no respeito à diferença e à pluralidade. Como argumenta Coelho (2008),
Apostamos na hipótese da retomada da construção da identidade pelos profissionais
da educação, como cidadãos e como educadores. Essa aposta se faz na direção que
Sousa Santos (1999, p. 60) aponta: a saída é “reinventar a democracia”.
Especificamente, a “redescoberta democrática do trabalho é condição sine qua non
da reconstrução da economia como forma de sociabilidade”. E isso vale para os
profissionais da educação, pois o trabalho reduzido a mero fator de produção não
pode sustentar a cidadania. Portanto, um caminho para a mudança da educação
escolar está na revalorização da tradição solidarista, de um “sindicalismo de
alternativa civilizacional” e de reconstrução de suas políticas a partir de explicitação
e confronto de interesses sociais diferentes e, até antagônicos. Estão postas novas
questões: Há outra saída, senão a de destruir a individualização? Há outra saída
senão a de reconstrução das solidariedades baseadas na construção de uma nova
identidade profissional dos profissionais da educação? Há outra saída senão a de
fazer um novo movimento de organização e luta por aspirações e reivindicações que
historicamente têm marcado os profissionais da educação? (COELHO, 2008, p.
251).

Sendo assim, neste contexto educacional é relevante refletirmos sobre o papel da
educação, que tipo de sujeito está presente em nossas escolas públicas e que tipo de formação
lhe está sendo proporcionada. E ainda, sobre os desafios a serem vencidos para a
concretização de uma educação democrática em um cenário tão marcado pela presença do
mercado.
2.1 Impasses da Educação Contemporânea – histórias que não se contam
Diversificação, produtividade, eficácia, qualidade total, competência – são palavraschave para um futuro perfeito e próspero. E por detrás deste discurso eufórico que vem
direcionado por supostas necessidades do mundo global, vem a falsificação de consciências
ao imperativo de sucesso que silenciosamente obriga a vida humana a adequar-se à lógica do
mercado.
De acordo com as observações de Morrow e Torres (2004) a relação entre educação e
a globalização são fundamentais para os processos globalizantes liderados pelo capitalismo
como sistema mundial. Como afirmam os autores,
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Enquanto o sistema público de educação, na velha ordem capitalista, estava mais
orientado para a formação de uma força de trabalho confiável e disciplinada –
embora houvesse resistência à reprodução sistêmica e a outras respostas políticas
radicais, mesmo nesses cenários escolares –, a nova economia global requer
trabalhadores mais produtivos e dinâmicos da força de trabalho (MORROW e
TORRES, 2004, p.30).

É nesse contexto que entra em cena a perspectiva da qualidade total em educação,
como parte de um movimento mais amplo, desde o nível individual da qualidade pessoal ao
nível macroeconômico da competição no mercado capitalista (BUENO, 2003).
Segundo Silva (1996), todo processo de obtenção de hegemonia política conta com a
transformação radical dos significados, categorias, conceitos, discursos por meio dos quais se
dá sentido e se pode nomear o contexto vivido. “As categorias linguísticas, os conceitos, ao
constranger e limitar a esfera do possível, ao permitir que certas coisas sejam pensadas, são
parte central de qualquer projeto político de transformação social.” (SILVA,1996, p.167) Ou
seja, novas categorias são criadas ou têm seu significado transformado. Como ressalta o autor
para a redefinição educacional, é reservada uma série de estratégias retóricas, que aqui serão
expostas em forma de síntese.
1)deslocamento das causas; 2) culpabilização das vítimas; 3) despoliticação e
naturização do social; 4) demonização do público e santificação do privado; 4)
apagamento da memória e da história; 6) recontextualização, as categorias e o léxico
das lutas democráticas são seletivamente reciclados e reincorporados (SILVA,1996,
p.168).

Ramos (2012) ressalta em sua pesquisa de doutoramento a questão dos slogans
educacionais, fortemente presente na retórica oficial, que atribuem protagonismo ao professor
na educação e problematiza as “signifixações” do discurso pedagógico contemporâneo. No
entanto, um protagonismo que não se coaduna com a realidade vivida pelo professor.
Segundo a autora, as constantes recontextualizações que vem sofrendo o termo qualidade,
como por exemplo, a inserção do adjetivo social, traz consigo “indícios de como o significado
pode estar sendo ideológica e politicamente investido”. Para a mesma, a questão da qualidade
em educação faz parte de um processo maior em que,
Ao passo que parece circular um inexpressivo qualificativo “social”, avultam-se
fórmulas métricas e financeiras que prometem “capturá-lo”. A “qualidade social” é
sintetizada em máximas que evidenciam seu caráter controlável, mensurável e
avaliável. Parece se anunciar, com isso, a lógica contraditória do discurso da
“qualidade social”, que deixa à margem sua própria condição de qualitas, mas é
capaz de dar vida ao quantum que a constrange (RAMOS, 2012, p.147).

Segundo Silva (1996, p.170), embora a qualidade em educação seja objetivo de luta de
educadores envolvidos na teoria e prática educacional, uma luta política e sociológica em
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educação, um movimento de combate às desigualdades, às dominações e injustiças de
qualquer tipo, esta se contrapõe a uma visão também política sob uma perspectiva empresarial
e gerencial chamada de GQT (Gerência da Qualidade Total).
Segundo o autor, esta última concepção de qualidade é vista sob uma perspectiva
econômica, pragmática, gerencial e administrativa, que se apresenta como uma visão técnica.
Como afirma o autor,
A GQT é, de fato, uma tecnologia, mas uma tecnologia moral, no sentido de Michel
Foucault, isto é, um dispositivo do governo e autogoverno, de controle e
autocontrole, de regulação e auto-regulação. Como uma tecnologia moral, a GQT
encarna relações sociais particulares, corporifica as relações específicas de poder.
Como tal, está longe de ser uma técnica inocente e neutra (SILVA, 1996, p.170).

A retórica da qualidade na educação se dá por um processo duplo de transposição.
Como observa Gentili (2012, p.116), este processo se dá primeiro pelo deslocamento do
problema da democratização para a questão da qualidade; e segundo, pela transferência de
conteúdos de questões empresariais sobre qualidade, para a política educacional e análise de
processos pedagógicos.
A aplicação dos princípios empresariais no Brasil teve início com o programa “Escola
de Qualidade Total” (EQT) por Cosete Ramos, coordenadora adjunta do Núcleo Central de
Qualidade e Produtividade subordinado ao Ministério da Educação. Segundo Gentili (2012)
este programa de qualidade total para a escola consiste na aplicação do Método Demimg de
Administração na gestão de instituições escolares e no desenvolvimento de estratégias de
aplicação do “Método de 14 pontos”. A proposta da Escola de Qualidade Total baseia-se
então em uma tradução escolar dos “pontos” de Deming:
1)Filosofia da Qualidade 2)Constância de propósitos 3)Avaliação do processo
4)Transações de longo prazo 5) Melhoria constante 6) Treinamento em serviço 7)
Liderança 8) Distanciamento do medo 9)Eliminação de barreiras 10) Comunicação
produtiva 11) Abandono das quotas numéricas.12) Orgulho na execução 13)
Educação e aperfeiçoamento 14) Ação para a transformação (GENTILI, 2012,
p.144).

No entanto, a educação de qualidade total não faz menção ao modelo de humanidade
que pretende formar. Com a redução do aluno a cliente, do professor a gerente-educador, a
educação se isenta de suas dimensões emancipadoras, do pensamento crítico e da democracia.
“Os resultados práticos da qualidade total revelam-se uma pálida sombra em relação ao
otimismo teórico que até aqui pudemos perceber, pois não chegam a alcançar a realização dos
duvidosos objetivos a que se propõem” (BUENO, 2003, p.187).
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Bueno (2003) ressalta que a adoção da política da qualidade total em educação deu
pressupostos para que os interesses da organização capitalista criasse certa identidade com as
necessidades da humanidade.
Atualmente a preocupação com a inclusão social está sendo percebida como forma de
superação do desemprego e da crescente desigualdade, como também de seus efeitos para
investimentos futuros e desenvolvimento econômico. Segundo o mesmo autor, uma
preocupação que se manifesta na empregabilidade. “[...] no treinamento contínuo daqueles
que foram tornados socialmente desnecessários, em vez de na criação de empregos e na busca
por meio de gastos redistributivos. (APPLE, 2004, p. 65)
Como acrescenta Apple (2004),
A política educacional tornou-se um elemento da política econômica, emoldurado
por uma versão concentrada e rearticulada microeconomicamente da teoria do
capital humano, ligada à estrutura mutável das economias e dos mercados de
trabalho nas nações pós-industrializadas (APPLE, 2004, p.62).

Nesse sentido as políticas educacionais globais de forma gradativa reestruturaram os
sistemas educacionais por meio de uma cultura da performatividade que impõe indicadores de
desempenho que ligam os grandes produtores de políticas aos que as praticam.
As novas estruturas e culturas esvaziadas da performatividade dentro dos sistemas
educacionais são cada vez mais drenadas de conteúdos normativos e comuns.
Somos deixados com “uma grande casca de instrumentalismo abstrato”, diante da
desarmonia social e da hibridização de culturas e identidades (APPLE,2004, p.66).

Como observa Biesta (2013, p.32), ensinar foi redefinido como apoiar ou facilitar a
aprendizagem, assim como a educação foi descrita como propiciadora de oportunidades ou
experiências de aprendizagem, foi reduzida a um processo de formação de recursos humanos
a serem adequados às necessidades do mercado. Nesse sentido, o movimento pedagógico
empreendido dentro da sala de aula está mais voltado para o ensino de conteúdos isolados e
desvinculados da realidade vivida pelos alunos, mas que são necessários para se obter bons
resultados nas avaliações. Não importa de onde este aluno vem, o que espera, o que sonha.
Como salienta Peroni (2009),
a educação é vista como uma ferramenta, em uma visão basicamente instrumental e
técnica, independente do movimento do real e dos sujeitos envolvidos. É o retorno
de velhos paradigmas da relação entre o investimento em educação e o retorno para
a produção (PERONI, 2009, p. 255).

Segundo Laval (2004), um dos problemas com esta forma de conceber a educação é
que se tem uma visão empobrecida dos investimentos no saber que se transforma em uma
fonte de ganhos de produtividade. Como afirma o autor,
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Ela negligencia, dessa forma, todas as representações de futuro ligadas às condições
presentes, aos valores transmitidos e às chances percebidas e desconhece a relação
com vida ativa é uma relação que compromete tanto uma história pessoal e coletiva
quanto as relações entre as classes sociais, os sexos e as faixas etárias (LAVAL,
2004, p. 27).

Neste contexto, o que temos é uma educação desprovida de pensamento crítico e
dialético para se pensar a realidade, com a imposição de um modelo quase mercantil de
reestruturação que reconstitui as relações entre pais e escolas, à medida que eles se tornam
consumidores em vez de cidadãos. E isso afeta o trabalho de professores e as relações das
escolas com suas comunidades e sistemas educacionais (APPLE, 2004, p.74).
Como comenta Bueno (2003), os educadores se voltam para as necessidades dos
clientes e passam a desenvolver um trabalho estritamente técnico com seu alunos/educandos.
Argumenta o autor que
A despolitização da educação justifica-se, para os neoliberais, pois a transformação
da sociedade, mesmo admitida como um todo desigual, requer unicamente o
aperfeiçoamento técnico dos recursos humanos, com vistas a um crescimento
econômico. O pressuposto da harmonia entre capital e trabalho dispensa a
politização das questões sociais, pois a realidade capitalista é vista como adequada
às necessidades humanas, bastando que a educação atenda aos imperativos da
modernidade (BUENO, 2003, p.89).

Assim, não é dada prioridade à escola como formadora de sujeitos sociais. Não nos
questionamos sobre o papel da educação, das condições de ensino oferecidas aos
alunos/educandos. O que importa são os bons resultados que aumentam as oportunidades de
êxito. Questões ideológicas acerca do ensino, das relações pedagógicas, das transformações
das práticas educacionais em prol de mais qualidade interna são esquecidas.

Segundo

Sacristán (1996),
Os valores de justiça, equidade, dignidade humana, solidariedade e distribuição da
riqueza e do capital cultural vão sendo substituídos pela preocupação pela eficácia,
pela competitividade, pela “excelência”, pela busca de resultados tangíveis, pelo
ajuste às necessidades do mercado de trabalho e da economia, pela luta para dispor
de melhores condições de saída do sistema educacional diante de um trabalho
escasso, pela formação em destrezas básicas, pela necessidade de incorporar as
tecnologias da informação, etc. (p. 61).

A educação de qualidade total sustenta um novo direcionamento, na qual a formação
de um sujeito cidadão cedeu lugar à formação de um sujeito flexível capaz de se enquadrar às
necessidades imediatas do mercado.
Esta influência do mercado sobre o social se tornou tão expressiva que para a maioria
das pessoas é praticamente impossível pensar em um mundo fora dos parâmetros capitalistas.
Qualidade e eficiência passam a ser indispensáveis para a sociedade contemporânea. E a
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educação, por sua vez, deixa de ser um espaço criado pela e para a democracia, para se tornar
um espaço de produtividade e de desenvolvimentos de competências.
De forma cada vez mais acentuada, a ideologia capitalista se faz presente nas escolas
por meio da organização do currículo, das formas e conteúdo a serem avaliados, dos
financiamentos educacionais feitos pelas grandes empresas, da formação dos professores e até
da própria organização escolar. Há um privilégio das funções externas do sistema escolar que
visam corresponder às exigências da economia e do mercado.
No entanto, ao se direcionar o ensino para estas necessidades do mercado, ocultam-se
e limitam-se os horizontes educacionais e a preocupação com a formação do sujeito que
deveria estar voltada para sua subjetividade, para a formação de um sujeito crítico, ativo e
atuante na sociedade em que vive, agora se restringe às demandas do mercado.
Neste contexto, há também uma ressignificação das relações da escola com a própria
sociedade. Conforme observa Bueno (2003),
A sociedade entendida como um todo harmônico, é cliente da escola, instituição
também harmônica, à qual cabe atender, de forma flexível, e portanto moderna, ao
cliente-aluno, que dela espera satisfação de suas necessidades, as quais se resumem
a uma formação profissional que o torne competitivo no mercado de trabalho. O
cliente-aluno também é cidadão, o que significa ser trabalhador e consumidor,
preparado para a convivência democrática. Da educação para a democracia esperase a entrega sem reservas às demandas do mercado, de forma flexível e responsável
(p. 145).

Esta relação mercado/escola se respalda em uma consciência reificada e fria frente ao
humano e é contrária a uma educação crítica e libertadora capaz de promover um diálogo
crítico com e sobre o mundo. E ainda, ao oferecer probabilidades de um “bom futuro”, “[...]
encobre tendências destrutivas inconscientes que se voltam contra a mesma ordem social
aprovada pela consciência” (BUENO, 2003, p.196).
Nesse sentido, o tão esperado “sucesso” presente tanto no discurso escolar quanto no
oficial perde seu encanto quando não se concretiza, passando para os próprios
alunos/educandos a responsabilidade e a culpabilização pelo seu fracasso, exclusão e
desemprego. O que nos mostra um grande descompasso entre a teoria e prática, o quanto é
inadequado aplicar a lógica monetária à realidade da vida humana.
Por detrás da ideia de uma educação flexível, empreendedora, fácil, divertida, que nos
guiará a um futuro perfeito, vem o estreitamento de horizontes e alienação. A atividade
educativa é reduzida a um processo mercantil sem respeito à diferença e à pluralidade,
isentando-se sobre qualquer responsabilidade ética sobre a reprodução da dominação.
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Ao argumentar sobre o conteúdo e o objetivo da aprendizagem, Biesta (2013) salienta
que são questões educacionais importantes, pois compreender o que se quer ou precisa já “é
em sim mesmo uma experiência importante de aprendizagem”, são questões sociais e
interpessoais, de nossas relações com os outros e sobre o lugar que ocupamos no tecido
social. O conteúdo e o objetivo da educação estão relacionados às questões políticas, ao
deixá-los por conta do mercado, corremos o risco de ser manipulados, “privando-nos da
oportunidade de ter uma voz democrática na renovação educacional da sociedade” (BIESTA,
p.43).
Atualmente, é crescente a preocupação das escolas em se adequarem ao modelo de
qualidade capitalista, tanto no que se refere a sua administração, quanto à sua própria prática
pedagógica.

Segundo Bueno (2003, p. 159), “a escola é caracterizada não só em

continuidade com as demais instituições, principalmente em relação à empresa capitalista,
como também deve encontrar nesta os referenciais para o resgate de sua qualidade.”
Segundo o mesmo autor, a empresa capitalista também é cliente da escola uma vez
que esta se incube de moldar seus estudantes para o trabalho. Ao não atender as expectativas
do mercado de trabalho com a “qualidade” que se espera, a escola é tida como incompetente
não só no que diz respeito às suas funções, como também se torna a protagonista da
reprodução de problemas sociais, já que o fracasso escolar é analisado em termos de perda
capitalista e não em necessidades humanas.
O contexto de aparente inevitabilidade e neutralidade que envolve o conceito de
qualidade total tem forte cunho político. Neste sentido, como argumenta Silva (1996), é
importante que educadores se voltem à crítica dos pressupostos dessa visão de qualidade e
retomem o compromisso com noções de qualidade relacionadas com questões de poder,
distribuição desigual de recursos e processos de dominação. Nas palavras do autor, “é preciso
que se aprofunde a discussão sobre uma noção de qualidade que seja política e não técnica,
sociológica e não gerencial, crítica e não pragmática” (SILVA, 1996, p.171).
A perspectiva da Escola da Qualidade Total constitui-se em uma tentativa de
transformar a escola em uma instituição que funcione tal qual uma empresa. Como destaca
Gentili (2012), o desafio a ser enfrentado hoje é duplo. De um lado, a necessidade de destruir
esta retórica da qualidade total; e de outro, a construção de um novo sentido voltado para a
cidadania sem nenhuma conexão de caráter mercantil.
Sendo assim, o contexto educativo contemporâneo está marcado por influências
capitalistas e a preocupação com a qualidade total em educação está mais voltada para a
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formação de recursos humanos que atendam as necessidades do capital do que para as
necessidades do sujeito em si. E, por qualidade de educação entende-se somente o
treinamento de habilidades, o que perpetua ainda mais a “alienação do sujeito frente a si
próprio” e a produção de “consciências falsificadas” (BUENO, 2003, p.197).
Desta forma, mediante a uma supervalorização do ensino, aprendizagem de conteúdos
e técnicas, faz-se urgente um educar para a vida, para o convívio com o outro, com a
diferença e a pluralidade que lhes são inerentes. Faz-se urgente uma educação que desenvolva
um pensamento crítico e dialético, um pensamento autêntico capaz de promover a liberdade
entre os homens.

2.2 Por uma educação democrática em que todos possam ser tratados como sujeitos
A política da qualidade total em educação tende a produzir uma pedagogia e um
indivíduo com qualidades que precisarm ser questionadas. Pois, o que esperamos de uma
educação autêntica é uma concepção alternativa e democrática de qualidade.
E desta forma podemos questionar sobre o perfil destes sujeitos que vêm sendo
formados sob o padrão da nova linguagem da aprendizagem. Como também, sobre os
fundamentos do discurso da educação, que são violados quando se submete o sujeito a este
padrão imposto pelo mundo globalizado. Parece que algo está se perdendo com essa nova
linguagem da aprendizagem, perda esta provocada pelo seu direcionamento restrito às
necessidades do mercado e não do sujeito enquanto ser humano.
É sobre esta perda que recaem as considerações e críticas aqui expostas. Embora
algumas mudanças de ordem política, social e econômica sejam inerentes à história da
humanidade, percebe-se que algo se perdeu ou está sendo negado a este sujeito em seu
processo educativo. O quê e para quê ensinar estão vinculados mais às necessidades do
mercado do que às questões sociais e políticas.
Segundo Bueno (2003), a educação de qualidade total só se torna democrática e
eficiente pelo apelo que faz às necessidades do cliente-aluno. Porém, neste processo legitima
a desumanidade de uma educação moldada pelo mercado e ressignifica as relações da escola
com a sociedade. Conforme o autor,
A sociedade entendida como um todo harmônico, é cliente da escola, instituição
também harmônica, à qual cabe atender, de forma flexível, e portanto moderna, ao
cliente-aluno, que dela espera satisfação de suas necessidades, as quais se resumem
a uma formação profissional que o torne competitivo no mercado de trabalho. O
cliente-aluno também é cidadão, o que significa ser trabalhador e consumidor,
preparado para a convivência democrática. Da educação para a democracia espera-
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se a entrega sem reservas às demandas do mercado, de forma flexível e responsável
(BUENO, 2003, p.145).

Nesse sentido, a educação da qualidade total desponta como uma visão inadequada
para a realidade democrática. Uma realidade democrática que demanda pela formação de uma
visão consciente e crítica dos problemas sociais e políticos da sociedade. Como argumenta
Freire (2001),
Somente na medida em que nos fizermos íntimos de nossos problemas, sobretudo de
nossas causas e efeitos, nem sempre iguais aos de outros espaços e de outros tempos,
ao contrário, quase sempre diferentes, poderemos apresentar soluções para eles
(p.9).

Como observa Silva (1996), a invasão do campo educacional pelo campo gerencial da
GQT desconsidera toda uma história e tradição de discussão democrática sobre a qualidade da
educação. Afirma o autor que
[...] a discussão da qualidade da educação não pode ser desligada de um
questionamento dos currículos, dos métodos e dos processos de avaliação
atualmente predominantes, justamente tudo aquilo que a GQT, como um
instrumento técnico, neutro, pragmático e gerencial simplesmente toma como dado.
[...] As mesmas técnicas de avaliação e medição que a GQT quer colocar no centro
da sua estratégia gerencial e “pedagógica” são precisamente aquelas que mais têm
sido questionadas e contestadas nessa tradição democrática (SILVA, 1996, p.177).

Para Freire (2011) é fundamental que o próprio sujeito se envolva em seu processo
educativo, que haja diálogo, que se deixe de falar sobre e se passe a falar com este sujeito, a
fim de que se conheça sua visão de mundo, como são constituídos seus modos de pensar,
sentir, ser e agir. “A educação, portanto, implica uma busca realizada por um sujeito que é o
homem. O homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Não pode ser objeto dela. Por
isso, ninguém educa ninguém” (FREIRE, 2011).
É sobre esse viés que Biesta também se volta para o cerne da educação humana e
declara a morte do sujeito, em que o homem não é objeto de conhecimento, mas sim, o sujeito
que conhece. Na questão da morte do sujeito, “o que está em jogo na ideia do fim do homem
não é o desaparecimento final do homem ‘como tal’, mas apenas o fim de uma determinada
articulação moderna da subjetividade humana” (BIESTA, 2013, p.62). E continua o autor:
“em jogo está o desenvolvimento de modos diferentes de ser, fazer ou pensar o que somos,
fazemos ou pensamos” (BIESTA, 2013, p. 65). Nesse sentido, um momento em que o que
importa não é mais se falar sobre e sim dar a oportunidade deste mesmo sujeito ter voz e
tornar-se presença no mundo.
Esta vinda ao mundo se dá justamente por meio da interação do sujeito com o outro
que não é ele, através de atos comuns do cotidiano, o sujeito não pode ser “coisificado”. Sob
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esta mesma perspectiva Bakhtin também afirma que, “o sujeito como tal não pode ser
percebido nem estudado como coisa, posto que sendo sujeito não pode, se quiser continuar sêlo, permanecer sem voz, portanto, seu conhecimento, só pode ter um caráter dialógico”
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1988).
Envolver-se com o outro, desafiá-lo, fazer com que participe, responda e se posicione
são questões que não podem ser consideradas questões difíceis, pois são justamente elas que
possibilitam ao sujeito vir ao mundo e tornar-se presença.
Mas essas questões são num sentido muito fundamental, questões educacionais,
porque desafiam aos estudantes a mostrar que eles são e qual a sua posição. Ao fazêlo, essas questões tornam possível que os estudantes venham ao mundo como seres
únicos e individuais (BIESTA, 2013, p.49).

Portanto, as questões aqui levantadas são relevantes para se falar em educação e de sua
importância para a formação do sujeito contemporâneo, de um sujeito que está sendo
considerado aquém de sua própria história. Fato que contribui ainda mais para a formação ou
perpetuação de uma sociedade injusta, formada por sujeitos silenciados, sem autonomia, sem
presença no mundo. O pluralismo e a diferença nos mostram formas diferentes de
humanidade daquela posta pela visão moderna, e lidar com outras possibilidades humanas põe
sob suspeita os referenciais modernos e se torna um desafio para a educação contemporânea.
Como observa Freire (2001), é a vinculação com a realidade que garante ao processo
educativo organicidade para uma atitude democrática, permeável, crítica, plástica. A escola
não pode ser imposta pelo centro, mas planejada conforme a cultura da região onde se insere.
É preciso uma descentralização educativa,
[...] sempre estrangulada pelo autoritarismo, que empresta ao centro ou aos centros,
força messianicamente salvadora e, assim, protecionistamente antidemocrática, e
continuamos hipertrofiadamente centralizados. Por isso mesmo é que falamos tanto,
em termos teóricos, na necessidade de uma vinculação da nossa escola com a
realidade local, regional e nacional, de que haveria de resultar a sua organicidade e
continuamos, na prática, a nos distanciar dessas realidades todas e a nos perder em
tudo o que signifique antidiálogo, antiparticipação, anti-responsabilidade (FREIRE,
2001, p. 13).

De acordo com Biesta (2013), a educação contemporânea é marcada por seu caráter
tecnológico, está sempre pronta a servir a objetivos predeterminados, seja para a transmissão
de conhecimentos e habilidades, para a formação para a cidadania, para evitar a desintegração
social, para transformar ou instaurar uma nova ordem social. Impulsionada por seu caráter
tecnológico, a educação está sempre com uma meta a ser alcançada e um objetivo
predeterminado a ser atingido. Como destaca Gentili (2013),
[...] os diferentes paradigmas da avaliação didática e as divergentes modalidades
históricas de organização curricular; as teorias (dominantes ou não) acerca do
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trabalho dos professores; os estudos econômicos que, em suas mais variadas formas,
abordam a problemática educacional, etc. sempre têm pressuposto um tipo
específico de ideal de rendimento e – com ele – uma concepção – explícita ou
implícita – de qualidade (p.155).

Como já mencionado, um dos problemas da educação não é o que se aprende, mas que
aprendemos algo, para um propósito particular e aprendemos de alguém, este é um processo
já tão mecânico que não conseguimos questionar sobre o conteúdo, propósito e suas relações
educativas. Atualmente, o sistema escolar, sobretudo escolas e professores, engessados por
exigências externas, não podem ir além do já estabelecido e quase não encontram formas
alternativas de educar. Mesmo que o professor saiba o que fazer, precisa de aprovação do que
é necessário fazer de acordo com normas já estabelecidas.
É lógico que não estamos ignorando a importância do currículo escolar, mas
defendendo
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necessidade

que

há
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a
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e

de

professores/estudantes no processo de ensinar e aprender. O currículo não seria um conjunto
de conteúdos a serem adquiridos, mas a oportunidade de se ter uma prática que possibilite o
surgimento de respostas próprias dentro do contexto escolar. Nessa composição, o currículo
passa a ser assumido em perspectiva dialética, Os conteúdos são necessários para o processo
de ensino-aprendizagem, porém é preciso que sejam reconhecidos não como estáticos, prontos
e acabados, mas como sendo construídos no processo das interação entre sujeitos. As
respostas próprias que surgem no contexto escolar são também sociais e precisam dialogar
com o contexto mais amplo. É nessa tensão que se constrói o currículo e o conhecimento.
Também não estamos dizendo que vale tudo e qualquer resposta dada, mas consiste
em permitir que o estudante conheça como são tecidas as variadas tramas das relações sociais
e perceba que sua existência está relacionada com o que é outro. “Consiste em responder ao
outro e assim ser também responsável pelo que é outro e por quem é outro” (BIESTA, 2013,
p. 48). Conforme a compreensão de Freitas sobre relação professor-aluno, essa relação é
dialógica
[...] em que se enfrentam dois sujeitos em processo de construção compartilhada do
conhecimento. Dessa forma, pode-se compreender o ensino e aprendizagem como
parte de um mesmo processo que se desenvolve na dialética das interlocuções entre
seus diferentes atores (FREITAS, 2013, p.97).

O problema com a linguagem da aprendizagem que cerca todo o sistema escolar é que
a prioridade não é o que o estudante aprende para si, em sua formação como ser humano, mas
o quê e para quê aprendem. O conteúdo e o objetivo da aprendizagem são questões
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educacionais importantes, pois a própria “compreensão do que se quer ou precisa é em si
mesmo uma experiência de aprendizagem” (BIESTA, 2013, p.42).
Contrapondo-se à linguagem da aprendizagem e defendendo uma linguagem para a
educação, o ponto central das reflexões de Biesta (2013) é a relação da educação com o ser e
estar num mundo marcado pela pluralidade e diferença. Ao buscar uma definição comum de
humanidade, propõe a criação de uma linguagem da educação que responda aos desafios
educacionais contemporâneos.
De acordo com este autor, viemos ao mundo como indivíduos únicos e responsáveis
ao que e a quem é outro. E é sob este viés que a educação se faz fundamental, sendo
responsabilidade do educador estimular no educando uma ação responsiva e responsável, em
sua relação com o outro e com a diferença.
Ainda para o autor, a aprendizagem vai além de um processo de aquisição de algo que
lhe é imposto. E nos faz perceber que, hoje, um dos grandes problemas enfrentados por nossas
escolas recai justamente pela “obrigação” de corresponder de forma positiva e quantitativa às
expectativas externas e/ou a alcançar resultados predeterminados, que condenam todo o
sistema escolar a uma busca incansável por melhores índices de uma suposta qualidade de
ensino.
Como observa Luiz Carlos de Freitas (2012),
Uma consequência destas políticas é o estreitamento do currículo escolar (Au, 2007,
2009; Ravitch, 2011a). Quando os testes incluem determinadas disciplinas e deixam
outras de fora, os professores tendem a ensinar aquelas disciplinas abordadas nos
testes (Madaus, Russell, & Higgins, 2009). Avaliações geram tradições. Dirigem o
olhar de professores, administradores e estudantes. Se o que é valorizado em um
exame são a leitura e a matemática, a isso eles dedicarão sua atenção privilegiada,
deixando os outros aspectos formativos de fora (Jones, Jones & Hargrove, 2003), (p.
287).

A competição que se trava entre estes profissionais e entre as escolas contribui para a
o enfraquecimento das relações de cumplicidade e diminuição da colaboração entre estes
sujeitos. As políticas de responsabilização vêm fazendo com que a escola e professores
pressionem cada vez mais seus alunos a terem um bom desempenho e, para isso, investem em
uma série de simulados e atividades para a preparação dos alunos para as avaliações. Como
observa o referido autor, esta pressão está sendo feita sobre os alunos cada vez mais jovens,
levando a uma escolarização cada vez mais antecipada.
Outro efeito colateral da pressão para se obter melhores resultados nas avaliações são
as fraudes. Como argumenta Luiz Carlos Freitas (2012),
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As variáveis que afetam a aprendizagem do aluno não estão todas sob controle do
professor. Esta pressão e controle produzem um sentimento de impotência,
associada à necessidade de sobreviver, que tem levado à fraude. Multiplicam-se os
casos de ajuda do próprio professor durante a realização de exames, quando não a
simples alteração da nota obtida pelo aluno em testes (Tucker, 2010; Georgia, 2011;
Leung, 2004). Juntam-se a estes os casos de fraudes no interior das prestadoras de
serviço que constroem, aplicam e corrigem os testes (Farley, 2009), (p. 392-393).

E ainda, segundo o mesmo autor, a pressão por desempenho tem provocado a
segregação socioeconômica no território e dentro da própria escola. O primeiro tipo de
segregação se dá quando a escola não aceita certos tipos de alunos e os deslocam para outras
escolas. E o segundo, que se dá dentro da própria escola, envolve uma separação entre os
alunos de melhor desempenho daqueles que têm baixo desempenho, agrupando-os em turmas
separadas.
Outro efeito desta política apontada pelo autor é a subordinação do professor aos
materiais didáticos estruturados, o que retira dele sua autonomia e qualificação para a
adequação de seu método de ensino às necessidades específicas de cada aluno.
É neste contexto educacional de intensa cobrança que escolas, professores e alunos
vêm se formando e deformando nos últimos tempos. Um período de constante
ressignificações, que gradativamente vem estreitando as relações humanas e consumindo a
vida das pessoas.
O que se torna bem visível quando se coloca a educação em termos de aquisição de
algo já previsto, pronto e acabado, sem horizontes e possibilidades para o novo. Como
observa Geraldi (2013), “sem futuro, somente se faz educação para o presente, para o
mercado, para o consumo, para o emprego. Nesta, jamais o Ser-evento em que todos somos e
produzimos se fará humano” (GERALDI, 2013, p.27).
O que nos sugere uma educação que esteja aberta a outro modo de ser humano, um
modo mais experimental e experiencial, que só é possível por meio da relação com o outro, na
dimensão ética dessas relações. Nesse sentido Biesta (2013) aponta que,
[...] a discussão sobre o espaço ético sugere que a primeira questão sobre o sujeito
não é a pergunta “Onde estou?”, mas a pergunta “Onde está você?”. A última é a
pergunta que nos singulariza, e essa é a pergunta que, num sentido muito
fundamental, pode ser compreendida como uma questão educacional. É a pergunta
que nos chama para ser presença; ou, para ser mais preciso, é a pergunta que me
chama a mim, como ser singular, como alguém um, para vir ao mundo (p. 80).

Sob esta perspectiva mais humanizada da educação, dialogando com as ideias de
Bakhtin, Freitas (2013) nos propõe uma educação da práxis, em que conhecimento científico,
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vida e arte sejam entrelaçados pela responsabilidade, que não seja uma simples memorização
e reprodução,
[...]mas algo que problematize, que leve a busca de novas respostas, que ajude os
alunos a compreender e se inserir responsavelmente no mundo em que vivem. [...]
que transforme alunos e professores não em meros repetidores, mas em autores de
suas palavras, criadores de novas possibilidades (FREITAS, 2013, p.105).

Partindo das questões acima colocadas, podemos perceber que as expectativas técnicas
que envolvem a educação contemporânea se por um lado se mostram eficazes para a
realização de objetivos predeterminados, principalmente no que diz respeito à transmissão de
conhecimento e habilidades; por outro, tornam mais difícil o pensamento sobre a interação
com o outro, sobre nosso ser com outros. É nesse sentido que Biesta (2013) destaca que o que
importa não é o que é o sujeito humano, mas sim onde este sujeito humano se torna presença.
Para o autor, tornar-se presença não é apenas vir ao mundo de pluralidade e diferença, é se
inserir neste mundo em que já existe o outro que não sou “eu”, de forma a não impedir que
este também possa ter seu início. Tornar-se presença é, portanto, uma apresentação a outros
que não são como nós.
Entendo que, depois destas colocações, seja importante retornarmos à questão da
educação democrática em nossas escolas. Mas afinal, qual o papel da educação e das escolas
em uma sociedade democrática?
Para tentarmos responder a esta pergunta primeiro precisamos compreender que tipo
de subjetividade é necessária para a construção de uma sociedade democrática. Seguindo o
pensamento iluminista, influente até hoje, a democracia necessita de indivíduos independentes
dotados de autonomia e racionalidade. E, nesse sentido, é função da escola criar condições
para que o indivíduo desenvolva habilidades, conhecimento e disposições para se tornarem
cidadãos democráticos.
A escola deve estar atenta ao aluno/educando, aos conhecimentos que este
aluno/educando já possui e somente a partir deles desenvolver seu trabalho pedagógico. Para
tal, é necessário que o professor/educador conheça seus alunos/educandos, suas descobertas
crenças e opiniões, desenvolva o diálogo e crie situações para que o aluno possa expor aquilo
que já conhece e aprenda ainda mais. Como observa Geraldi (2010),
[...] o que importa é aprender a aprender, para construir conhecimentos. Ensinar não
é mais transmitir e informar, ensinar é ensinar o sujeito aprendente a construir
respostas, portanto só pode partir de perguntas. [...] Poderemos não produzir as
respostas desejadas, mas somente nossa memória de um futuro outro para as
gerações com as quais hoje trabalhamos poderá iluminar nosso processo de
construção desta nova identidade: a atenção ao conhecimento é a atenção ao humano
e a sua complexidade (p.100).
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Para Freire (2001), o cenário brasileiro é marcado por consciências ingênuas ou
acríticas que pedem por uma revisão de nossa educação, “quase toda ela decorativa e
seletivamente antidemocrática” (p.43). Desta forma,
Somente uma escola centrada democraticamente no seu educando e na sua
comunidade local, vivendo em suas circunstâncias, integrada com seus problemas,
levará os seus estudantes a uma nova postura diante dos problemas de contexto. À
intimidade com eles. A da pesquisa em vez da mera repetição, perigosa e enfadonha
repetição de trechos e de afirmações desconectadas das suas condições mesmas de
vida. A do trabalho.[...] Escola que, plural nas suas atividades, criará circunstâncias
as quais provoquem novas disposições mentais no brasileiro, com que se ajustará em
condições positivas ao processo de crescente democratização que vivemos
(FREIRE, 2001, p. 85).

A escola é fundamental para a preparação de seus educandos para a democracia. O que
Biesta (2013) chama atenção é para a forma pela qual esta preparação se desenvolve. De um
lado temos uma educação para a democracia, voltada para a aquisição de conhecimentos,
valores e habilidades necessários para a participação na vida democrática. E de outro, uma
educação por meio da democracia, as formas democráticas de educação possibilitam não só
conhecer como também participar na própria vida democrática dentro e fora dos muros das
escolas.
Entretanto, como compreender o papel da educação numa sociedade democrática? A
resposta a essa questão está intimamente relacionada à concepção de sujeito democrático.
Na concepção individualista do sujeito democrático, proposta por Immauel Kant, a
educação democrática se responsabiliza pela criação da pessoa autônoma e racional, pela
produção da subjetividade racional. Já na concepção social, proposta por John Dewey, a
educação é uma “função social, assegurando direção e desenvolvimento nos imaturos por
meio de sua participação na vida do grupo a que pertencem” (DEWEY apud BIESTA, 2013,
p. 171).
Embora a concepção social supere o individualismo kantiano, nos mostrando que a
produção da pessoa democrática é possível somente por meio de sua participação
democrática, ela continua vinculada a uma abordagem instrumentalista, pois a participação na
democracia continua sendo a forma pela qual o indivíduo social é criado ou produzido.
Conforme Biesta (2013), essas duas concepções se mostram falhas na definição de
sujeito democrático. A primeira, não leva em consideração as condições sociais, materiais e
políticas para a subjetividade, nos mostrando uma concepção individualista deste sujeito. A
segunda, embora reconheça que é através da participação social que o sujeito democrático se
produz e que a educação deva ser democraticamente organizada para que propicie
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oportunidades para a formação da inteligência social, não chega a abandonar a visão
instrumentalista e individualista da educação.
Como afirma Biesta (2013) a subjetividade é uma qualidade da interação humana que
se mostra na ação,
[...] somos um sujeito naquelas situações em que nossas iniciativas são dotadas por
outros de tal maneira que as oportunidades para que os outros introduzam suas
iniciativas no mundo não sejam obstruídas (p.180).

Este breve esclarecimento sobre diferentes formas de compreender a subjetividade
democrática pode lançar luz às nossas indagações sobre a educação democrática no contexto
contemporâneo. Como sabemos, a educação tradicional centraliza todos seus esforços e
estratégias educacionais para que seus educandos sejam preparados para participarem da vida
democrática.
Nesse sentido, poderemos lançar outro olhar sobre a relação dos educandos com o
currículo escolar. Sabemos que a reprodução das matérias do currículo escolar é uma prática
da maioria de nossas escolas. Porém, é justamente esta relação com o currículo que deve ser
mudada, o que requer outra forma de compreensão da relação dos educandos com o
conhecimento construído nas práticas pedagógicas. O aprendizado não pode se fundamentar
exclusivamente na reprodução de conteúdos, mas na exploração destes.
Porém, é importante que aqui façamos uma breve observação acerca da validade dos
conhecimentos já produzidos e transmitidos aos educandos. O que seria do novo se não
houvesse o velho, o que seria do criado se não houvesse o dado? Não é nosso objetivo
desmerecer os conhecimentos e habilidades transmitidos pela escola, mas chamar atenção
para o movimento oscilatório entre verdades científicas e saberes vividos necessário para que
ocorra aprendizagem.
Ao fazer uma analogia entre as categorias pravda e istina de Bakhtin com a educação,
Geraldi (2013) aponta que,
Transitar entre o irrepetível e o repetível, o que é do nível do indivíduo e o que de
nível geral, consiste em termos educacionais, no movimentos pendular constante do
professor e do aluno. Trabalhamos com conhecimentos reconhecidos pela tradição, e
vivemos no mundo simbólico do senso comum [...] Ao aceitarmos apenas a verdade
racionalmente construída, perdemos a verdade [pravda] da vida vivida, da
experiência, do repentino que não voltará; mas se ignorarmos a verdade científica,
construída, abstrata [istina], reduzimos o vivido a momentos que se sucedem sem
que a humanidade construa com a experiência qualquer aprendizagem (p. 23).

Como destaca o mesmo autor, “as falas são sempre associações, liames, teceduras do
aqui e agora com o já dito, com o já conhecido, que recebe das circunstâncias interlocutivas
novas cores e novos sentidos” (GERALDI, 2010, p.81).
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Nesse contexto, podemos perceber também a aula e seus acontecimentos. Ao lidar
com sujeitos diferentes, com histórias de vida diferentes e em momentos diferentes, mesmo
que o conteúdo se repita, as circunstâncias deste acontecimento nunca serão as mesmas. Cada
turma, cada aluno terá uma recepção e, consequentemente, uma resposta diferente àquilo que
for dado. O que torna um imperativo que a cada aula o professor crie e recrie circunstâncias
diferentes para validar sua prática pedagógica, sendo estas sempre contextualizadas com seus
alunos de forma a fazer com que não só se interessem em aprender, como também se tornem
“co-autores de seu próprio aprendizado”.
Vivemos em um período em que todo o sistema educacional está voltado para a
obtenção de melhores resultados e estão presos a tabelas classificatórias, mas que isto não
impeça os professores de encontrarem o equilíbrio necessário entre o dado e o criado, para
que os educandos aprendam algo novo.
Nesse sentido, é preciso que se faça uma reflexão sobre o papel da escola em criar a
consciência da capacidade de se promover a mudança. Em termo de ação o que pode ser
feito? Qual a nossa responsabilidade? Que tipo de sociedade nós estamos vivendo e que
valores estão sendo reproduzidos?
A perspectiva individualista tem se intensificado e dominado as relações sociais de
nossa contemporaneidade. E nesse movimento, não há uma perspectiva política que acolha os
menos favorecidos e mais atingidos pela crise do capitalismo. Há sim, uma aparente
participação, mas uma participação sem uma consciência crítica dos fatos.
E, com isso, um distanciamento crescente da escola de uma perspectiva mais
humanizadora que abarque o sujeito em sua integralidade. Como observa Freire (2001),
enquanto o ser humano for educado para adaptar-se aos fatos, à realidade que lhe está sendo
posta, irá se perpetuar o cultivo de uma consciência ingênua, com uma concepção mágica e
simplista de que a possibilidade de um futuro alternativo só lhe será possível a partir de forças
externas à sua realidade. E continua: “[...] uma educação para o desenvolvimento e para
democracia, entre nós, tem que ser uma educação pelo diálogo. Uma educação pela
participação, que desenvolva no homem brasileiro sua criticidade” (FREIRE, 2001, p. 51).
No contexto contemporâneo, por em prática uma educação democrática não é uma
tarefa fácil, mas é uma alternativa que possibilita ação às escolas e aos educadores diante da
heterogeneidade da sala de aula, onde a existência da pluralidade e da diferença se torna fato.
Dessa forma, o espaço da sala de aula se torna um lugar privilegiado para a possibilidade de
uma educação democrática, justamente porque é na relação professor/aluno e aluno/aluno em
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que há abertura para questionamentos de situações em que a ação é ou não possível, criando
oportunidades para que todos possam ser sujeitos, tornando a democracia uma realidade.
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CAPÍTULO 3
TEXTO E CONTEXTO - EM BUSCA DE SENTIDOS
Para trabalhar em perspectiva de compreender a formação do sujeito cognoscente,
primeiramente nos debruçamos teoricamente sobre o sujeito e sobre alguns pontos que
envolvem o contexto sócio-político e que influenciam a educação que este recebe. Neste
capítulo, iremos apresentar o desenho metodológico da pesquisa, no intuito de conhecer e
compreender o contexto em que se insere os sujeitos pesquisados.
Como esta pesquisa visa compreender como se dá o processo de formação do sujeito
cognoscente a partir das relações de alteridade estabelecida dentro da sala de aula entre
professores e alunos, esta se fundamentará em uma abordagem qualitativa de investigação.
Conforme Gatti e André (2011), estudos desta abordagem permitem um trabalho com a
construção de sentidos, que ocorrem nas próprias relações que são tecidas entre os sujeitos em
questão. No que diz respeito aos sentidos e significados que corroboram com a investigação,
Gatti e André (2011) afirmam que
são eles que traduzem as mudanças dinâmicas no campo social, no campo
educacional, cuja compreensão pode trazer uma aproximação do real mais
condizente com as formas humanas de representar, pensar, agir, situar-se etc. (p.29).

Segundo estas autoras a abordagem de pesquisa qualitativa não separa sujeito e objeto,
busca interpretação, a descoberta e reconhece que fatos e valores estão interligados, o que
acaba por exigir do pesquisador uma postura de não neutralidade. “A abordagem qualitativa
defende uma visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta todos os componentes
de uma situação em suas interações e influências recíprocas” (GATTI e ANDRÉ, 2011, p.30).
A investigação qualitativa em educação pode ter muitas formas e ser conduzida em
vários contextos. De acordo com Bodgan e Biklen (1994), a expressão “investigação
qualitativa” é utilizada como um termo genérico que engloba várias estratégias de
investigação com determinadas características.
Os dados recolhidos são designados como qualitativos, o que significa ricos em
pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo
tratamento estatístico; [...] as questões a investigar são formuladas com o objetivo de
investigar os fenômenos em toda a sua complexidade e em contexto natural
(BOGDAN E BIKLEN, 1994, p.16).

Nessa abordagem de investigação há uma preocupação voltada para a compreensão
dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos investigados, sendo as informações
coletadas por meio do contato com os próprios indivíduos investigados.
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Nesse sentido Bakhtin observa que o homem, assim como qualquer objeto, pode ser
percebido e conhecido como coisa, porém, o homem enquanto sujeito, produtor de textos, de
contrapalavras, não pode ser percebido como coisa, “porque como sujeito e permanecendo
sujeito, não pode tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode
ser dialógico” (BAKHTIN, 2011, p. 400).
Como assinalam Gatti e André (2011), a pesquisa qualitativa possibilita um estudo
mais detalhado dos fatos educacionais construídos a partir de uma perspectiva voltada para o
contexto micro do campo educacional. Conforme estes autores destacam,
O uso dos métodos qualitativos trouxe grande e variada contribuição ao avanço do
conhecimento em Educação, permitindo melhor compreensão dos processos
escolares, de aprendizagem, de relações, dos processos institucionais e culturais, de
socialização e sociabilidade, do cotidiano escolar em suas múltiplas implicações, das
formas de mudança e resiliências presentes nas ações educativas (GATTI e ANDRÉ,
2011, p.34).

Para as autoras, esta possibilidade de estudo trouxe grandes contribuições para a
pesquisa qualitativa, como a incorporação de posturas investigativas mais flexíveis e
adequadas para estudos de processos micro-sócio-psicológicos e culturais iluminando
aspectos e processos ocultados pela perspectiva quantitativa. Além disso, a constatação de que
a compreensão e interpretação de questões e problemas da área da Educação necessitam de
enfoques e tratamentos multidimensionais. Como também o retorno do foco da pesquisa para
os atores envolvidos nos processo educativo. E finalmente, a consciência de que a
subjetividade interfere na pesquisa, sendo necessária a adoção de certas medidas para
controlá-la.
Nesse contexto, a partir de uma abordagem crítica, a presente pesquisa se orienta por
uma imersão aprofundada no campo, possibilitando um recorte temporal extensivo que
fomentou a compreensão dos sentidos construídos a partir de eventos situados entre os
sujeitos pesquisados. O que também possibilitou conhecer como se desenvolvem as relações
intersubjetivas que se dão dentro da sala de aula via práticas discursivas dos sujeitos
envolvidos neste processo.
Nesta pesquisa assumo como principal instrumento metodológico a observação das
interações acontecidas em sala de aula. Embora esta não seja uma observação participante, a
observação em si possibilitou um contato direto como os sujeitos pesquisados por meio de
pequenos diálogos que também contribuíram para a melhor compreensão do campo de
pesquisa. E ainda, acredito também que a própria presença do pesquisador no ambiente
pesquisado já interferia nos acontecimentos observados. Como observa Geraldi (2013),
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vivemos em um universo simbólico no qual nos movimentamos e nos constituímos, e em que
“os signos não têm uma relação de biunivocidade, ao contrário são semanticamente
plurivocais, plurisignificativos, multiplamente acentuados pelas entonações avaliativas;
somos agentivos por nossas contrapalavras” (GERALDI, 2013, p.13).
Também compartilho com a ideia de Ramos (2012) que,
Posto que sou pesquisadora, isso necessariamente se reflete no lugar próprio de
minha observação, que passa a ser feito também das intencionalidades da pesquisa e
das que se constroem no diálogo com o campo. São elas que podem dar vida a esse
“procedimento”, considerado por muitos um olhar passivo, distante ou mesmo
oculto ao acontecimento. Observo com intencionalidade muito clara: para poder ver
[ou será (des)ver?] o acontecimento, não havendo passividade nessa condição
(RAMOS, 2012, p.56).

De acordo com Monteiro (1998, p.15), na pesquisa qualitativa “o pesquisador procura
tornar-se familiarizado com as pessoas e seu comportamento, em seu contexto, a fim de
compreender suas ações e os significados que estas lhes imprimem”. Nesse sentido, a
observação permitiu a inserção no contexto pesquisado e possibilitou também a percepção das
variadas situações que compõem o cotidiano da sala de aula, e ainda abriu espaço para um
diálogo com os sujeitos da pesquisa. Foi importante conhecer professores e alunos nos mais
variadas formas de interação.
Ao se referir à relação pesquisador e pesquisado, Freitas (2007) acrescenta,
Considerar a pessoa investigada como sujeito implica compreendê-la como
possuidora de uma voz reveladora da capacidade de construir um conhecimento
sobre sua realidade que a torna co-participante do processo de pesquisa. Conceber,
portanto, a pesquisa nas ciências humanas a partir da perspectiva sócio-histórica
implica compreendê-la como uma relação entre sujeitos possibilitada pela
linguagem (FREITAS, 2007, p.29).

Nesse cenário, a observação além de proporcionar uma descrição densa dos fatos,
também considera a integração do individual com as variadas vozes que compõem o social.
De acordo com Monteiro (1998),
O conceito de descrição densa chama a atenção para a centralidade da interpretação,
não apenas como atividade do investigador, mas como o processo pelo qual as
pessoas realizam a compreensão de sua experiência na vida quotidiana. Descrição
densa é, pois, um processo de gradativo desvelamento de interpretações
(MONTEIRO, 1998, p.12).

Segundo esse autor, o pesquisador se insere no ambiente pesquisado com toda a sua
história, o que lhe permite reconstruir o sentido das experiências dos sujeitos pesquisados por
meio da interpretação. Nesse sentido,
Reconhecer-se tomar consciência de seus próprios pressupostos, de seus
preconceitos, enfim de tudo aquilo que poderia marcar, de uma maneira ou de outra,
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as suas interpretações, é vital na empreitada da pesquisa qualitativa (MONTEIRO,
1998, p.14).

No entanto, com relação à postura do pesquisador, Monteiro (1998) adverte que,
Não pode se tornar uma pessoa local, no exato sentido do termo, mas tenta ganhar
entrada na vida destas pessoas locais, em nível suficiente para compreender seus
pontos de vista sobre sua própria experiência de vida (MONTEIRO, 1998, p.15).

Na pesquisa qualitativa, a teoria vai se formando à medida que o pesquisador vai
dando sentido a um determinado contexto sob o olhar de seus sujeitos pesquisados, seja nas
interações dentro da sala de aula, nas relações professor e aluno, nas relações estabelecidas
entre os próprios alunos.
Nestas diversas situações, cenas que envolvem variados contextos, convivemos com
“discursos verbais, gestuais e expressivos”. Segundo Freitas (2007, p.33), “são discursos que
refletem e refratam a realidade da qual fazem parte construindo uma verdadeira tessitura da
vida social”.
Para a autora, o caráter histórico-cultural do objeto de estudo e do conhecimento, uma
construção realizada entre sujeitos, possibilita uma configuração humana do conhecimento.
Esta orientação de pesquisa, conforme Freitas (2007) se caracteriza pelos seguintes aspectos:
a) a fonte dos dados é o texto (contexto) onde procura-se compreender os sujeitos
envolvidos na investigação para, através deles, compreender o contexto; b) as
questões da pesquisa se orientam para a compreensão dos fenômenos em sua
complexidade e acontecer histórico; c) o processo de coleta de dados dá ênfase à
compreensão estabelecendo um integração entre o individual com o social; d) o
pesquisador é um dos principais instrumentos da pesquisa, pois, sua compreensão é
construída a partir do lugar sócio-histórico em que se situa, como também depende
das relações intersubjetiva que estabelece com os sujeitos pesquisados; e) como a
pesquisa não busca a precisão, pesquisador e pesquisado têm oportunidade para
“refletir, aprender e ressignificar-se no processo de pesquisa (FREITAS,2007, p.27).

Desse modo, a pessoa investigada é o sujeito e não objeto de pesquisa, ou seja, deve
ser compreendida como possuidora de voz, como um sujeito capaz de construir o
conhecimento de sua realidade e co-participante de pesquisa, sua ação deve ser considerada
um ato sígnico, “uma relação entre os sujeitos possibilitada pela linguagem” (FREITAS,
2007, p.29).
Como aponta Freitas (2007) o acontecimento da vida de um texto ocorre na fronteira
de duas consciências, de dois sujeitos. Sendo assim, o estudo nas ciências humanas leva em
consideração “interrogações e trocas” que se tornam possíveis pelo diálogo, em uma relação
do texto com o contexto.
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3.1 O campo
A escolha da instituição a ser pesquisada está vinculada às minhas experiências e
inquietações enquanto professora do sistema público de ensino. Sendo assim, a escola pública
se fez fundamental para a composição desta pesquisa.
Na escola escolhida – pública e estadual – fui recebida pela vice-diretora e para quem
expliquei minha proposta de trabalho. Mediante a autorização da direção da escola, também
foi necessária a autorização dos próprios professores que davam aulas para a turma escolhida
para a realização da pesquisa.
A pesquisa se desenvolveu na sala de uma turma de 9º ano do no Ensino Fundamental
de uma escola estadual de São João Del-Rei. Como já observado, foi pensada sob uma
perspectiva de intensa imersão no campo e se valeu da observação como instrumento para a
coleta/construção de dados.
Para tal, por um período de aproximadamente quatro meses (20/08/14 a 04/12/14),
foram observadas cento e quarenta e uma aulas que totalizaram cento e dezessete horas e
cinquenta minutos de trabalho de campo, focalizando as interações desenvolvidas pelos
sujeitos pesquisados – alunos e professores.

Relação de aulas observadas por disciplina
Disciplinas

Português

Nº de
aulas

38

História

21

Ciências

Matemática

Inglês

Geografia

Ens.
Religioso

Ed.
Física

Artes

Total

19

31

52

17

63

24

25

141

Neste trabalho de pesquisa, foi utilizado um diário de campo e gravações de áudio
para auxiliar na investigação e no acompanhamento do desenvolvimento do projeto, como
também foi uma forma de visualizar como o plano de investigação foi afetado pelos dados
recolhidos.
E ainda, foi aplicado um questionário aos professores e outro aos alunos a fim de
complementar a pesquisa e conhecer o perfil dos sujeitos pesquisados. Segundo Gil (1999,
p.128) o questionário é um técnica de investigação que possibilita “o conhecimento de
opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” As
2

Devido à coincidência de horários da pesquisa de campo com as aulas do mestrado, as aulas desta disciplina
foram menos observadas.
3
Idem.
4
Idem.
5
Idem.
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informações obtidas por meio do questionário também contribuíram para a compreensão e
construção de sentidos das cenas analisadas.
Embora já estivesse familiarizada com o ambiente de sala de aula, quando adentrei
novamente este espaço, este se fizera completamente diferente. Eu não era mais a professora,
meu lugar não era mais à frente no canto esquerdo da sala.
Fui em direção ao fundo da sala, procurando um lugar estratégico para a observação
das aulas. Duas alunas cochichavam e olhavam para mim, entre elas havia uma carteira vaga,
acho que já sabiam que eu escolheria aquele lugar para me sentar. E foi justamente o lugar
onde me sentei na maior parte do tempo de pesquisa.
Como o passar dos dias, ali já não me sentia mais a professora – apesar de saber que
meu papel era outro –, e aos poucos, em meio a conversas, risos, troca de olhares, gestos, com
a caça a pernilongos, enfim, com o compartilhamento dos acontecimentos do dia a dia da sala
de aula, fui me integrando ao grupo.
Embora todos os professores tivessem aceitado minha presença durante suas aulas,
nem todos se sentiram confortáveis e num primeiro momento tiveram reações diversas.
Alguns deram suas aulas normalmente e aparentemente minha presença não interferia em
nada, apenas entravam, cumprimentavam a turma e a mim, iam até o fundo da sala e
conversavam um pouco comigo, geralmente professores que já me conheciam. Outros que
não me conheciam, no primeiro encontro pediram para que me apresentasse para a turma,
falasse um pouco da minha vida profissional e depois de algum tempo, já um pouco mais à
vontade, ora ou outra gostavam que eu participasse de suas aulas e me faziam algumas
perguntas ou comentários para que me envolvesse e/ou participasse também das aulas.
E assim, dia a dia, a partir das observações destas aulas, fui anotando no diário de
campo os acontecimentos da sala de aula.

3.1.1 Contextualização espacial
A escola em questão, localizada na zona periférica de São João del-Rei, é uma escola
estadual pública que atende à comunidade local como também às comunidades vizinhas,
oferecendo um ensino público e gratuito para alunos dos anos iniciais e finais do Ensino
Fundamental. Para atender por volta de quinhentos alunos, a escola funciona no período da
manhã e da tarde e conta com o trabalho de uma diretora, uma vice-diretora, duas
supervisoras pedagógicas, uma bibliotecária, quatro assistentes de educação básica, seis
auxiliares de educação e aproximadamente vinte e cinco professores.
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No período da manhã atende a alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, duas
turmas especiais de aceleração da aprendizagem e duas turmas do projeto de educação
integral. No período da tarde atende a alunos do Ciclo Inicial de Alfabetização (1º, 2º e 3º
anos) e do Ciclo Complementar de Alfabetização (4º e 5º anos) e uma turma do 7º ano do
Ensino Fundamental.
A escola conta com 10 salas de aula, sala de diretoria, sala de professores, laboratório
de informática, sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado
(AEE), quadra de esportes coberta, cozinha, biblioteca, dependências e vias adequadas a
alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, banheiro masculino e outro feminino com
chuveiro e um pátio que é usado como refeitório.
O laboratório de informática é equipado com computadores e internet para uso dos
alunos e também tem TV, DVD e projetor multimídia.
A sala de aula pesquisada era espaçosa e ao fundo tinha uma pequena divisão feita de
compensado de madeira que formava um pequeno cômodo no interior da sala e que era usada
como uma espécie de depósito de materiais pela escola. Em sua lateral esquerda havia duas
janelas grandes gradeadas que davam para os fundos da escola, bem perto do muro. Na frente,
na parte central da sala, estava o quadro e em suas laterais havia dois murais onde professores
anexavam recados para os alunos. O piso da sala era feito de cimento liso na cor cinza com
pequenas fissuras ao longo da sala. As carteiras e cadeiras organizadas em filas, uma parte de
madeira e outro de um material diferente e com armação de ferro, se misturavam entre velhas
e novas. A mesa do professor ficava à frente, junto ao quadro, do lado da janela e oposta à
porta de entrada. No canto acima desta porta de entrada tinha também uma câmera de
segurança que era monitorada pela da sala da direção. As paredes eram pintadas em tom verde
escuro, tinham alguns rabiscos nas extensões onde as carteiras encostavam. As paredes
também eram utilizadas por professores e alunos (do período da manhã e da tarde) como um
grande mural onde expunham seus trabalhos. A sala era pouco iluminada, das quatro
lâmpadas instaladas, apenas duas funcionavam corretamente, o que deixava o ambiente
escuro, principalmente na lateral direita dos fundos da sala que não possuía nenhuma outra
forma de entrada de luz e onde também alguns pernilongos se aproveitavam e faziam sua
morada.
O pátio que também é usado como refeitório não possui mesas e cadeiras/bancos que
comportem todos os alunos, consequentemente, muitos deles sentam-se no chão ou se
encostam às paredes para fazerem a refeição. O piso do pátio, dos corredores e das salas de
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aula é feito de cimento liso e em época de chuva ficam escorregadios. As salas são muito
escuras e abafadas por armários velhos que se acumulam no fundo das salas. E ainda, o uso
da biblioteca é restrito aos dias em que há um funcionário que possa estar lá e atender aos
alunos, deixando-os, na maioria das vezes, sem acesso aos livros.

3.1.2 Contextualização político-pedagógica
No contexto em que se apresenta o campo de pesquisa, é importante também que se
considere a forma pela qual o Projeto Político Pedagógico (PPP) concebe a questão da
formação de seus alunos, ou seja, da formação do sujeito.
A escola em questão para estabelecer metas, objetivos, estratégias metodológicas,
recursos humanos e materiais e formas de avaliação tem como referência o PPP, elaborado
conforme normas pré-estabelecidas pela Secretaria Estadual de Educação.
Segundo informações contidas no próprio documento, afirma-se que o PPP em questão
foi reelaborado coletivamente pelos profissionais da escola e comunidade escolar durante o
ano de 2012 sob a coordenação da direção e supervisão e implantado no ano de 2013.
Conforme o PPP, atualmente o perfil “real” do corpo discente que justifica e institui a
vida da e na escola é muito heterogêneo. A escola atende alunos dos mais variados bairros da
cidade, inclusive da zona rural. Estes alunos são oriundos tanto de famílias carentes, quanto
de famílias de classe média, cujos pais têm curso superior.
Cerca de 10% do total destes alunos são portadores de necessidades educacionais
especiais dentre elas: baixa visão, surdez, síndromes de Sotos e Down, deficiência mental e
física. Para atendê-los de forma mais efetiva a escola dispõe de duas intérpretes de libras, duas
instrutoras de libras e uma sala recurso que funciona nos dois turnos, manhã e tarde.
Conforme este documento,
Além dos alunos portadores de necessidades educacionais especiais existem alguns
alunos com baixo desempenho devido a fatores afetivos, culturais, emocionais e
sócio-econômicos além da não valorização da leitura pela família, o baixo nível de
escolaridade dos pais, o não acompanhamento da vida escolar dos filhos, a
desestrutura familiar, a falta de hábito de estudo assim como falta de interesses dos
alunos (2012, p.5).

Com relação à Filosofia da escola, o PPP expõe que a mesma tem em vista os fins da
Educação Nacional e se propõe alcançar os seguintes objetivos: ministrar o Ensino
Fundamental do 1º ao 9º e desenvolver métodos de ensino que promovam o desenvolvimento
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dos alunos, visando os anseios e as expectativas que a escola apresenta em relação à
sociedade.
Para tanto a escola diz priorizar o atendimento diferenciado aos alunos e afirma que
garante um ensino de qualidade, difundindo conteúdos concretos que proporcionam, de forma
sistêmica e dinâmica, o acesso às habilidades e competências necessárias para um
aprendizado real e para o desenvolvimento pleno dos mesmos, “partindo da bagagem que
cada um traz”.
No que diz respeito ao corpo docente, a escola afirma que incentiva a capacitação dos
professores, principalmente, com relação à metodologia e procedimentos didáticos.
Com relação à proposta curricular, situa-se a construção do currículo de forma
interdisciplinar, atendendo às necessidades do aluno, integrando as disciplinas de maneira que
possam respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem, incluindo projetos voltados para a
formação integral do ser humano como: ética, moral, respeito, socialização e solidariedade.
No quesito avaliação externa, o desempenho escolar dos alunos é avaliado através de
avaliações sistêmicas propostas pela Secretaria Estadual de Educação (SEE) – avaliação
diagnóstica – ou esfera superior (PROEB, PROALFA, Prova Brasil e Provinha Brasil).
A escola afirma também fazer o acompanhamento sistêmico dos resultados do
processo de avaliação através da análise dos mesmos e a partir dos quais faz suas intervenções
(através de simulados, atividades baseadas em questões de provas, utilização do guia
alfabetizador, matrizes curriculares, cadernos do CEALE e CBC, de acordo com o nível de
ensino, maior dedicação às capacidades não consolidadas, conscientização dos alunos sobre
tais avaliações), buscando sempre melhorar estes resultados e melhorar também o nível de
aprendizagem dos alunos.
Sobre a integração escola e comunidade, consta no PPP que se entende que a
participação da família em parceria com a escola na formação dos educandos é de
fundamental importância para a constituição de um comprometimento com o processo de
aprendizagem; e com o objetivo de aprimorar a vivência do cotidiano escolar, a escola
promove diversas atividades articuladas com a comunidade. Dessa forma, promove uma série
de eventos, dentre os quais: Café com a Família, Dia da Família, Momentos Cívicos com
apresentações culturais, com vistas a despertar nos educandos o prazer de estar na escola.
O PPP da escola em questão, do ponto de vista teórico, conta com propostas que
privilegiam tanto a organização escolar quanto a formação do aluno. Esta formação está
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relacionada a um currículo construído de forma interdisciplinar, atendendo às necessidades do
aluno e respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem.
Com relação à visão de sujeito, importante para a pesquisa em questão, conforme as
poucas e únicas informações que constam no PPP, a escola afirma pretender preparar os
alunos para a vida, garantindo maior integração social, cultural e profissional. Busca, ainda,
trabalhar os valores morais, tão necessários à socialização, uma vez que, segundo consta no
documento, estes estão sendo esquecidos e negligenciados dentro da família, refletindo numa
sociedade violenta injusta e egoísta.

3.2 Conhecendo o perfil dos sujeitos pesquisados
No intuito de se obter um panorama sócio-econômico dos sujeitos pesquisados, foi
aplicado aos alunos um questionário com 24 itens sobre sua formação na escola básica e de
alguns elementos que a formam – leitura e escrita – para se compreender como foram se
compondo suas vidas durante os anos de sua formação. Como também, foi aplicado um
questionário aos professores com 16 itens com questões abertas para que pudessem expor
informações profissionais, sobre o ser professor, condições de trabalho, sua posição crítica
diante de questões educacionais, pontos negativos e positivos da docência atualmente entre
outras.6
A turma observada é composta por vinte e um alunos matriculados e frequentes. Todos
estavam presentes no dia da aplicação do questionário e participaram livremente desta etapa
da pesquisa.
Semanalmente estes alunos assistiam a cinco aulas de Matemática, três aulas de
História, uma aula de Ensino Religioso, duas aulas de Educação Física, duas aulas de Inglês,
cinco aulas de Língua Portuguesa, três aulas de Geografia, três aulas de Ciências e uma aula
de Artes.
Relação de aulas por semana
Disciplinas

Português

Nº de
aulas

5

História

3

Ciências

Matemática

Inglês

Geografia

Ens.
Religioso

Ed.
Física

Artes

Total

3

5

2

3

1

2

1

25

O corpo docente que foi pesquisado era composto por nove professores. Sendo que um
deles possuía dois cargos (professor de História e de Ensino Religioso). E, ainda, durante o
6

O modelo dos questionários aplicados encontra-se no anexo I e II.

84

período pesquisado o professor de Matemática tirou férias e foi substituído por outro
professor que também participou da pesquisa. Também, não constam informações sobre o
professor de artes, pois este não se encontrava na escola no dia da aplicação do questionário.
Portanto, no total, oito professores responderam ao questionário de pesquisa.

3.2.1 A construção do perfil dos alunos
A seguir, serão destacados os gráficos com a porcentagem das respostas dos alunos ao
referido questionário, a fim de que se possa conhecer um pouco mais sobre o perfil destes
sujeitos envolvidos na pesquisa.
Com relação ao gênero, a maior parte dos alunos pertence ao gênero feminino, sendo
quinze meninas (71%) e apenas seis meninos (29%). De acordo com a faixa etária destes,
percebemos que todos se encontram em idade correspondente ao ano escolar no qual estão
inseridos.

Duas outras questões foram aboradadas em seguida, uma sobre o grupo familiar a que
pertencem e outra sobre a renda deste grupo. De acordo com a primeira questão, em suas
maioria, as famílias destes alunos são constituídas de quatro ou mais indivíduos. A renda
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familiar dos sujeitos pesquisados não é elevada e encontramos sujeitos com baixa renda e
renda média.

Com relação à formação na Escola Básica, 71% dos alunos sempre estudaram em
instituições públicas de ensino. Um pouco mais da metade (61%) nunca foram reprovados, e o
restante (39%) foram reprovados pelo menos uma vez.
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Sobre o “acesso à informática e ao computador” e a relação com a
informática/computador e meio de acesso à rede mundial de computadores – internet, a
maioria dos alunos tem computadores, acesso à internet em banda larga e 3G e o utilizam para
estudar e interagir nas redes sociais.
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Quanto ao acesso à internet para fins de pesquisa e estudo, a maioria afirma que a
utiliza para pesquisa. E quanto à confiabilidade nas informações obtidas via internet, 67% dos
alunos confiam nestas informações e 33% têm confiança relativa nestas informações,
expressas pelas seguintes repostas: “depende”, “nem sempre” e “às vezes”.
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Sobre a permanência diária de acesso à internet, 95% destes alunos acessam a internet
pelo menos uma hora por dia. Sobre a utilização de “site (s)” específico (s) para trabalho de
pesquisa das disciplinas escolares, apenas 38% conhecem/utilizam sites específicos.

Para compreender a realidade dos alunos em sua relação com a TV, também uma
tecnologia de informação, 67% dos alunos afirmam passar boa parte de seu tempo diário
assistindo a programas de TV tais como novelas, filmes, séries, seriados entre outros.
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O meio de comunicação utilizado com mais frequência por estes alunos é a internet,
depois vem a TV e outros meios de comunicação.

Com relação ao hábito de leitura fora do ambiente escolar, ao uso da biblioteca,
materiais e volume de livros lidos por ano, apenas 38% leem em média 50 minutos ou mais,
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62% fazem o uso da biblioteca, 71% leem livros em geral, revistas e jornais. E 81% dos
alunos desta turma leem pelo menos um livro ao ano.

Sobre a leitura de textos jornalísticos que realizam com mais frequência, 43% destes
alunos disseram que não têm acesso a esse tipo de leitura, porcentagem que talvez se explique
pelo fato destes alunos preferirem o uso da internet como meio de informação sobre o mundo
à sua volta.
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No que diz respeito a seus hábitos de leitura, apenas 28% consideram um exercício
cansativo e prazeroso. A leitura para a maioria tem relação com alguma atividade escolar e
uma porcentagem mínima (5%) a considera um hábito importante e que se faz durante toda a
vida. E com relação à forma pela qual percebem a própria leitura e de forma geral, 14%
reconheceram que têm dificuldades com a leitura, não conseguem interpretar o que é lido.
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Como se pode depreender dos dados e gráficos analisados, os sujeitos pesquisados são
provenientes de famílias numerosas, com baixa renda e estudam em escolas públicas desde os
anos iniciais de ensino. No entanto, isto não é um empecilho para terem acesso às tecnologias
de informação. A maioria dos alunos tem computadores e/ou acesso à internet. A TV também
continua a assumir um lugar de destaque na vida destes alunos, mais da metade dos alunos
assumiram passar boa parte do tempo assistindo a programas de TV, principalmente às
novelas. Dividindo o período fora da escola entre a internet e a TV, quase não sobra tempo
para ser gasto com a leitura de livros ou outros gêneros impressos.

3.2.2 A construção do perfil dos professores
O questionário de pesquisa aplicado aos professores foi composto por dezesseis
questões que foram respondidas pelos professores de: Matemática (P1) e (P2), História e
Ensino Religioso (P3), Educação Física (P4), Inglês (P5), Língua Portuguesa (P6), Geografia
(P7) e Ciências (P8).
O quadro abaixo é constituído a partir de itens agregados do questionário para facilitar
a visualização de algumas informações sobre os sujeitos pesquisados.
Professor

Idade
(anos)

Formação
Superior

Escola (s)
onde
trabalha

Etapa/ano
de atuação

Carga
Horária de
trabalho
(horas/aulas)

Tempo
de
docência

Exerce outra
função
remunerada

P1

51

Ciências

Duas
escolas
públicas

Ensino
Fundamental

25

26 anos

Não
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P2

36

Matemática

Uma
escola
pública

Ensino
Fundamental

25

1º ano

Sim.
Professor de
Tae Kwon
do
Não

P3

Não
respondeu

Filosofia

Ensino
Fundamental

16

15 anos

P4

40

Letras

Uma
escola
pública
Uma
escola
pública

Ensino
Fundamental

18

10 anos

P5

27

Letras

Ensino
Fundamental

21

5 anos

P6

45

Ed. Física

Uma
escola
pública e
uma
privada
Uma
escola
pública

Ensino
Fundamental

20

20 anos

P7

50

Geografia e
Ed. Física

10 anos

47

Ciências
Físicas e
Biológicas

Ensino
Fundamental
e Médio
Ensino
Fundamental
e Médio

Não
respondeu

P8

Duas
escolas
públicas
Duas
escolas
públicas

Sim.
Coordenação
de curso de
pósgraduação à
distância.
Não

32

‘

Não

Sim.
Revendedora
de produtos
de beleza.
Não

Tendo por base as respostas compiladas no quadro acima, podemos perceber que
maioria dos professores tem experiência na área da educação, possuem formação profissional
em curso superior e até mais de um curso superior e/ou especialização em sua área de atuação.
Com exceção de dois professores (P2 e P5), o restante dos professores trabalham há mais de
dez anos com as turmas do Ensino Fundamental e/ou Médio com carga horária que varia de
16 a 32 horas semanal. E, ainda, há três (P2, P4 e P6) que apesar de já trabalharem na rede
estadual de educação, exercem outro tipo de atividade remunerada para complementação de
renda.
Além do quadro foram feitos outros questionamentos aos professores para que
discorressem livremente sobre cada questão levantada.
Com relação à forma pela qual se veem como professores, a maioria dos professores
afirma-se

professores “comprometidos”, “cheios de ideias e vontade de ensinar”, com

consciência de sua capacidade profissional e de seu papel na educação de seus alunos.
Contudo, há uma contradição que desponta na escolha lexical e denota insatisfação perante o
sistema educacional e se faz presente e expressivo na maioria das falas. Foi o uso de termos
como “desmotivada”, “desestimulada”, “mal”, “impotente” e “decepcionado”.
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A razão pela qual optaram pela docência é variada, alguns disseram que foi pelo prazer
em ensinar e de estar em contato com outras pessoas, outros disseram que foi uma forma de
contribuição para a formação de uma sociedade melhor e até um que disse que a função
docente era a melhor opção da época.
Levando em consideração o cenário emblemático da educação contemporânea e o
protagonismo que é atribuído ao professor na promoção da “qualidade” da educação
(RAMOS, 2012), foi questionado aos professores pesquisados sobre como se sentiam com
relação à valorização profissional do docente. Ficou evidente que todos se sentem
desvalorizados pelo próprio sistema educacional que valoriza a quantidade em detrimento da
qualidade, pelas políticas educacionais, pelos pais e alunos. Como respondeu P4, “nunca foi
novidade para ninguém que seríamos mal remunerados, mas além desse fator, somos
desrespeitados pela comunidade, governantes e alunos”.
No que tange às condições de trabalho, disseram que não são satisfatórias; há falta de
estrutura física e os materiais pedagógicos são escassos e pouco atraentes para os alunos. O
velho quadro negro é “dureza”. (P6), afirmou um dos professores.
Diante do contexto educacional em que estes professores se inserem, foi questionado
se há possibilidades/espaços para que se posicionassem criticamente diante das questões
educacionais, quais seriam e de maneira isso acontecia. As respostas em sua maioria
indicaram que embora houvesse o espaço para se posicionarem, não são ouvidos pela escola
ou pela Secretaria Regional de Educação (SER) e destacaram que o sistema educacional
apenas impõe situações, mas não aceita opiniões e críticas.
Com relação aos pontos positivos e negativos do exercício da docência atualmente,
conforme estes professores, os pontos positivos são que, embora muito poucos, ainda existem
alunos e pais que dão retorno ao trabalho desenvolvido, o que garante um pouco de prazer em
ensinar e a “esperança de que algo mude, porque não tem como piorar”. (P6), diz um dos
professores. Os pontos negativos: baixa remuneração; falta de recursos didáticos; exigência de
bons resultados; delegação dos pais da educação dos filhos para os professores; crescente
exploração; alunos sem compromisso e pais ausentes.
Como se pode ver, embora os sujeitos pesquisados procurem achar um tom de
otimismo para falar sobre o ser professor, este logo é substituído por um pessimismo
crescente que anula todos os pontos que seriam tidos como positivos. As condições de
trabalho não são as melhores, falta equipamento e material didático adequado. Devido à baixa
remuneração do docente, não há como ter uma dedicação exclusiva à escola e alguns
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professores são levados a trabalhar em mais de uma escola e/ou a procurarem formas
alternativas de complementação de renda. A busca constante por melhores resultados nas
avaliações externas faz com que os professores percam a própria autonomia no ensinar e são
levados a seguir modelos e estratégias de ensino que lhe são impostas por outros. Por meio da
análise das respostas dadas, e de forma geral, percebemos uma grande desvalorização da
profissão docente, são professores oprimidos e silenciados pelo sistema educacional, pela
sociedade e até pelos próprios alunos.

3.3 A construção de cenas enunciativas
[...] preciso ir em busca de uma outra linguagem para falar das coisas da escola.
[...] falando através e a partir de fragmentos de situações banais acontecidas a todo
dia na escola, nelas encontro a totalidade da vida social e a rede complexa que as
engendra. Que as irriga e ilumina. Escrita sob a forma de narrativas/histórias, que,
como um mosaico, vão construindo a pouco e pouco o sentido do texto (KRAMER,
2002, p. 15).

Na materialização do corpus de análise, assumo a composição de cenas que se
relacionam aos recortes dos acontecimentos da sala de aula, que serão descritos/narrados
conforme minha rememoração do campo e tomarão corpo em escrita destacada em itálico no
próximo capítulo. A partir da construção das cenas irá se construir todo o processo discursivo
e de análise.
Neste processo metodológico que envolve a construção de cenas enunciativas assumo
o papel de narradora dos acontecimentos na sala de aula. E partindo desse olhar de narradora
procuro dar sentido e movimento ao que foi observado na sala de aula. Como observa
Larrosa, “as palavras produzem sentidos, criam realidades e, às vezes, funcionam como
potentes mecanismos de subjetivação” (LARROSA, 2002, p. 21).
Com relação à produção de sentidos que envolvem as situações enunciativas e a
produção das cenas, Kramer observa que
Na medida em que enunciados concretos se conectam com o contexto extraverbal da
vida, separados desse contexto eles perdem sua significação. Desse modo, para
compreender o enunciado, é preciso compreender o dito e o presumido, o dito e o
não dito... Como decorrência, além do entendimento das palavras pronunciadas, está
em jogo o horizonte espacial comum dos interlocutores, o conhecimento que têm da
situação e a avaliação que dela fazem (KRAMER, 2002, p. 78).

Das 141 aulas observadas e compiladas foram criadas 14 cenas. Seguindo o propósito
desta pesquisa, estas cenas foram sendo organizadas conforme os sentidos nelas expressos e,
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em seguida, agrupadas por categorias de acordo com a fundamentação teórica sobre a questão
da formação do sujeito apresentada por Mikhail Bakhtin e Paulo Freire.
O processo de produção das cenas se deu pelo destaque aos diálogos ocorridos dento
da sala de aula entre professor/aluno e aluno/aluno que foram complementados por meus
dizeres e percepções sobre o momento vivido, sobre minha experiência. Como aponta
Larrosa,
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um
gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm:
requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar,
olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar,
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a
vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir
os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar
aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e
espaço (LARROSA, 2002, p. 24).

Para fazer a narração/descrição das cenas recorro a uma linguagem mais informal, às
vezes poética, para dar um tom mais expressivo aos acontecimentos da sala de aula e, ao
mesmo tempo, dar mais sentido ao texto. Como também, o movimento de dar título às cenas
foi feito conforme os sentidos mais latentes que estas apresentaram.
Como argumenta Kramer ao falar do trabalho de análise dos acontecimentos
observados e vividos na sala de aula, em sua obra “Arma e sonho na escola”.
Uma caminhada que não é só minha, porque jamais a educação é feita fora de uma
prática social, mesmos que muitos dos que nela se inserem o façam com descaso,
individualismo, ou falta de ética. Uma prática que sempre pode se tornar coletiva.
Essa é a tensão que me move: percorro essas linhas, agora, sabedora que preciso ser
“pedra mais um pouquinho”. Sou eu que percorro as linhas escritas na direção que
minha travessia me leva, e no sentido que agora lhe dou. Sou eu, mas não sozinha,
porque o mundo em que vivo é algo que está em mim e fora disso que sou. Sujeito
social e portanto coletivo. Na história (KRAMER, 2002, p. 15).

Nesse contexto, também compartilho com a ideia de Benjamin (1987. ao comentar
sobre a diferença de se informar algo do ato de narrar algo,
A informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive nesse momento,
precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda de tempo tem que explicar-se
nele. Muito diferente é a narrativa. Ela não se entrega. Ela conserva suas forças e
depois de muito tempo ainda é capaz de desenvolver. [...] Ela não está interessada
em transmitir o “puro em si” da coisa narrada como uma informação ou um
relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele.
Assim, se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão de um oleiro na
argila do vaso (BENJAMIN, 1987, p. 204-205).

Sabendo que é através da palavra que se estabelece a relação entre o contexto
comunicativo e as questões sociais em que o sujeito se insere, foi levado em consideração não
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apenas na cena por si só, mas também a polissemia que ali se constituiu. Estes eventos únicos
são manifestados particularmente em um determinado contexto de interação entre os sujeitos
pesquisados. Sobre isso Bakhtin (1988) afirma,
[...] a palavra é arena onde se confrontam os valores sociais contraditórios; os
conflitos da língua refletem os conflitos de classe no interior mesmo do sistema:
comunidade semiótica e classe social não se recobrem. A comunicação verbal,
inseparável de outras formas de comunicação, implica conflitos, relações de
dominação e de resistência, adaptação ou resistência à hierarquia, utilização da
classe dominante para reforçar seu poder etc. (BAKHTIN, 1988, p.14).

Nesta perspectiva de pesquisa, o acontecimento da sala de aula é percebido como um
evento único permeado por práticas discursivas, onde busco compreender os sentidos destas
práticas e de sua validade para a formação do sujeito em sua dimensão humana.
[...]os acontecimentos de sala de aula só podem ser entendidos no contexto em que
ocorrem e são permeados por uma multiplicidade de significados que, por sua vez,
fazem parte de um universo cultural que deve ser estudado pelo pesquisador
(WELLER; PFAFF, 2011, p.32).

Como também comenta Larrosa, “o acontecimento é comum, mas a experiência é para
cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de ser repetida” (LARROSA, 2002, p.
27). Nesse contexto, as aulas não podem ser percebidas como um encontro ritual, com gestos
e fazeres determinados de transmissão de conhecimentos, e, portanto, sempre iguais. Como
observa Larrosa ao falar sobre a experiência,
Se o experimento é repetível, a experiência é irrepetível, sempre há algo como a
primeira vez. Se o experimento é preditível e previsível, a experiência tem sempre
uma dimensão de incerteza que não pode ser reduzida. Além disso, posto que não se
pode antecipar o resultado, a experiência não é o caminho até um objetivo previsto,
até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido,
para o que não se pode antecipar nem “pré-ver” nem “pré-dizer” (LARROSA, 2002,
p. 28).

Sendo assim, a construção se cenas enunciativas – espaço privilegiado dos
acontecimentos – das experiências, serão os disparadores para análise da pesquisa em questão.
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CAPÍTULO 4
O DADO E O CRIADO EM MOVIMENTO
A apresentação de aspectos da filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin e seu
Círculo e de questões educacionais problematizadas por Paulo Freire, organizadas no Capítulo
I, serão fundamentais para a discussão sobre a formação do sujeito cognoscente no cotidiano
da sala de aula.
Neste movimento de análise, apresento os sentidos construídos, a partir do que foi
vivido na sala de aula – o dado. Este ao ser rememorado por um processo de criaçãocriatividade, deu origem a cenas – o criado – que serão apresentadas em itálico ao longo do
texto.
Sendo assim, as cenas descritas a seguir serão os elementos disparadores para esta
análise e reflexão. E ainda, o que será apresentado é apenas um esforço no intuito de
explicitar o processo de formação deste sujeito cognoscente no cotidiano escolar. No entanto,
não há a pretensão, neste trabalho, de se esgotar os sentidos que possam ser construídos.
Para tanto as cenas foram organizadas em algumas categorias de análise: alteridade,
dialogicidade, responsabilidade/respondibilidade, consciência/criticidade. Categorias que
perpassam também o processo educativo libertador, onde a cogniscibilidade é compatilhada
entre os sujeitos cognoscentes.
4.1 Passo e descompasso – as relações de alteridade na sala de aula
Partindo do princípio que nos tornamos humanos pela convivência com o outro via
linguagem, podemos dizer que a existência do sujeito se estabelece sempre com relação à
alteridade. A existência do outro é condição a priori para que o eu exista. Logo, as relações de
alteridade perpassam todas as categorias de constituição do sujeito, desde sua consciência, seu
pensamento, sua individualidade até a responsabilidade.
Nesse sentido, podemos afirmar que os sujeitos se constituem pelas e nas relações
sócio históricas. E é nestas relações com o outro que ocorre a ampliação dos horizontes dos
sujeitos. Sendo assim, a alteridade define o ser humano, já que “é impossível pensa o homem,
fora das relações que o ligam ao outro” (BARROS, 2001, p. 30).
Como já observado, as relações de alteridade se processam por uma dinâmica entre o
pessoal e o social que garante a produção de sentidos e significados por meio de um
movimento constante de internalização e ressignificação dos enunciados dos outros.
Na concepção de Bakhtin, a alteridade
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[...] não se limita à consciência da existência do outro, nem tampouco se reduz ao
diferente, mas comporta também o estranhamento e o pertencimento. O outro é o
lugar da busca de sentido, mas também, simultaneamente, da incompletude e da
provisoriedade (JOBIM E SOUZA; DECCACHE PORTO E ALBUQUERQUE,
2012, p. 111).

Assim, podemos dizer que nossa individualidade é produzida pelo outro. O eu necessita
do outro que é o único capaz de criar para ele uma personalidade externa e acabada. E nesse
sentido podemos afirmar que a educação - ação educativa dos e para os sujeitos – está
estritamente vinculada à relação eu/outro, na sua relação com o mundo.
Nesse sentido, o sujeito cognoscente é aquele que está em constante relação com o
mundo, faz relações, comunica-se, reconhece o outro e dele se diferencia, numa relação
dialética entre objetividade e subjetividade.
CENA I – MEUS PÊSAMES, MAS O TEMPO NÃO PARA.

AULA 12
3º Horário – Matemática
A professora, como de costume, entra, põe seu material sobre a mesa, dá bom dia aos
alunos e faz uma oração pedindo por serenidade. Até aqui tudo bem, os alunos já estão
acostumados com este ritual de entrada da professora. E confesso que acho até interessante e
sensível por parte da professora se preocupar com um bom e sereno início de aula para em
seguida prosseguir com seu trabalho. No entanto, este clima de serenidade logo é quebrado
quando a professora distribui para os alunos um “exercício relâmpago” criando um clima de
tensão e medo entre os alunos. Ao ditar os exercícios a serem resolvidos, pede aos alunos que
fiquem atentos ao tempo gasto para a resolução destes exercícios. Neste momento o tempo é
cruel, não há tempo para perguntas, para dúvidas, para conversas... Nem com um “Uai!
Credo!” proferido por um aluno e que de imediato é censurado pela professora. “Só com o
‘credo!’ já se passou um minuto...”,diz a professora. O fator tempo pesa neste momento.
Para a professora, quanto mais se conversa, menos tempo se tem para resolver o exercício. O
tempo não para.
Depois das orientações sobre a dinâmica deste exercício a professora se senta. São
08h50min. Um aluno se levanta e vai até a mesa da professora.
Aluno: — Dona... Posso te perguntar um negócio.
Professora: — Ah! Não posso te falar nada não... Tô com amnésia brava agora...
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Passado alguns minutos.
Professora: Olha a hora viu gente... para ver o tempo que vocês tem...
Aluno: — Até que hora tem?
Professora: Nove e dez...
Depois de quinze minutos, alguns alunos começam a entregar o exercício e às
09h10min a professora se levanta e começa a recolher os exercícios de todos os alunos,
independente de já terem terminado ou não de resolvê-lo.
Professora: — O tempo foi suficiente gente... (já começa a explicar e resolver os
exercícios que foram dados).
Um aluno reclama sobre uma questão que estaria elaborada errada.
Professora: — Eu sei o que aconteceu (aponta para a questão e identifica a parte que
estava confusa para os alunos).
O aluno olha atentamente para o quadro, ainda tem a esperança de acertar a questão.
Professora: — Meus pêsames! (diz ao confirmar que estava certa e que o erro estava
mesmo na falta de atenção do aluno com a questão).
Quanta ousadia!Talvez possa ter pensando a professora sobre a atitude do aluno com
relação ao exercício. E por “A mais B”, a professora confirmou seu conhecimento sobre o
assunto para o aluno. Ele não pode mais argumentar sobre a questão dada no exercício e,
lamentavelmente, só lhe restou a humilhante condolência da professora.
A professora termina a correção dos exercícios e começa a ditar um novo conteúdo para
os alunos. Coloca um exemplo no quadro e começa a explicá-lo. Senta-se e começa a ditar
mais uma sequência de novos exercícios.
O que me questiono é o que se aprendeu nesta aula. Que o tempo não para? Que é o
melhor aquele que pensa mais rápido? Que matemática é apenas para quem é mais ágil? Ou,
ainda pior, que o ensino se pauta no treinamento dos alunos? Treinamento para que e por quê?
Que expectativa o aluno pode ter com relação ao seu aprendizado? Não sei. Mas com certeza
sei que para a professora não há tempo para se pensar sobre isso. É lamentável a maneira pela
qual o conhecimento continua sendo sistematizado no ensino de nossas escolas e como nossos
alunos – sujeitos cognoscentes – são formados em virtude destas práticas pedagógicas
assustadoras e opressoras. Que o tempo não para, é fato. Mas como utilizamos este tempo a
favor do aprendizado dos alunos, eis aí a questão.
Para Bakhtin (2011), é pela linguagem que nos encontramos com o outro. Nesse
sentido, a professora em questão, ao reduzir sua didática a uma prática pedagógica
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cronometrada e reduzir seu diálogo com o aluno a falas rápidas e sem aprofundamento,
deixou de conhecer seu aluno, ou, ao menos, suas dificuldades ou dúvidas com relação ao
conteúdo trabalhado.
Durante as práticas pedagógicas e que são também educativas é importante que se dê
atenção àquele que fala – aluno – que se compreenda ou procure compreender o que se passa
com o outro. Nesses termos, como afirma Bakhtin (2011), “tomo consciência de mim e me
torno eu mesmo unicamente me revelando para o outro, através do outro e com o auxílio do
outro” (BAKHTIN, 2011, p. 341).
A professora, ao limitar sua prática à questão do tempo cronológico para a resolução
das questões, renuncia o outro (aluno) e a si mesma em favor de um terceiro (tempo). E neste
processo se perdem todos os sujeitos envolvidos na interação. Como conhecer e compreender
o outro, se não há tempo para o diálogo, se não há brechas para se criar o novo? Professor e
aluno precisam não só do conhecimento, como também do reconhecimento recíproco um do
outro, como sujeitos da interação, como ouvintes e falantes do processo, sujeitos
interdependentes, que para alcançar sua completude precisam do acabamento um do outro.
Nesse sentido, me pergunto: o que seria mais importante, o conteúdo ou os sentidos que são
criados pelo professor e alunos do que é ensinado/aprendido? Creio que neste momento,
professor e alunos foram vencidos pelo tempo, um outro, que nem é sujeito da história.
Como afirma Freire (1996), o aprendizado se dá na relação com o outro, no diálogo com
seu aluno, o que lhe permite abrir-se para indagações, curiosidades e inibições. Professor e
alunos, juntos, aprendem neste processo. E assim, “saber que ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar possibilidade para a sua própria produção ou a sua construção”
(FREIRE, 1996, p. 21).
Como observa Geraldi (2013), na perspectiva de Bakhtin, o outro é sempre um ser vivo e
falante. Dessa forma, a ação educativa também não pode ser percebida fora da relação entre o
eu e o outro. Se não há tempo para o diálogo, se não há tempo para conhecer, se tudo já está
pronto, acabado e determinado, não há aprendizado, não há produção de conhecimento, não
há espaço para a produção do novo.
CENA II – SOMOS APENAS DIFERENTES
AULA 38
4º Horário – Ciências
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Às vezes é preciso interromper o seguimento de nossas aulas e sair do roteiro para
conversarmos um pouco com alunos. Há alguns problemas que acontecem em sala que
somente se resolvem depois de um “puxãozinho de orelhas”.
O professor Carlos – professor do PIBID de Ciências – ainda não chegou e
professora Joana percebeu que este seria o momento oportuno para conversar com seus
alunos sobre a postura inadequada que vem assumindo com relação ao professor Carlos.
Primeiramente explica para os alunos que as aulas de ciências, independente de qual
professor do PIBID esteja ministrando é de responsabilidade dela. Na última aula dois
alunos tiveram alguns problemas de comportamento com o professor e a professora parece
estar bem preocupada e chateada com isso.
Professora: — Então... olha aqui... Respeite as pessoas... cada um com sua opção.
Aluno: — Ah! Ele é muito chato...
Professora: — Chatice tenho eu... O que quero dizer aqui... é que eu quero muito
respeito com o Carlos viu... muito mesmo... a gente tem que respeitar as pessoas do jeito que
elas são...
Alguns alunos retrucam, mas a professora continua.
Professora: — Pshiu! Preste atenção! Cada um tem um jeito... cada um tem sua opção
sexual, cada um tem uma família ... quem que é a pessoa para criticar o outro? Quem de
qualquer um de vocês aqui? Ninguém... Então o que se deve fazer é respeitar...
Levando em consideração que a preocupação da maioria dos professores é administrar
o curto tempo de suas aulas de forma a conseguir trabalhar com os vários conteúdos
específicos à sua disciplina, é louvável a atitude da professora. O respeito à diferença embora
hoje seja uma questão abordada pelos documentos oficiais, não é ainda tão discutida em sala
de aula com os alunos. A professora poderia ter ignorado a situação, mas preferiu conversar
diretamente com os alunos e mostrar-lhes que o mundo é livre e diverso e que ninguém é
melhor ou pior que ninguém, que somos apenas diferentes. E que esta diferença não seja
motivo para insultos, mas sim de respeito.
Como observa Dayrell (1996), a escola é um espaço sócio-cultural e para sua
compreensão é preciso um olhar mais criterioso que leve em conta seu dinamismo e a
pluralidade dos sujeitos que fazem parte de seu cotidiano, a saber,
homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, negros e brancos, adultos e
adolescentes, enfim, alunos e professores, seres humanos concretos, sujeitos sociais
e históricos, presentes na história, atores na história (DAYRELL,1996, p. 1).
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Dentro da sala de aula, encontramos pessoas diferentes, com experiências, costumes,
valores e histórias de vida também diferentes, que os tornam únicos, não são apenas alunos ou
professores: são acima de tudo gente. Como afirma o mesmo autor, são sujeitos sócioculturais que necessitam ser compreendidos “na sua diferença, enquanto indivíduo que possui
uma historicidade, visões de mundo, escala de valores, sentimentos, emoções, desejos,
projetos, com lógicas de comportamentos e hábitos que lhe são próprios” (DAYRELL, 1996,
p. 5).
No entanto, por outro lado, a professora em questão poderia ter lançado mão de um
discurso mais persuasivo ao invés de autoritário com seus alunos. Suas falas não deixaram
espaço para que outras vozes fossem ouvidas, para que os alunos argumentassem e tivessem
responsividade.
As palavras autoritárias podem encarnar conteúdos diferentes (o autoritarismo como
tal, a autoridade, o tradicionalismo, o universalismo, o oficialismo e outros). Estas
palavras podem ter zona diferentes (um certo grau de afastamento da zona de
contato) e diversas relações com o suposto ouvinte compreensivo (um fundo
aperceptivo proposto pelo discurso, um certo grau de reciprocidade,etc.) (BAKHTIN
apud MAGALHÃES, 2014, p.140-141).

Segundo Freitas (2013), o processo de ensino-aprendizagem se dá pela internalização
da palavra de outrem que se torna uma palavra pessoal. Segundo a mesma autora, Bakhtin
introduz duas modalidades da palavra de outrem: a palavra autoritária e a palavra
internamente persuasiva.
A palavra autoritária se impõe a nós, exige nosso reconhecimento e emana da
autoridade. Ela é monossêmica, rígida, tornando-se difícil modificar seus sentidos.
Exige de nosso reconhecimento incondicional, e não uma compreensão ativa [...] ela
apenas se transmite. [...] A palavra internamente persuasiva se entrelaça com a
nossa palavra, tornado-se metade nossa, metade de outrem. Ela organiza do interior
a massa de nossas palavras e estabelece um relacionamento tenso e conflituoso com
as nossas outras palavras interiormente persuasivas. Ela desperta nosso pensamento
e nossa palavra autônoma (FREITAS, 2013, p. 99).

O que pensamos e o que fazemos é sempre em relação a um contexto maior. Como
salienta Bakhtin, nossos enunciados “[...] estão repletos das palavras dos outros,
caracterizados, em graus variáveis, pela alteridade ou pela assimilação, [...] também em graus
variáveis por um emprego consciente ou decalcado (BAKHTIN, 1988). Desta forma, quanto
mais os alunos e o professor consideram o assunto discutido nos discursos próprios e dos
outros, maior será a probabilidade de se alcançar possibilidades de novas compreensões.
Diante de tamanha diversidade, a sala de aula também se torna um espaço de
constantes conflitos entre estes sujeitos; e desafia professores e alunos a desenvolverem outro
olhar sobre o que é diferente, sobre o que e quem é outro.
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E desta forma, o respeito a esta diversidade contribui para o processo de humanização
destes sujeitos. A Escola, sendo uma instituição formadora de sujeitos para a cidadania, deve
trabalhar no sentido de respeitar os diferentes sujeitos que a compõem.
Nesse sentido, numa educação voltada também para questões de convivência em
sociedade, os professores podem e devem discutir com seus alunos questões que não são
específicas de sua disciplina, mas que têm uma relação direta com a vida. E assim, tornar
possível uma educação libertadora e não opressora dos alunos, indiferente de raça, gênero,
classe social.
Como afirma Freire (1996), ensinar é uma especificidade humana e cobra do professor
uma postura comprometida com a formação de seus alunos de forma a possibilitar-lhes um
desenvolvimento também no aspecto social. E dessa forma, contribuir para que seus alunos
possam construir um olhar mais crítico para a sociedade, em que possam se posicionar,
questionar e opinar no mundo de forma consciente e crítica.
CENA III – COMO UM “BALDE DE ÁGUA FRIA”

AULA 115
5º Horário – Ensino Religioso

A cena a seguir fez-me parar para uma reflexão sobre o meu próprio ser e nas minhas
relações com o outro, o papel do outro em minha vida e o que posso representar para este
outro.
A professora entra na sala, põe seu material sobre a mesa. Dá uma olhada por toda a
sala procurando por dois alunos que ainda não tinham feito a prova para que a fizessem lá
embaixo (na direção). Não deu bom dia para os alunos e também acredito que ela talvez não
estivesse tendo um bom dia. Seu olhar estava frio e os músculos de seu rosto praticamente
imóveis não esboçavam nem um pequeno e tímido sorriso, seu caminhar rígido pela sala e um
corpo mudo se protegia de qualquer tipo de envolvimento mais direto com os alunos.
Enquanto isso, em uma perspectiva bem mais comunicativa, alegre e vibrante, uma
aluna mostrava a foto de um acidente de moto que acontecera em seu bairro na última sextafeira e que fora notícia na cidade no último final de semana. Os alunos curiosos e
entusiasmados com o assunto trocam várias informações, comentam sobre cada detalhe,
cada um querendo mostrar que sabe mais que o outro e que tem algo inédito a contar.
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No entanto, aparentemente, para a professora, há limites a serem estabelecidos e
uma hierarquia a ser obedecida. O conteúdo a ser dado na aula já foi programado e não há
espaço para outros acontecimentos. Sem ao menos trocar uma ou duas palavras sobre o
assunto com os alunos, a professora pede para que parem de conversar e façam silêncio. Em
seguida, pede para que uma aluna passe no quadro um texto sobre o Dia da Consciência
Negra para que os alunos copiem. E logo depois, se senta no fundo da sala e fica observando
os alunos.
E nesse movimento didático, professor e alunos perdem mais uma oportunidade de
aprendizagem. Para que copiar um texto pronto e por que não apenas conversar sobre este
assunto, que se faz tão importante para a formação dos alunos?Por que não criar um
momento de conversa para que os alunos possam relacionar este assunto com a vida, no seu
respeito ao outro e à diferença?
Isso que é “jogar um balde de água fria”, é desfazer os laços, é desfazer as conexões,
é silenciar vozes.
CENA IV – MANDA QUEM PODE, OBEDECE QUEM TEM JUÍZO.
AULA 54
2º Horário – História
Às vezes, diante de nós se apresenta um mundo tão duro e difícil que preferimos
manter distância do outro e dispensamos qualquer situação que possa indicar aproximação ou
possibilidade de diálogo. A cena a seguir retrata bem o que estou querendo dizer.
A professora entra, põe seu material sobre a mesa, pede silêncio e espera até que os
alunos se acalmem. Avisa aos alunos que a prova será baseada nos exercícios que ela deu na
última aula. Uma aluna não fez este exercício e está preocupada com a prova e sua colega se
dispõe ajudá-la.
Aluna A: — Eu posso falar para ela dona o que é para fazer...
Professora: — Você já fala demais... (com tom de crítica). Pode deixar que vou
resolver.
E lá se foi mais uma oportunidade de encontro e aproximação de interesses entre
professor e aluno. Neste momento, ao invés da professora tentar criar um clima de
cumplicidade com suas alunas, ela aprofunda ainda mais o abismo existente nesta relação. O
tom seco e crítico de sua voz deixam claro que a última coisa que a professora quer é
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conversa, aproximação, dependência ou qualquer outra coisa que possa criar vínculo afetivo
com seus alunos. Isso ficou tão claro que até os próprios alunos perceberam.
Aluno B: — Tá vendo... (zomba) Você quis ajudar a dona e ela nem ligou... bem feito.
(a turma toda ri e a aluna fica sem graça)
Aluna A: — Eu queria ajudar a Raíssa. (explicando-se para Luiz e querendo reverter
a situação).
Talvez poderia ter sido este o momento mais propício para o início de uma relação
mais amistosa entre professora e aluno. Mas, em nome de seu status supremo perante os
alunos, a professora distribui mais exercícios e para não ter conversa distribui outra atividade
para ser feita na aula. Não é à toa que os alunos preferem ignorá-la, não vou culpá-los por não
quererem fazer a atividade e preferirem bater papo, rir e brincar.
A professora se irrita e escreve no quadro. “Exercício valendo 2 pontos para ser
entregue até o final da aula”. E assim é selada a rivalidade entre professora e aluno dentro da
sala de aula, como se diz por aí, “manda quem pode, obedece quem tem juízo”.
E no embalo dessas duas últimas cenas – CENA III e IV – podemos perceber que não
interessa o que os alunos são, o que fazem, o que pensam, que falem... Isto que é fechar
qualquer possibilidade de comunicação. O que são os alunos para a professora e o que a
professora se torna para os alunos nesse jogo de silenciamentos e de indiferenças? Quem é a
professora para ela mesma? Seriam mundos incomunicáveis? Creio que não, e nem poderiam
ser assim, mesmo que o quisessem. Somos dependentes do outro. O professor precisa apoiar
seu aluno, instigá-lo a conhecer sempre mais. E acima de tudo, precisa escutá-lo para que
assim possa com ele dialogar. Não um escutar leviano, mas um escutar cuidadoso e crítico.
Como assinala Freire (1996),
Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um.
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. Isto não quer dizer, evidentemente, que escutar exija de quem realmente
escuta sua redução ao outro que fala. Isto não seria escuta, mas auto-anulação.A
verdadeira escuta não diminui em mim, em nada, a capacidade de exercer o direito
de discordar, de me opor, de me posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me
preparo para melhor me colocar ou melhor me situar do ponto de vista das idéias.
Como sujeito que se dá ao discurso do outro, sem preconceitos, o bom escutador fala
e diz de sua posição com desenvoltura. Precisamente porque escuta, sua fala
discordante, em sendo afirmativa, porque escuta, jamais é autoritária (FREIRE 1996,
p.45).

Como observa Bakhtin (2011), “eu não posso passar sem o outro, não posso me tornar
eu mesmo sem o outro; eu devo encontrar a mim mesmo no outro, encontrar o outro em mim
no reflexo recíproco, na percepção recíproca” (BAKHTIN, 2011, p. 342).
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Por que não se aproximar do outro, por que não se envolver com os alunos? De acordo
com Bakhtin (2011), é a empatia, o colocar-me no lugar do outro, que me possibilita
compreendê-lo, conhecê-lo, para que assim, retornando ao meu lugar possa lhe dar o
acabamento necessário.
Na relação pedagógica, como pondera Geraldi (2013), a razão do processo educativo
se garante por esta relação eu/tu. O professor é o conhecedor da importância do processo
educativo, sua finalidade, seus objetivos, sua funcionalidade, que são questões que os alunos
desconhecem e não conseguem dar o valor esperado pelo professor. Daí a importância do
engajamento do professor em fazer com que os alunos se envolvam com o trabalho
desenvolvido dentro da sala de aula.
Um engajamento que não seja corrompido pelos obstáculos encontrados durante os
diversos sentimentos que podem surgir durante sua prática. Os alunos nem sempre vão gostar
do que está sendo trabalhado, nem sempre vão se interessar e participar do que está sendo
proposto. Quase sempre, é preciso que o professor crie estratégias de aproximação destes
alunos, que façam com que participem da aula, que falem o que pensam sobre o conteúdo, que
se envolvam com o que está sendo dado. O professor tem que estar aberto ao diálogo, ao
novo, àquilo que os alunos trazem de fora do contexto escolar e usar isto a favor de sua
prática.
Como a relação pedagógica é centrada no aluno, o professor também se encontra em
uma relação de dependência com seus alunos, uma vez que é no encontro com este que firmase a criação do novo – dos horizontes de possibilidades.
Como afirma Freire (1996, p. 38), “o espaço pedagógico é um texto para ser
constantemente “lido”, interpretado, “escrito" e “reescrito”. Neste sentido, não seria demais
para o professor estar sempre atento ao movimento de seus alunos, aos seus gestos, às suas
falas, a tudo aquilo que acontece em sua sala de aula e às possibilidades pedagógicas que
podem oferecer.
CENA V – MORDE E ASSOPRA
AULA 116
2º Horário – Geografia

O quarto bimestre está quase no fim, as últimas avaliações já estão sendo aplicadas e
hoje foi o dia da avaliação de Geografia. O professor entra e faz a chamada. A maioria dos
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alunos está sentada e esperando pela distribuição das provas. Na esperança de memorizarem
um pouco mais do conteúdo, alguns alunos ainda dão uma última lida na matéria. É chegada
hora, o professor entrega as provas e pede silêncio. Dizem que não é o que se diz, mas o
como se diz que faz a diferença. Sem muitas palavras, ao terminar de distribuir as provas, o
professor deixa suas últimas palavras de “incentivo” aos alunos: “Cada um por si... Deus
por todos... e o diabo para alguns...” (para aqueles que não estudaram para a prova).
Acaba a euforia inicial, os alunos em silêncio fazem a prova na esperança de
conseguirem boas notas para encerrarem o bimestre.
Quase no final da aula, quando a maioria dos alunos já tinha entregado a prova, o
professor distribui para cada aluno uma “fichinha” contendo duas frases.
“Vencer é superar desafios da vida não é fácil, mas certamente muitas pessoas
têm sucesso porque conseguiram enfrentar as dificuldades e não porque
tiveram uma vida fácil.”
“Se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último
limite e dar o melhor de si mesmo” Ayrton Senna
Como assim, “morde e assopra”? Num primeiro momento demonstra apatia e frieza
ao falar com os alunos e agora distribui frases de apoio/incentivo para a turma.
Confesso que neste momento, não consegui compreender o objetivo de sua prática
pedagógica e suas falas me pareceram bem equivocadas. O estímulo, o apoio e o incentivo ao
aluno têm que acontecer em todos os momentos de seu aprendizado e não somente depois.
Entrando neste clima religioso, de imediato pensei, “tomara que os anjos não digam
amém”. Pode ter sido algum tipo de brincadeira de humor negro, mas mesmo assim, não sei
se para o contexto escolar, voltado para a formação de adolescentes, este comentário tenha
sido apropriado.
“Cada um por si... Deus por todos”, será que é esse tipo de convivência que se espera
em uma sala de aula? Não seria esta uma forma de incitar o egoísmo e o individualismo dos
alunos? Será que a única coisa que podem ter em comum é a confiança em Deus? E o amor, a
esperança, a humildade, a solidariedade onde ficam?
“E o diabo para alguns...” Mesmo que não se tenha mais esperança, que se acredite que
todas as cartas tenham sido dadas, que se pense que não há mais saída para alguns, não é
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papel de um educador desestimular o seu aluno. Um professor/educador comprometido com
sua prática, com seu aluno, não abre mão de sempre estar educando.
Como nos mostra Freire (1996) alegria e a esperança é o que faz com que alunos e
professores consigam vencer as fases mais difíceis do cotidiano escolar, a perceber que juntos
podem aprender e resistir a tudo aquilo que se impõe contra a alegria de estar junto com o
outro. É a esperança que garante o constante movimento de busca pelo ser mais, faz parte da
natureza humana.
Nesse sentido, é dever do professor manter viva a esperança de seus alunos, deve
mostrar-lhes, constantemente, que são capazes e que podem aprender. Há sempre tempo para
o recomeço, há sempre o que se esperar do outro, dos alunos, dos professores, da escola, da
educação, enfim, do mundo a nossa volta.
A esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem ela, não
haveria História, mas puro determinismo. Só há História onde há tempo
problematizado e não pré-dado. A inexorabilidade do futuro é a negação da história
(FREIRE,1996, p. 43).

A educação não é uma experiência fria, está relacionada com a alma, com os
sentimentos, com os sonhos. Não basta dar aos alunos pedacinhos de papel com alguns
dizeres. É preciso que o professor leia-os como os alunos, que discuta seus dizeres com eles,
que se manifeste sobre o assunto e que deixe que seus alunos também o façam. É preciso,
também, diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Caso contrário, este tipo de
prática se tornará vazia e sem sentido para os alunos.
No entanto, não podemos ignorar a realidade vivida pelo professor dentro da sala de
aula, a falta de interesse e comprometimento dos alunos com o próprio aprendizado, falta de
responsabilidade dos alunos com seus deveres escolares e as péssimas condições de trabalho
que são alguns dos fatores agravantes de seu esgotamento e que o levam a comportar-se de
forma autoritária ou demonstrar indiferença para com seus alunos. O professor é tão vítima
quanto o aluno e muitas vezes se encontra de mãos atadas para promover mudança. E sem
colaboração, não há diálogo, não há educação.
A existência da palavra do outro é uma condição para a ação e existência do eu, é
fundamental que professores se atentem às suas falas para com seus os alunos. Nesse sentido,
é preciso que – professores e alunos – não se esqueçam da importância do diálogo, para que
assim, os propósitos dos atos educativos venham, de fato, a contribuir de forma positiva para
a formação dos sujeitos envolvidos no processo.
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4.1.1 A alteridade e a formação do sujeito cognoscente
Como observa Freire (1983), somente o homem é um corpo consciente, capaz de
relacionar com o mundo – o outro – e é capaz dele diferenciar-se. A educação é um
instrumento de libertação, uma forma de intervenção no mundo.
As cenas acima analisadas nos mostraram que a relação com o outro, na relação
professor/aluno se dá de maneira diversa, mas em sua maioria de forma anti-dialógica.
Professores e alunos preferem estabelecer limites de aproximação e deixar bem definido que
há diferenças que separam os mundos vivenciados pelos sujeitos.
Na cena I – Meus pêsames, mas o tempo não para – percebemos uma relação que é
afetada de forma negativa para os alunos pelo fator tempo. A professora em sua luta para dar
conta do que está programado para ser ensinado, quase não dá brechas para que os alunos se
manifestem. Há uma forte pressão sobre os sujeitos – professora e aluno – a para que
consigam alcançar níveis de ensino/aprendizado mais elevados em um curto espaço de tempo.
E, com isso, o professor é obrigado a trabalhar de forma acelerada. O sistema educacional e a
sociedade cobra da escola, a escola cobra dos professores e os professores são obrigados a
cobrar dos alunos. Mas nessa cadeia de cobranças se esquece que tudo tem seu tempo e que os
bons resultados nem sempre vem de forma imediata.
Na cena II – Somos apenas diferentes - temos uma posição autoritária adotada pela
professora com relação a seus alunos para discutir a questão do respeito a diferença. Embora
tenha tido uma postura não dialógica, aproveitou o momento para fazer um trabalho de
conscientização dos alunos sobre o outro e o respeito à diferença no contexto tão diverso que
é o espaço escolar.
Na cena III – Como “um balde de água fria” – e na cena IV – Manda quem pode,
obedece quem tem juízo – encontramos um posicionamento dos sujeitos com relação ao outro
diferente dos que já foi apresentado. A professora em questão parece ter resistência com
relação a um envolvimento mais dialógico com seus alunos e evita a todo instante uma
aproximação do mundo vivido pelos alunos. E da mesma forma os alunos também evitam o
diálogo com a professora. E nesse embate entre os sujeitos, não há espaço o diálogo e
envolvimento coletivo.
Na cena V – Morde e assopra – a postura de indiferença entre professor e alunos resultou
em uma prática pedagógica vazia e fria do professor com relação a seus alunos. Como
também de indiferença com relação ao professor por parte dos alunos.
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Assim, percebemos como as relações de alteridade dentro da sala de aula são diversas,
mas em sua totalidade mostram-se voltadas para o cumprimento do cronograma escolar. O
espaço para as trocas discursivas está comprometido pela relação vertical de ensino que
predomina na sala de aula. Nesse sentido, o objeto cognoscível sempre se sobrepõe ao sujeito
cognoscente, não há espaço para se criar o novo, para questionamentos, para o diálogo, para a
construção de novos sentidos a não ser para aqueles já determinados.
Esta é uma situação pedagógica que vai contra uma formação mais humana dos sujeitos
cognoscentes. Como observa Freire (1983), na situação educativa, educador e educando,
devem assumir o papel de sujeitos cognoscentes, mediatizados pelo objeto cognoscível que
buscam conhecer. E nesse sentido, dar conta do que está sendo ensinado não significa
conhecer o objeto. Como um ser dá práxis o homem só pode ser compreendido em suas
relações com o mundo, através de sua ação sobre ele.
Como acrescenta Geraldi (2013),
Nos campos de estudos de Bakhtin, está sempre presente o outro como ser vivo e
falante. E este é precisamente o mesmo princípio fundante da ação educativa, ainda
que às vezes esquecido porque tão profundamente enraizado: não há educação fora
da relação entre o eu e o outro. E tal como em Bakhtin, desta relação com a
alteridade nenhum dos dois sai inalterado, ninguém sai como entrou. Se no mundo
da vida não saímos do diálogo sem com ele nos enriquecermos, também nos
processos educativos professor e aluno saem diferentes, porque nessa relação ambos
aprendem (p. 15).

No contexto educacional, as relações de alteridade influenciam as práticas educacionais,
uma vez que é o outro que dá o acabamento necessário para que o eu construa sua
singularidade. Professor e alunos, alunos e alunos dependem uns dos outros na relação do dia
a dia da sala de aula para serem o que são.
4.2 – Mundos incomunicáveis – vozes silenciadas: sobre o diálogo na sala de aula
Dialogicidade ou dialogismo é o princípio geral da linguagem, corresponde à
dinamicidade do processo de interação das vozes sociais. Cada enunciado é sempre uma
resposta e ao mesmo tempo espera por resposta fazendo parte de uma cadeia de outros
enunciados. São relações de sentidos estabelecidas entre as interações verbais. Segundo Jobim
e Souza; e Deccache Porto e Albuquerque (2012),
Na perspectiva bakhtiniana, a verdade não se encontra no interior de uma única
pessoa, mas está na interação dialógica entre pessoas que a procuram coletivamente.
O mundo em que vivemos fala de diversas maneiras, e essas vozes formam o
cenário onde contracenam a ambiguidade e a contradição, certezas e incertezas.
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Somente a tensão entre as múltiplas vozes que participam do diálogo da vida pode
dar conta da integridade e da complexidade do real (p. 115).

Como já dito, Bakhtin postula dois modos de pensar o dialogismo: o diálogo face a
face, que se estabelece entre os interlocutores e o diálogo entre discursos.
O termo dialogismo aplica-se ao princípio dialógico constitutivo da linguagem,
responsável pela construção de sentido do discurso, ou seja, o enunciado é elaborado
levando-se em conta o interlocutor e as condições contextuais de sua produção,
sendo seu significado construído durante a interação. Em outras palavras, o
dialogismo refere-se ao princípio da alteridade que norteia as atividades discursivas,
isto é, a influência contínua da palavra do outro na construção dos enunciados
(BAKHTIN, 2000, p.318).

O homem é um sujeito de relações, é capaz de tomar distância, objetivar o mundo e a
si mesmo pelo ato de conhecer, o que lhe permite criar sua consciência de mundo, construir
sentidos, significações e símbolos. O ato de conhecer, pautado na ação-reflexão, permite ao
homem tomar consciência de sua qualidade de sujeito cognoscente e estabelecer uma relação
dialética entre sua liberdade e os problemas que a limitam.
Nesse sentido, a dialogicidade se torna importante para se pensar a questão do sujeito
cognoscente, um sujeito que é capaz de conhecer através do diálogo com o outro. O diálogo é
que levará o homem à compreensão do seu próprio significado. Como salienta Streck (2010),
para Freire o diálogo não pode ser confundido como técnica ou método pedagógico. Diálogo é
uma maneira de ser, um modo de se relacionar com o mundo e com os outros.
CENA I – A TIA É DO MAL
AULA 16
2º Horário – História
Que o respeito não ceda lugar ao despeito, que a rotina do dia a dia não nos cegue,
que o medo do que é outro não nos oprima e que nossa voz possa sempre ser ouvida. Que o
hoje seja a possibilidadede de se viver o diferente. E que nossa vontade de vencer seja sempre
fortalecida frente a cada obstáculo que a nossa frente possa surgir. Essa seria minha prece
depois de presenciar mais uma cena que compõe o cotidiano escolar.
Começa a segunda aula, a professora entra e deseja um bom dia aos alunos. Os
alunos estão conversando entre si. De imediato se faz um contraste dentro da sala que a
divide em duas esferas incomunicáveis – o bem e o mal – de uma lado risos e sorrisos davam
um ar de descontração e leveza aos alunos; e de outro, as feições sisudas e tensas da
professora de história.
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“Agora não vou corrigir os exercícios não... (exercício dado na aula anterior).
Peguem o livro”, diz com tom de autoridade. Tem medo de perder tempo. Há conteúdos a
serem ministrados, há exercícios a serem corrigidos, há avaliações a serem dadas. Não há
tempo para conversa. Esse ritual é sagrado e não pode ser interrompido pela conversa. Há
um cronograma a ser seguido, há objetivos a serem alcançados e competências a serem
desenvolvidas. Escolhas já foram feitas e decisões já foram tomadas. O ciclo não pode parar.
Seu olhar tenso, a expressão pesada de seu rosto não é por nada. Seu papel de
“protagonismo” na grande saga da educação pesa-lhe sobre seus ombros. Não há como
fugir, a opressão também recai sobre ela. A professora vai para o quadro e começa a passar
exercícios para os alunos.
Como somos sujeitos de resposta e inquietos, os alunos também não demoram muito e
comentam “a dona tá gostando de passar no quadro”, “a tia é do mal né”. Para eles, é
lógico que ela é do mal, ela invade o seu mundo, tira toda sua leveza e o cerca com uma série
de exercícios enfadonhos.
— É para responder? Pergunta o aluno.
— É lógico ... perguntas e respostas... responde a professora com certo cinismo.
— Eh! Mas você não responde na hora da prova! Responde e conclui o aluno do lado.

Passado algum tempo de silêncio outro grita:
— Ôh, tia!
— Eu não sou tia... Fale baixo e tenha educação.
A professora se encomoda com a forma pela qual o aluno lhe trata [e não é por
menos], segundo Freire,
A tentativa de reduzir a professora à condição de tia é uma “inocente” armadilha
ideológica em que, tentando-se dar a ilusão de adocicar a vida da professora o que se
tenta é amaciar a sua capacidade de luta ou entretê-la no exercício de tarefas
fundamentais (FREIRE, 1997, p. 19).

A cena continua...
Enquanto os alunos fazem os exercícios a professora vai passando pelas carteiras
olhando quem fez a tarefa.
— Foi no ano de 45 ou 46? Pergunta o aluno sobre uma revolução.
— Tá no livro! Reponde secamente a professora.
— Ela nem sabe... comenta e ri o aluno.
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É em meio a esse jogo de afrontas, que se alimenta a luta entre o “bem” e o “mal”,
que se favorece o surgimento de uma relação sem respeito mútuo, sem reconhecimento
legítimo de autoridade, sem diálogo e que contribui ainda mais para a manutenção da “cadeia
de relações opressoras” existentes na educação.
A aproximação entre o eu e outro só é possivel pelo diálogo, uma forma de agir com
suas palavras às palavras do outro. Como afirma Geraldi (2013),
[...] não há diálogo efetivo sem os necessários deslocamentos, ainda que mínimos,
de uma posição para compreender o outra posição, e dela retornar para sua posição ,
enriquecido pelo embate produtivo do encontro de consciências equipolentes,
autônomas, mas não independentes das condições sócio-históricas de suas
constituições. Sem esses deslocamentos, o diálogo morre no seu nascedouro: são
vozes mudas que falam aos surdos (GERALDI, 2013, p. 16-17).

A professora em questão, levada pela responsabilidade de cumprir com suas
obrigações pedagógicas, não ouve e nem busca o diálogo com seus alunos. Sua prática se dá
de forma vertical, como se fosse detentora do conhecimento a ser transmitido aos alunos.
No entanto, é preciso observar que é somente ao ouvir os alunos que o professor é
capaz de com ele falar e, consequentemente, criar estratégias para que também deem atenção
às suas palavras, e aí sim, a partir desse movimento, conseguir falar para e com eles. Como
afirma Freire (1996),
Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele. Mesmo que, em
certas condições, precise de falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar
para poder falar com é falar impositivamente. Até quando, necessariamente, fala
contra posições ou concepções do outro, fala com ele como sujeito da escuta de sua
fala crítica e não como objeto de seu discurso. O educador que escuta aprende a
difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma
fala com ele (FREIRE, 1996, p. 43).

Caso contrário, sem conhecer um ao outro, se criará um abismo entre professor e
aluno. O professor não conhecerá seus alunos, os considera “desinteressados”,
“desanimados”, “sem perspectivas para o futuro”, resultando em uma postura fechada e
autoritária por parte do professor; e que na verdade só servirá para afastá-lo ainda mais de
seus alunos. E os alunos, por sua vez, não conhecerão seu professor e muitos menos terão a
oportunidade de opinar e fazer com que o professor mude certas práticas desenvolvidas em
sala de aula.
De acordo com Freire (1996), o aprendizado se dá na relação com o outro, no diálogo
com seu aluno, é o que lhe permite se abrir para indagações, curiosidades e inibições. E assim,
“saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade para a sua própria
produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 21).
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CENA II – QUEM PERGUNTA QUER RESPOSTAS
AULA 18
1º Horário – História
Quem nunca se fez de desentendido para fugir de uma situação em que se encontra
despreparado e não sabe a resposta. Situações embaraçosas acontecem em todo lugar e a
sala de aula também é um deles.
Nesta sala que era bem barulhenta, os alunos mal ouviam uns aos outros. Cada um
tinha um assunto diferente para conversar com o colega e falavam todos ao mesmo tempo. E,
apesar do professor sempre pedir, ou melhor, suplicar por silêncio, sempre tinha um bate
papo prolongado e que demorava acabar.
A cena a seguir começa depois de um desses bate papos prolongados em que a
professora, já irritada e cansada de pedir silêncio, lança mão de outras estratégias para
acabar com o “zumzumzum”.
A professora depois de comentar sobre algumas questões dadas na aula anterior pede
para que os alunos abram o livro. Uma aluna conversa sem parar com sua colega do lado. A
professora pede para a turma parar com a conversa. Sua primeira tentativa foi em vão, pois
alunas continuaram a conversa como se nada estivesse acontecendo. Uma delas percebendo
a situação se cala, mas a outra não se importa e continua a falar. Desta vez, a professora
toma uma atitude diferente, ela para sua explicação, se volta para a aluna e a olha fixamente,
até que perceba que está incomodando e pare de falar.
Realmente esta estratégia funcionou, mas apenas temporariamente. Durante alguns
minutos, os alunos ficaram em silêncio e a professora conseguiu corrigir alguns exercícios.
De repente, um aluno dá um arroto, outro boceja e espreguiça, mais um ri... E o tumulto
toma conta da sala.
Não sei se são os alunos é que falam demais ou se é a professora que fala de menos.
Talvez se a professora tentasse participar um pouco mais da conversa com os alunos,
procurasse conhecê-los um pouco mais, poderia ter resultados diferentes em suas aulas. Ou
senão, o menos provável, se os alunos procurassem ouvir mais a professora e participassem
mais de suas aulas poderiam aprender um pouco mais sobre história.
Como diz a Lei da Física, para toda ação há uma reação, e assim, a cena toma outro
curso.
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Sentindo-se de mãos atadas diante da situação, a professora espera que atarefados os
alunos se calem um pouco. Assim, vai para o quadro e passa mais exercícios. Vendo que o
quadro já estava cheio e percebendo o acúmulo de conteúdos para estudar um aluno
pergunta à professora:
— Como é que vou saber isso tudo na prova? (a professora ouve, mas continua em
silêncio).
— Aqui... ele (colega) está perguntando como ele vai saber tudo na prova. (reforça o
colega para a professora).
— Estudando... (responde a professora)
— Para fazer a prova eu preciso é de conhecimento... não é ficar decorando tudo não.
(comenta o aluno com seu colega).
A professora não comenta nada sobre a fala contundente do aluno, parece que está
meio engessada com o comentário do aluno. Senta-se como se nada de diferente tivesse
acontecido e espera os alunos copiarem as questões do quadro que, por sinal, estava cheio.
Em seguida, avisa aos alunos que estava esperando terminarem de fazer para começar a
correção dos exercícios.
Que falta faz o diálogo, que falta faz reconhecer que o outro também faz parte da
minha vida, que falta faz reconhecer que às vezes é preciso parar o que estamos fazendo e dar
um tempo para que o outro também fale e que eu lhe escute. Talvez este poderia ter sido o
momento mais fecundo para a professora e para os alunos aprenderem um pouco mais. A
professora de reconhecer que este poderia ser o momento em que poderia ensinar seus alunos
a pensar, a relacionar o que estava sendo dado com suas vidas. Que conhecimento é um
processo e não um produto. E dos alunos reconhecerem o valor da disciplina e o valor de um
professor em sala de aula.
Concordo com esta última fala do aluno, vale mais o conhecimento adquirido, que
ficar decorando um determinado conteúdo que amanhã será esquecido. Conhecimento é algo a
ser construído e que se deve ter para toda a vida. E ao mesmo tempo penso sobre a
legitimidade do conhecimento que é construído neste contexto desgastante de exercícios
baseados em perguntas e respostas do livro, sem fazer relações com a vida dos alunos, sem
discussão e/ou aprofundamento do assunto. E também sobre a validade desta prática de ensino
vertical que demonstra receio e medo com relação ao que é diferente e que pode vir à tona
pela voz do aluno.
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No entanto, analisando a situação de outra perspectiva, percebo o quanto é difícil
construir um conhecimento que não seja somente “decoreba” em um contexto tão fechado
para o diálogo como este. De um lado, a professora que não consegue falar e ser ouvida e, já
desmotivada, não percebe alternativas de ensino, a não ser a de encher o quadro de conteúdo
para que assim possa fazer com que os alunos pelo menos copiem o conteúdo dado.
De outro, temos os alunos, que não se comprometem e nem se envolvem com o
processo de seu próprio aprendizado. Como afirma Freire,
[...] ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é
memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor.
Ensinar e aprender têm a ver com o esforço metodicamente crítico do professor de
desvelar a compreensão de algo e com o empenho igualmente crítico do aluno de ir
entrando como sujeito em aprendizagem, no processo de desvelamento que o
professor ou professora deve deflagrar. Isso não tem nada que ver com a
transferência de conteúdo e fala da dificuldade mas, ao mesmo tempo, da boniteza
da docência e da discência (FREIRE, PA, p. 45).

A compreensão é uma forma de diálogo e o professor no processo de ensinoaprendizagem necessita estabelecer relações dialógicas com seus alunos para que possam
construir sua autonomia.
CENA III – MAIS VALE DEZ MINUTOS DE CONVERSA DO QUE UMA AULA
INTEIRA DE BLÁBLÁBLÁ
AULA 68
1º Horário – História
Os alunos já chegaram e parecia que o brilho do sol naquela manhã refletia uma
energia radiante dentro da sala. Risos, brincadeiras, aquela cena da novela, o filme
“manero” da última noite, a briga do vizinho na madrugada passada... Tudo vira notícia de
primeira mão. Há tanta coisa para ser compartilhada. Parece que não se encontram há
semanas.
A professora entra, dá um bom dia aos alunos. Na verdade um “bom dia” seco, tão
seco que nem soou como um desejo verdadeiro. Não vinha de dentro e não demonstrava calor
humano. Foi um cumprimento tão vazio que nem reverberou nos ouvidos dos alunos. Não foi
por menos. Mal entra na sala e já pergunta para aqueles alunos que não fizeram a avaliação
se gostariam de fazê-la na biblioteca.
Alguns alunos que não fizeram a avaliação se levantam e vão para a biblioteca para
fazê-la com a professora Silvana. Em seguida, a professora pede para que os alunos abram o
livro na página 164 e retoma os assuntos sobre as Eleições. Os alunos conversam bastante,
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parece que este assunto não lhes diz respeito. “Gente... pronto?”, diz a professora. A
professora fica parada na frente da sala esperando que os alunos façam silêncio. Os alunos
que estão sentados mais ao fundo da sala conversam bastante. Ela quer ser ouvida. Os
alunos continuam a conversar sobre a noite anterior, mas mesmo assim a professora
continua fazendo sua explicação sobre democracia. Faz algumas comparações com as
eleições daquele Domingo próximo, mas é interrompida várias vezes pelas conversas dos
alunos. Ao perceber que os alunos não estavam prestando atenção em sua explicação e que
tudo que estava dizendo era em vão, fez seu próprio momento de silêncio na esperança de
que assim o fizessem. “Gente... Agora vamos lá!”, diz depois de alguns minutos de espera.
Em seguida, percebendo que os alunos não iriam parar a conversa, pede para que um
aluno leia um texto e vai explicando alguns pontos ao longo da leitura.
Depois de muito tempo tentando, finalmente a professora consegue o silêncio tão
almejado que pedira desde o início da aula. No entanto, sabemos que nem sempre silêncio é
sinônimo de atenção e, consequentemente, como folhas secas ao vento, suas palavras se
perdiam no ar.
Finalizando as atividades desta aula, a professora pediu para que os alunos fizessem
os exercícios da página 169, exercícios do número 1 ao 4, para serem entregues na próxima
aula. Faz a chamada e depois de alguns minutos a aula termina.
Quanto desperdício de tempo, quantas oportunidades de aprendizado jogadas fora.
Diante deste desastroso momento do cotidiano escolar me questiono sobre a validade desta
prática pedagógica. Teria ali uma intenção legítima de ensinar algo para os alunos ou teria
sido apenas uma forma que encontrara para manter uma consciência, nem que seja falsa, de
missão cumprida? E ao mesmo tempo, volto meu olhar para os alunos. O que pensam sobre
isso? O que esperam da professora? O que esperam da aula? Por que tanta conversa e
desinteresse? Por que tanta indiferença com relação à professora?
Neste segundo momento da cena, as falas da professora se dirigiam para si mesma,
num solilóquio sem fim, sem nenhuma reverberação para os alunos. E observando que muitas
vezes sua voz quase sumia, que seu olhar se perdia sala adentro e que, nem que seja por
frações de segundos, parecia que a professora tornara-se invisível, me pergunto que sentidos
estavam sendo construídos em tudo aquilo que acontecia na aula para os alunos e até para a
própria professora.
Como já foi dito, sem o diálogo verdadeiro não há comunicação e sem comunicação
não há educação. Como afirma Goulart,
119

[...] os sujeitos podem ao longo da vida compor e recompor visões de mundo,
determinadas e condicionadas tanto pela luta de valores que se expressa na
sociedade quanto pelas oportunidades que eles tem de fazer revisões, refletindo
sobre as entonações ideologizadas da palavra. Nesse percurso se dão apagamentos,
criações e embates de sentidos que podem ser pensados, por extensão, em
apagamentos, criações e embates de individualidades, de classes, categorias e
instituições sociais, entre outras (GOULART, 2015, p. 5).

Sabemos que o diálogo vai além de uma interação face a face, que é um processo
complexo que produz uma teia de significações do que ali é criado. É o caráter dialógico da
linguagem que caracteriza a consciência dos sujeitos e os próprios sujeitos.
O aspecto dialógico também antecipa uma resposta do outro, sendo que o ouvinte
também não é alguém passivo na interação sócio-verbal – sua réplica e resposta
provocam um outro discurso-resposta; trata-se neste caso de uma compreensão ativa
por parte do ouvinte, pois é sobre o fundo apreciativo do ouvinte que a enunciação
atua: toda compreensão dialógica implica em uma atribuição de valor (SEVERO, p.
56- 57).

Neste sentido, professor e alunos são sujeitos que se constituem por meio de suas
relações dialógicas, através de suas interações dentro da sala de aula e por estas interações são
constituídos. É a partir das variadas relações e interações do cotidiano que envolvem o
contexto escolar, que professor e alunos vão construindo sentidos para a existência e tornamse capazes de discordar, intervir e modificar sua realidade. A cena em questão nos mostra uma
relação dialógica fundada em posições avaliativas diferentes e antagônicas e que impedem o
diálogo entre os sujeitos.
Sabemos o quanto o tempo é importante para as aulas, o quanto cinquenta minutos são
insuficientes para dar o conteúdo programado. No entanto, mais vale dez minutos de conversa
com os alunos, do que uma aula inteira de blábláblá. Freire (1987), destaca que na teoria
dialógica da ação, são os sujeitos que se encontram para a pronúncia do mundo, para sua
transformação. A co-laboração, característica da ação dialógica, se estabelece entre sujeitos de
responsabilidade que se realizam na comunicação.
A palavra é o que permite a relação entre os seres humanos e o que garante a
interação. É o que permite a responsabilidade ética da existência humana, de seu agir no
mundo social e histórico. Não é perda de tempo quebrar a rotina e procurar conversar com o
aluno, saber o que aconteceu de diferente e o que ele anda fazendo fora dos muros da escola.
Talvez um o único momento mais oportuno para se aproximar da realidade vivida pelos
alunos e, ao mesmo tempo, com esta cumplicidade, gerada pela troca de ideias do dia a dia,
aproximá-los mais criticamente do mundo da vida.
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4.2.1 Diálogo/Dialogicidade e a formação do sujeito cognoscente
As cenas analisadas, salvo suas especificidades, têm em comum a falta de diálogo
entre os sujeitos e a ausência de dialogismo com as situações e a realidade que as envolvem.
Professor e alunos constroem mundos incomunicáveis, não há diálogo entre os sujeitos. Em
oposição a este dado, entendemos o diálogo em seu caráter transformador e “desvelador” da
realidade (STRECK, 2010, p.40). Como afirma Freire (1987) na teoria dialógica da ação, os
sujeitos se encontram para a transformação do mundo em co-laboração. O eu dialógico,
[...] sabe que é exatamente o tu que o constitui. Sabe também que, constituído por
um tu – um não-eu –, esse tu que o constitui se constitui, por sua vez, como eu, ao
ter no seu eu um tu. Desta forma, o eu e o tu passam a ser, na dialética destas
relações constitutivas, dois tu que se fazem dois eu (FREIRE,1987, p.165).

No entanto, isso só será possível, a partir do momento em que os sujeitos envolvidos
neste processo estiverem abertos ao diálogo, à co-produção de conhecimentos pelo
compartilhamento de idéias, à tomada de posições, argumentações e comparações. E nesse
movimento, serem capazes de se libertar da palavra do outro e criar suas próprias palavras.
(...) o educador já não é o que apensa educa, mas o que, enquanto educa, é educado,
em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se
tornam sujeitos do processo em que crescem junto e em que os “argumentos de
autoridade” já, não valem (FREIRE,1987, p. 39).

Embora às vezes pareça que todas as portas estejam fechadas e que não há como se
abrir para o outro, para o diálogo, é preciso que pelo menos retomemos a situação vivida e
procuremos modos alternativos para quebrar a barreira que impede o encontro com meu
aluno. Não porque isto seja inteiramente responsabilidade do professor, mas porque é ele que
tem a memória de futuro e de certa forma tem um olhar da totalidade diferente do aluno e que
complementa sua prática pedagógica. Se não há o silêncio necessário à aprendizagem, se não
há interesse e comprometimento, é sinal de que algo está errado e precisa ser reparado pelos
sujeitos. Esta reparação só será possível pela conversa, pelo diálogo para identificação dos
pontos que atingem ambos os lados – professor e alunos. Se não há diálogo, a tendência é a
intensificação de conflitos e tumultos dentro da sala de aula que contribuem ainda mais para a
separação dos mundos e para a apatia entre os sujeitos.
Não pode haver conhecimento pois os educando não são chamados a conhecer, mas
a memorizar o conteúdo narrado pelo educador. Não realizam nenhum ato
cognoscitivo , uma vez que o objeto que deveria ser posto como incidência do ato
cognoscente é posso do educador e não mediatizador da reflexão crítica de ambos
(FREIRE, 1987, p. 40).
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Para Freire, o diálogo é central nas práticas pedagógicas e nos processos pelos quais
estas se desenvolvem. É por meio da dialogicidade que os educandos têm sua consciência de
mundo. Nesse sentido, a educação enquanto situação gnosiológica vai além do objeto
cognoscível, o conhecimento é algo a ser construído em comunhão com o outro – que também
é um sujeito cognoscente. Isto, só se torna possível por meio do diálogo.
4.3 Responsabilidade ou irresponsabilidade – os entraves do ato educativo
Como já mencionado com fundamento em Bakhtin, o sujeito é um ser de resposta,
suas ações são sempre em virtude a uma compreensão à ação de outro sujeito. É um ser de
responsabilidade, pois é o único que pode criar sentido para seus atos.
A responsabilidade abarca, contém, implica necessariamente a alteridade perante a
qual o ato responsável é uma resposta. Somos cada um com outro na irrecusável
continuidade da história. Buscar nos eventos, nas singularidades, nas unicidades dos
atos desta caminhada como se realizam ‘as respostas responsáveis’ é um modo de
reencontrar os deslocamentos imperceptíveis na construção continuada dos valores,
dos sentidos que regem, mas que se fazem e desfazem na existência (GERALDI apud
MEDEIROS, 2006, p.3)

Dessa forma, o aspecto da responsabilidade e avaliação responsável é que possibilita
a conjunção do que é individual com o social e que leva o sujeito à razão, contribui para sua
individualidade, consciência e responsabilidade em todos os atos de sua existência. Assim,
Eu, o exclusivo e único eu, não posso em nenhum momento ser indiferente (parar de
participar) à minha vida “sem álibi” e de ocorrência obrigatoriamente única; devo ter
o meu dever. Em relação a tudo, independente do que possa ser e em quaisquer
circunstâncias que me possam ser dadas, devo agir desde meu próprio e único lugar,
mesmo que eu o faça interiormente. Minha singularidade, uma vez que não
coincidente com coisa alguma que não seja eu, sempre torna possível minha única e
insubstituível ação própria quanto a tudo que não seja eu mesmo. Quer dizer, desde
meu lugar único no Ser, simplesmente vejo e conheço o outro, não o esqueço, já que
para mim, ele existe – isto é algo que apenas eu posso fazer por ele em um dado
momento com todo o meu Ser: esta é a ação que torna seu ser mais completo, a ação
absolutamente vantajosa e nova, e que é possível apenas para mim. Essa ação
produtiva e única é precisamente o que constitui o momento do dever em si.O dever
torna-se possível pela primeira vez onde existe um reconhecimento da existência
singular de uma pessoa a partir do interior mesmo dessa pessoa; onde esse fato se
tornar um centro de responsibilidade – onde eu aceito a responsibilidade por minha
própria singularidade, por meu próprio ser ( BAKHTIN apud MITIDIERI, 2012,
p.290).

O sujeito é um ser que age e é responsável pelo que faz e por meio de suas relações
sociais e históricas com o outro constitui a sociedade e dá sentido à sua existência. Segundo
Ponzio (2010),
O não-álibi no ser põe o eu em relação com o outro, mas não se trata de uma relação
indiferente com um outro genérico que serve com exemplar do homem em geral, as
enquanto envolvimento concreto, relação não-indiferente, com a vida do próximo,
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do outro contemporâneo, com um passado e um futuro de pessoa verdadeira (p.
307).

Sendo assim, a responsabilidade é o que lhe permite ser político e cultural, e assim,
ser um agente consciente de seu tempo, de sua história, de sua realidade, de sua identidade, de
seu papel como ser humano, político, social.
O sujeito cognoscente é um ser responsável em busca de seu constante quefazer.
Como argumenta Geraldi (2013), para Bakhtin,
No mundo da vida de cada um de nós, não há criador, não há acabamento definitivo
a ser perseguido. Há sempre algo-a-ser-alcançado: o que nos vai dando sentido,
direção (nunca reta nem linear). Por isso, no mundo da vida estamos sempre
calculando possibilidades e escolhemos uma delas no leque que se nos apresenta em
função do futuro (acabamento provisório) de que temos memória (p. 19).

No contexto escolar, educador e educando, sujeitos cognoscentes, são responsáveis
pela busca constante do quefazer, do conhecimento das coisas e de sua relação com o mundo.
CENA I – UM POUCO MAIS DE RESPONSABILIDADE – Pelo amor de Deus!
AULA 23
2º Horário – Matemática
A cena abaixo retrata o esforço cotidiano que muitos professores fazem para que seus
alunos tenham responsabilidade e cumpram com seus deveres em seu processo de
aprendizagem.
A professora entra na sala, põe seu material sobre a mesa, se volta para os alunos e
faz uma oração que pede sabedoria e discernimento. Os alunos já estavam todos sentados e
aguardavam a chegada da professora. Em seguida, em coro todos fizeram a oração.
Terminado este momento, a professora segue passando de carteira em carteira, olhando os
exercícios que haviam sido dados como tarefa e já apontava alguns problemas de resoluçao
dos exercícios dos alunos.
— Aonde estão as contas, diz a professora com o olhar de dúvida.
— Eu fiz em outra folha... diz o aluno.
— Sei lá viu! Isto tá me cheirando coisa copiada de final de livro... (pensativa) Você
sabe o que está fazendo... (indignada e querendo alertá—lo sobre as consequências deste tipo
de atitude).
Agora olhando para toda a turma e preocupada com a situação diz:
— Aqui não tem criancinha não... Vocês sabem o que estão fazendo... e sabem no que
isso vai dar. Eu não queria mais ouvir esse papo furado ... “Ah! Eu esqueci o caderno...”,
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“Esqueci o livro...”, “Emprestei meu caderno...”. Vocês tiveram uma semana para fazer o
exercício!
Os alunos permaneciam em silêncio aguardando a professora terminar de olhar os
cadernos e entre um sorriso ou outro quebrava-se o gelo da situação.
Passado este momento de tensão e medo para alguns alunos e, ao que parece, de
decepção para a professora, tem início a resolução dos exercícios no quadro. Em voz alta, os
alunos vão acompanhando a sequência de raciocínios para a resolução dos exercícios. Em
meio a uma questão de porcentagem a professora para e comenta com os alunos.
— Ontem me lembrei de vocês, estava conversando com uma amiga minha que tem
uma loja de móveis e ela me disse que apareceu uma moça para fazer uma entrevista para
ser vendedora. E vocês nem vão acreditar... A moça não soube calcular 10% de desconto na
venda de um móvel que custava 100 reais. Minha amiga pensou que era porque a moça
estava nervosa. Mas não... ela já era uma pessoa que já tinha o 2º Grau – o Ensino Médio de
agora – e que nem com a calculadora não sabia calcular...
— Que isso! Diz um aluno espantado com a situação.
—Tá vendo como é perigoso ficar copiando ou simplificando demais a resolução dos
exercícios... Minha amiga disse que a moça ficou tão sem graça de não saber fazer esta
conta que pegou suas coisas, disse obrigada e foi embora. Então gente, espero que não
passem por isso, pelo amor de Deus!!!
A cena narrada inicia-se com a postura rigorosa da professora, que passa de carteira
em carteira certificando-se de que cada aluno fez o exercício. E em meio a sua inspeção,
chama atenção daqueles que provavelmente copiaram um do outro e não se deram ao trabalho
de resolver os exercícios.
Parece-me um pouco severa demais, cobra muito e fica o tempo todo chamando a
atenção dos alunos que não cumpriram com seus deveres. No entanto, pelo fato de ser uma
disciplina que exige raciocinio, prática e atenção dos alunos, creio que não seja uma atitude a
ser tão criticada. Afinal, estamos falando da relação com alunos adolecentes e de uma turma
bem falante que necessita de um pouco mais de firmeza, caso contrário, sempre inventam
uma desculpa para não fazerem a tarefa.
Como também penso em sua responsabilidade para com estes alunos, para que
realmente possam tirar algum aprendizado de suas aulas. Como afirma Geraldi (2013) com
relação ao ser professor,
Somos responsáveis diante de nosso alunos e esperamos que eles sejam
responsáveis por seus atos em nossas aulas. O que queremos formar é algo-a-ser-
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alcançado, cuja definição não é fixa, rígida, mas apenas de contornos; a escolha
responsável pelo que o passado produziu como ferramenta de construção do futura
jamais se esgota, jamais acaba: estamos sempre revendo, sempre refazendo,
enxergando o velho com óculos novos, pois “no Tempo Grande nada desaparece
sem deixar sinal, tudo renasce para uma nova vida”. E não temos álibi: estamos
sempre educando, formal ou informalmente, ainda que seja uma perspectiva
negativa e indesejável (GERALDI, 2013, p. 22).

A professora, durante a correção dos exercícios se preocupa constantemente em fazer
com que seus alunos compreendam e tomem consiciência de que o que está sendo dado pode
vir a fazer falta futuramente, o que também demonstra uma postura responsável da professora
com relação a aspectos futuros da vida de seus alunos.
Como aponta Kramer (2013, p. 29) em suas considerações acerca da educação como
resposta responsável, “a educação é uma experiência humana em suas dimensões
epistemológica, ética e estética”. Prossegue a autora afirmando que o ato ético é uma
atividade voltada para a transformação das relações externas, em que a ação da pessoa se
centra no compromisso e na responsabilidade com o outro.
A professora sabe de seu compromisso de educadora e combate [do jeito que que
considera melhor] a preguiça, a falta de interesse dos alunos e o pouco tempo para poder
trabalhar com tantos conteúdos... E tem consciência de seu lugar único como professora de
Matemática e de sua importância para a formação de seus alunos.
No entanto, também podemos direcionar nosso olhar para uma perspectiva de análise
diferente da anteriormente apresentada, em que podemos nos ater na forma pela qual a
professora trabalha o “chamamento” para a responsabilidade do aluno com suas tarefas dentro
da sala de aula e para com a vida.
A professora em questão, ao passar de carteira em carteira verificando o que cada
aluno havia feito ou fazer breves comentários de advertência – Aqui não tem criancinha
não... Vocês sabem o que estão fazendo... e sabem no que isso vai dar. Eu não queria mais
ouvir esse papo furado ... “Ah! Eu esqueci o caderno...”, “Esqueci o livro...”, “Emprestei
meu caderno...”. Vocês tiveram uma semana para fazer o exercício! – tem por objetivo
principal criar em seus alunos o senso de responsabilidade com seus deveres como alunos.
Como também, ao longo da correção dos exercício, a partir de exemplo tirado de uma
situação concreta (vivenciada por sua amiga em uma loja de imóveis), foi capaz de mostrar a
seus alunos a importância do conteúdo que estava sendo dado na aula para a vida futura de
seus alunos.
CENA II – “PONHAM A BARBA DE MOLHO”
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AULA 135 e136
3º e 4º Horário – Geografia
A cena II retrata uma postura contrária com relação à tomada de posição da professora
da cena I no que diz respeito ao aprendizado e responsabilidade dos alunos no cumprimento
de seus deveres escolares.
O professor entra e pede para que os alunos se sentem. Fala que a prova de
recuperação será dia 09/12. Avisa também que dia 13 será o Conselho de Classe que será
quando os professores irão discutir sobre a recuperação.
Professor: — Quem estiver perigando... que ponha sua barba de molho e prepare—se.
Senta—se, faz a chamada e depois começa a olhar os cadernos dos alunos. Assim
continua por quase todo o tempo da aula.
O professor depois de pedir para que os alunos “ponham a barba de molho”, não faz
nenhum comentário sobre como podem fazer para estudar, ou que ainda há tempo para
recuperarem... Coisas que a maioria dos professores normalmente fala para incentivar seus
alunos. E até dá a entender que gosta que os alunos fiquem desamparados e desesperados
com a avaliação de recuperação.
Quase no final da aula o professor sai da sala.
A cena continua...
O professor retorna e distribui uma frase para os alunos em pequenos papéis
coloridos.
“Existem duas escolhas primordiais na vida: aceitar as condições como elas
existem, ou aceitar a responsabilidade de mudá—las.” Denis Waitley
Alguns alunos leem o que estava escrito, mas não fazem nenhum comentário.
Continuam a bater papo com os colegas. O professor também não faz comentário algum
sobre o que estava escrito nestes pequenos papeis e vai para o quadro passar uma síntese
sobre “Oceania e as Regiões Polares”, seguido por exercícios sobre o assunto. Terminado de
passar os exercícios, o professor se senta e observa os alunos de longe.
E assim, continuam professor e alunos, cada um no seu espaço, um indiferente ao
outro. Quase no final da aula, o professor se levanta e passa as respostas dos exercícios da
página 215 para os alunos copiarem.
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Com certeza existem escolhas na vida, mas há momentos em que precisamos do outro
para nos apoiar, para nos guiar, para nos indicar um caminho melhor. Mas que escolhas
teriam estes alunos? Quais forças teriam para lutar? Não são palavras bonitas e frases feitas
que iriam fazer a diferença, mas as atitudes, que são as que rompem barreiras e que
transformam o mundo. No entanto, concomitantemente, também me questiono sobre o efeito
que estas fichinhas distribuídas pelo professor poderiam ter surtido nos alunos. Não teria sido
este um ato, que mesmo em silêncio, teria desencadeado nos alunos algum tipo de reflexão?
Para Bakhtin (2010), nosso existir está relacionado ao agir, ao participar. O ato
responsável é a tomada de posição em um dado momento que é irrepetível e como seres
únicos, singulares e insubstituíveis – somos obrigados a realizar nossa singularidade. E ao
assumir esta responsabilidade da unicidade de nossa existência, somos colocados frente à
alteridade, nos dois centros de valor diferentes e correlacionados: o eu e o outro.
Se, é na relação com o outro que o eu se constitui, de acordo com a cena narrada,
poderemos nos questionar sobre a contribuição desta aula de Geografia para a constituição
destes alunos. De um lado, temos os alunos que não se importam com a maneira pela qual o
professor conduz sua aula. E de outro, o professor, que, já cansado com os problemas de
disciplina e falta de interesse dos alunos, prefere observá-los de longe.
Como afirma Freire (1996, p. 16), “se se respeita a natureza do ser humano, o ensino
dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando”. Não há como ser
indiferente à responsabilidade de estar sempre educando. A maneira pela qual ensinamos e o
que ensinamos, é sempre um ato responsivo, uma resposta responsável e não indiferente aos
nossos alunos.
Saber que não posso passar despercebido pelos alunos, e que a maneira como me
percebam me ajuda ou desajuda no cumprimento de minha tarefa de professor,
aumenta em mim os cuidados com o meu desempenho. Se a minha opção é
democrática, progressista, não posso ter uma prática reacionária, autoritária, elitista.
Não posso discriminar o aluno em nome de nenhum motivo. A percepção que o
aluno tem de mim não resulta exclusivamente de como atuo mas também de como o
aluno entende como atuo (FREIRE, 1995, p. 38)

O outro vê o eu com um fundo que o eu não domina. Ele tem um excedente de visão
em relação ao eu, uma experiência do eu que o próprio eu não tem. Nesse sentido, o professor
independente de estar satisfeito ou não com o rumo que toma suas aulas no cotidiano da sala
de aula, também depende de seus alunos para o seu ser docente.
CENA III – MAIS UMA VEZ... VOU TE DAR ZERO
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AULA 14
5º Horário – Ciências
Não é novidade alguma que em dia de avaliação os alunos fiquem mais agitados, mas
mesmo assim não posso deixar de relatar o que presenciei no dia da avaliação de ciências
nesta turma.
Deu o sinal para o quinto horário, o professor do quarto horário saiu da sala e os
alunos ficaram sozinhos. Alguns alunos se levantam e vão para a porta da sala e esperam
pelo professor. Não demora muito e o professor entra, põe seu material sobre a mesa. Como
é dia de avaliação, pede para que os alunos organizem a sala em três filas de carteiras. Não
demorou muito e logo o tumulto e confusão toma conta da sala. O professor pede para que
alguns alunos se sentem do lado de fora da sala.
Diante desta atitude do professor, que por sinal foi muito estranha, um aluno comenta
em voz alta, “Olha! Ele é doido... tá colocando gente lá fora. Ele é retardado, idiota...”.
Não é por menos. Convenhamos, é bem estranho colocar os alunos sentados do lado
de fora para fazer uma prova. Se não houvesse espaço na sala poderia até ser aceitável, mas
tinha espaço suficiente para acomodar todos os alunos. Só não tinha espaço para as tais
fileiras que o professor queria. Desse modo me pergunto, qual seria a finalidade de toda essa
movimentação para separação dos alunos dentro da sala de aula?
A cena continua...
Depois de 10 minutos os alunos se acalmam um pouco.
“Guardem o material... por favor... só caneta, lápis e borracha. A prova é de múltipla
escolha... Marquem de caneta... Não virem a prova ainda.” Diz o professor para os alunos
durante a distribuição das provas.
Não demorou muito e os alunos começaram a conversar e gritar novamente.
Impaciente e agora exaltado, batendo forte com a mão na mesa, grita “Respeito!”com toda
sua força.
Embora, às vezes, nos deixemos ser levados pela emoção do momento, ainda mais
neste contexto perturbador criado pela falta de interesse, respeito e envolvimento dos alunos,
não podemos esquecer que no ambiente escolar, como em qualquer outro, não há como
ensinar a se ter respeito pelo outro pelo grito e pela ameaça. Respeito é um valor humano que
se ensina pela ação, pelo exemplo, é algo a ser vivenciado.
A cena continua...
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Passado algum tempo, um aluno vira a prova para dar uma olhada e conversa com o
colega do lado.
Professor: — Mais uma vez... vou te dar zero... (diz para o aluno)
Aluno: — Ah! Eu tirei 16 no último bimestre... (insultando o professor).
Professor: — É porque a recuperação não foi comigo.
Depois de alguns minutos, alguns alunos conversam bastante e tumultuam o momento
da avaliação. A aula está quase terminando e o professor começa a recolher a prova
daqueles que já terminaram.
Professor: — A aula termina às 11h25min... mas só sai daqui quem estiver em
silêncio. Vou mandar chamar a mãe e o pai de quem estiver me incomodando (em voz alta e
exaltada).
Todos já entregaram a prova e o professor começa a correção da prova.
Professor: — Só vai sair quem estiver participando da correção.
Quantas e quantas vezes situações como esta se repetem. Professores, sufocados por
pressões internas e externas do sistema escolar e pela falta de interesse dos alunos, acabam
por utilizar a avaliação como forma de controle, poder, ameaça e punição.
Sabemos o quanto o desespero às vezes nos consome dentro da sala de aula diante de
tamanha falta de disciplina, palavras agressivas e insultos dos alunos. No entanto, também
não será por meio de ameaças e gritos que conseguiremos algo com nossos alunos.
A utilização da avaliação de forma negativa de motivação e instrumento de punição e
controle dos alunos é um fato presente nas práticas dos professores em geral. Segundo Luiz
Carlos de Freitas,
A parte mais dramática e relevante da avaliação se localiza aí, nos subterrâneos onde
os juízos de valor ocorrem. Impenetráveis, eles regulam a relação professor-aluno e
vice-versa. Esse jogo de representações vai construindo imagens e auto-imagens que
terminam interagindo com as decisões metodológicas do professor. Os professores,
se não forem capacitados para tal, tendem a tratar os alunos conforme os juízos que
vão fazendo deles. Aqui começa a ser jogado o destino dos alunos, para o sucesso ou
para o fracasso (FREITAS, 2003, p. 45).

Punição já implica o fracasso. Se o professor já prevê o fracasso de seus alunos, tem
medo que “colem” ou “copiem” as respostas das questões do colega do lado para conseguirem
um bom resultado, sua prática avaliativa já se torna contraditória. Ora, se o professor já tem
consciência de que os alunos não estão preparados para avaliação que irá aplicar, não há razão
para fazê-la.
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O resultado do ato de avaliar não envolve somente os alunos. O professor ao avaliar
avalia também a si próprio, seu relacionamento com os alunos e sua postura pedagógica. É o
momento em que toma conhecimento do que o aluno aprendeu ou não e por quê. Como
observa Geraldi (2013, p. 21), “todo ato responde; a todo ato, outros atos responderão. A
responsabilidade é, portanto, bifronte: com o passado que o ato interpreta e com o futuro que
o ato desencadeará nas respostas que responder.”
Portanto, ao desenrolar da cena percebemos que o professor em questão, ao mudar as
fileiras de lugar aumentando a distância de um aluno do outro, ao colocar alguns alunos
sentados do lado de fora da sala de aula e ameaçar dar nota zero para quem “colar”, utiliza a
avaliação e as notas “baixas” como castigo e opressão de seus alunos. O que, também, é uma
forma de resposta à indisciplina e desrespeito dos alunos para com ele.
Como aponta Kramer (2013, p.32), “a ação de uma pessoa necessariamente se situa no
contexto do compromisso, do vínculo com o outro, da responsabilidade dessa pessoa com os
outros”. E trazendo esta assertiva para dentro da sala de aula, podemos situar a importância da
figura do professor, de sua responsabilidade e compromisso no processo de ensinoaprendizagem de seus alunos. No entanto, nesta aula percebemos que a avaliação não estava
para o aluno, a favor de seu aprendizado, mas contra ele. E a preocupação do professor era
somente a de firmar seu poder e autoridade dentro da sala de aula diante de seus alunos.

4.3.1 A questão da responsabilidade e a formação do sujeito cognoscente
Na Cena I – Um pouco mais de responsabilidade – Pelo amor de Deus! –a professora
demonstrou preocupação com o aprendizado de seus alunos não só do conteúdo, como
também com a questão da responsabilidade com seus deveres escolares e com a vida. Para
tanto, mostrou reflexos possíveis da falta de responsabilidade para a vida futura por meio de
um exemplo concreto.
Na Cena II – Ponham a barba de molho – e na cena III – Mais uma vez... Vou te dar
zero – percebemos de um lado uma forma desanimada, desestimulada e punitiva de lidar com
alunos do professor de Geografia; e de outro, a repressão empregada pelo professor de
Ciências para conseguir disciplinar seus alunos. Em ambas as cenas, há um destaque para a
utilização das avaliações e exercícios avaliativos como forma de opressão e controle dos
alunos. Segundo Novais (2004),
O modelo autoritário de autoridade se caracteriza por uma ausência de diálogo, pelo
fato de que as decisões fundamentais são tomadas por quem “tem autoridade”, algo
que jamais pode ser questionado pelos outros participantes (Furlani, 2000; Fleuri,
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2001). Outra característica é que o conhecimento, assim como as normas de conduta
e regras que devem ser seguidas, é imposto através do professor — que possui o
direito à voz já atribuído pela instituição, enquanto o aluno não tem sua voz ouvida,
não tem a palavra. Assim, a relação entre professor e alunos demonstra que nela um
dos participantes quer “ganhar”, e neste sentido, “o primeiro tem meios para vencer
esta competição pelo poder — a prova, a advertência, a nota, em suma, a punição”
(Furlani, 2000:58). Deste modo, a relação que se estabelece é a de violência, de
coerção, onde aqueles que se recusam são castigados e os que aceitam passivamente
são premiados (p. 22).

Nesse sentido, o que percebemos nestas cenas é que há um jogo de forças entre
professor/aluno. O professor ao perceber que os alunos não assumem uma postura responsável
perante suas aulas e seus deveres enquanto aluno, usa da opressão para controlar e obrigar os
alunos a se comprometerem. E os alunos, por sua vez, em resposta à opressão, ignoram a
aula, a fala do professor e optam ora pelo silêncio, ora pelo riso, ora pela indiferença. E,
infelizmente, nesse jogo não há vencedores.
Segundo Kramer (2013), a ação de uma pessoa se situa “no contexto do compromisso,
do vínculo com o outro, da responsabilidade dessa pessoa com os outros” (KRAMER, 2013,
p. 32). Para a autora, no campo educacional como em outras áreas da vida, esta afirmação
envolve três tipos de desafio: compreender que a escola atua na formação ética e política,
contribuindo para a liberdade e emancipação; a responsabilidade que temos perante o outro e
as respostas que devemos dar por meio de nossas ações, atitudes, conhecimento e que requer
diálogo; e o agir ético como responsabilidade que implica presença ativa, a não indiferença,
omissão ou esquecimento.
Uma educação libertadora deve se pautar na compreensão, na troca entre seus pares,
criando—se um ambiente de respeito. Como acrescenta Freitas (2013),
A compreensão se constitui como uma forma de diálogo, no qual compreender é
opor a palavra do outro uma contrapalavra. Assim, a significação só se realiza neste
processo de compreensão ativa e responsiva que supõe dois sujeitos, todos com
direito a voz. Essa compreensão ativa é criadora, pois, completa o texto do outro,
tornando-se um processo de co-criação dos sujeitos (p. 98).

Dessa forma, somos levados a pensar em que medida estas práticas contribuem para a
formação do conhecimento e responsabilidade dos alunos. E ainda, de que maneira, na
formação dos sujeitos cognoscentes, estas práticas contribuem para o processo de
conhecimento responsável do mundo e o reconhecimento do outro.
4.4 O “re-ver", "re-pensar" e "re-dizer” – em busca da consciência crítica
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Como já observado anteriormente, a consciência para Bakhtin não é somente um
fenômeno psicológico, mas também ideológico dado pela palavra e que permite a relação e
interação social. Sendo assim, toda comunicação estabelecida entre os sujeitos é, ao mesmo
tempo, individual e social, já que reflete concomitantemente uma "fala interior" dos
interlocutores e uma "fala externa" a eles. A consciência individual depende do meio, que é
social e ideológico.
Para Bakhtin, a consciência se forma por meio da interação de cada consciência
individual – via palavra – em um processo de constante criação. Nesse sentido, é este
encontro entre consciências, marcado pelo movimento dos sentidos, que possibilita aos
sujeitos a criação de novas situações discursivas.
Sendo assim, a palavra é o que permite a relação entre os seres humanos e o que
garante a interação. É o que permite a responsabilidade ética da existência humana, de seu
agir no mundo social e histórico. Segundo Cavalcante (2015),
É, pois, a consciência que fixa as aquisições, os resultados, alcançados a cada
momento pela humanidade, confronta essas aquisições com a realidade e transforma
o adquirido (apropriado) em base para a produção do novo. Adquire forma e
existência nos signos criados pelos indivíduos, no processo de trabalho em que
agindo sobre a natureza os homens a transformam e se transformam ao mesmo
tempo em que (inter) agem com e sobre outros homens nas suas relações sociais
(p.3).

A questão da linguagem também para Paulo Freire, está ligada diretamente à formação
da consciência. Nesse sentido, Freire nos propõe uma revolução cultural, um olhar para a
humanidade, para a humanização do homem, fundamentada na ação e reflexão, na práxis
libertadora. Para tanto, chama atenção para a necessidade de um trabalho educativo que
desperte na consciência deste sujeito não só sua condição de opressão como também sua
capacidade de promover a transformação e a mudança desta realidade opressora.
Falamos, portanto, de uma educação que contribua para a formação de sujeitos críticos
e atuantes no meio social em que vivem, de um sujeito comprometido com o outro e com o
mundo. Uma educação política e crítica, baseada na palavra, no diálogo e na práxis, que seja
libertadora e humanizadora. Uma educação que possibilite a criação um pensar autêntico, que
atue na formação de um sujeito capaz de lutar por uma sociedade mais justa e democrática.
CENA I – O DILEMA DO MONÓLOGO DOCENTE
AULA 82
2º horário – Ensino Religioso
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Na vida não é o o que, mas o como fazemos que deixam marcas profundas em nós
mesmos e no outro. Daí penso o quanto a escola se faz importante para todos nós, o quanto
aprendemos ou deixamos

de aprender; e, ainda na pior das hipóteses, o quanto

desaprendemos ao longo da vida escolar.
A professora entra, vai para sua mesa, pega uma folha e se vira para a turma e diz:
— Na última aula estávamos falando de sociedade...
Esperava que os alunos, neste momento, parassem de conversar ou de fazer o que
estivessem fazendo para começar sua aula, mas os alunos continuavam conversando com os
colegas, outros estavam virados para trás e de costas para a professora e alguns estavam
sem tirar o material da mochila.
Estas imagens me fizeram refletir sobre a verdadeira divergência entre professor e
aluno. Ela quer falar, mas eles não querem ouvir. Não há diálogo. Não há interesse ou
envolvimento por parte dos alunos. E ao mesmo tempo penso sobre a postura do professor
com relação a este momento de sua prática pedagógica. Como ensinar se não querem
aprender, e se comprometer? O que fazer? Que caminho seguir? Que estratégia adotar?
Freire (1981) também afirma que estudar é um ato difícil, pois exige uma postura
crítica e uma disciplina intelectual que não se adquire sem a prática. Nesse sentido, a
educação bancária que predomina no meio pedagógico contribui para o desinteresse e falta de
comprometimento destes alunos. O ensino é vazio, sem sentido e não desperta a curiosidade
dos alunos.
Como demonstrado no início da cena, os alunos preferem fazer qualquer outra coisa,
menos dar atenção às palavras da professora. As explicações da professora, que para os alunos
são cansativas, não superam a imaginação e vontade de se deslocarem para outras situações.
Seja pela conversa com o colega do lado, seja pelo olhar vago do aluno para a professora.
Creio que já se tornou comum para os alunos saber que o aprendizado escolar está
centrado na memorização do conteúdo que é dado em sala de aula e não sua compreensão.
A cena continua...
A professora já impaciente e nervosa com a situação que vivia naquele momento, se
volta para o quadro e passa uma atividade com cinco perguntas.
Atividades
1. O que é sociedade?
2. O que significa a palavra sociedade?
3. Para que o termo sociedade é comumente usado?
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4. O que acontece se o cidadão ultrapassar os limites impostos pela sociedade?
Terminando de passar a atividade no quadro, a professora, insatisfeita com a falta de
interesse dos alunos, pega algo sobre sua mesa e sai da sala, sem dizer uma só palavra aos
alunos.
Agora seria o momento para a discussão com os alunos, de procurar ouvir e
compreender o que os alunos entendiam do assunto, para que, assim, a partir de concordâncias
e discordâncias, pudesse expandir nos alunos os conceitos de democracia, sociedade e
cidadania. Um assunto de total importância para se pensar, falar, compreender e criar os
caminhos possíveis para a mudança e transformação da realidade cada vez mais opressora e
desigual em que vivemos nos dias de hoje.
No entanto, o trabalho didático realizado pela professora se limitou a quatro perguntas
a serem respondidas no caderno e não discutidas. Ao se fechar no jogo de perguntas e
respostas prontas, acabou por contribuir para a perpetuação da passividade e da memorização,
e assim, “não exigindo de nós elaboração ou reelaboração do quereremos conhecer, nos deixa
em situação de inautêntica sabedoria” (FREIRE, 2001, p. 89).
A cena continua...
Alguns minutos depois a professora retorna. Poucos alunos fizeram a atividade e a
levaram para a professora “dar o visto”. A conversa é intensa e a professora continua
sentada e observando a turma de sua mesa. A aula termina.
— Quem fez a atividade ganhou quatro pontos!
Os alunos nem prestaram atenção no que ela havia dito.
Em seguida, a professora junta seu material que estava sobre a mesa e sai da sala.
Quando falamos em educação, sobretudo daquela oferecida pela escola, precisamos ter
atenção aos vários aspectos que a envolvem e que, às vezes não damos a devida atenção e que
marcam o processo de produção de conhecimento. A professora, aparentemente movida pela
desesperança e falta de fé no seu papel educador, deixou de discutir questões importantes que
poderiam marcar a formação da consciência crítica destes alunos.
CENA II – NEM TUDO QUE RELUZ É OURO
AULA 126
3º Horário – Matemática
A cena a seguir se passou fora da sala de aula, em celebração ao Dia de Ação de
Graças, a turma do 9º ano juntamente com as outras turmas foram para o pátio da escola.
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Todas as turmas se reuniram no pátio da escola para ouvirem uma palestra sobre o
Dia de Ação de Graças dada pela secretária da escola. Todos do 9º Ano estavam eufóricos,
afinal de contas não teriam aula de matemática neste dia, o que também não foi diferente
com as outras turmas. Para dar início à atividade, a diretora deu bom dia a todos, rezou a
oração do Espírito Santo e a do Pai Nosso com todos os alunos, de todas as turmas. Em
seguida, a palestrante começou a falar, com uma linguagem simples e direta, sobre o dia de
Ação de Graças. Sua palestra foi rápida, de modo geral, ressaltou para os alunos a
importância da família, de se dar valor às pequenas coisas que estão ao seu redor e que não
se percebe, mas que são importantes para a vida.
Depois deste momento inicial, várias mensagens de paz feitas pelos alunos da escola
foram lidas e/ou colocadas em destaque em um grande painel preparado para este dia.
Em seguida, para o encerramento, foi passado para os alunos um vídeo, que segundo
a palestrante, trazia uma mensagem de paz e agradecimento. Este vídeo, que trazia como
música de fundo uma música famosa regravada por alguns cantores também famosos, foi
embalado pelas vozes e palmas dos alunos.
É Preciso Saber Viver
Compositor: Erasmo Carlos/Roberto Carlos

Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver
Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver, saber viver!

Quem nunca ouviu aquele ditado “que nem tudo que reluz é ouro” [pois é] esta
palestra do Dia de Ação de Graças foi bem assim.
Primeiro, porque não é de hoje que está posto, como também é fato, que não existe
mais um modelo ideal de família, mas famílias diferentes. Não são todos os alunos que
possuem pai e mãe, alguns só têm mãe, outros só o pai, muitos vivem com familiares ou
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instituições que os acolheram. E muito menos, têm uma “pessoa que leve em seu quarto um
cafezinho quentinho, que lhe dê roupas limpas, lhe acorde com beijos” [palavras da
palestrante ao se referir a pequenas coisas que não damos valor], na verdade, acredito que
muitos que ali estavam só tinham visto isto em filmes norte-americanos.
Segundo, embora a música do vídeo em questão seja popular entre a maioria dos
brasileiros, a maioria dos alunos, inclusive do 9º Ano, não se atentaram para compreender a
letra da música. Pode ser que tenham sido levados apenas pelo embalo rítmico da música,
uma vez que as metáforas apresentadas na letra da música não foram trabalhadas e sentidos
podem não ter sido construídos para a música. Uma música que por sinal não está voltada
para o público adolescente. E não podemos ignorar o fato de que, em sua maioria, têm
preferência por ritmos mais alegres e vivos, com letras mais diretas e que remetam à realidade
do mundo adolescente vivido por eles.
E por último, as imagens que foram exibidas no vídeo não tinham nenhuma relação
com a música ou com o tema da palestra. Na verdade, foram apenas levados pelo calor do
momento, sem nenhuma reflexão sobre a letra da música, foram apenas “hipnotizados” pelas
belas imagens de bebês fofinhos, branquinhos, lindinhos, que se alternavam ora fazendo
caretinhas, ora brincando, ora ouvindo música com fones enormes nos ouvindo ou olhando
para a tela de um computador, ora exibindo seus lindos olhinhos azuis.
Fiquei um pouco surpresa. Será que ninguém mais percebeu que embora a secretária
tenha acreditado que naquele momento ela tenha feito um bom trabalho, que sua preparação
foi inadequada ao contexto daquela escola? Que suas falas se constituíram tendo por base um
estereótipo de família? Que a música foi inapropriada para que os alunos pudessem por si só
fazer uma reflexão sobre paz? Que suas metáforas não foram compreendidas? Que por detrás
daquelas imagens “fofas” daqueles bebês exibidas no vídeo, havia um grande preconceito
racial e social? E que, no final, todos – diretora, professores, alunos e demais funcionários –
aplaudiram? E na pior das hipóteses, o quanto isto pode ter contribuído ainda mais para o
sentimento de inferioridade, de exclusão, de opressão de algum aluno.
Esmiuçando um pouco mais o que foi exposto acima, podemos perceber o quanto os
discursos/conhecimentos de algumas práticas pedagógicas estão impregnados de valores
contraditórios ao contexto escolar, valores que são levados da e para a escola. Segundo Freire
(1996), um saber fundamental para a prática educativa é a força que tem a ideologia,
ocultamento dos fatos, por meio do uso de uma linguagem persuasiva que encobre a
realidade, distorce os fatos e ao mesmo tempo nos cega criticamente.
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Na verdade, toda comunicação é comunicação de algo, feita de certa maneira em
favor ou na defesa, sutil ou explícita, de algum ideal contra algo e contra alguém,
nem sempre claramente referido. Daí também o papel apurado que joga a ideologia
na comunicação, ocultando verdades mas também a própria ideologização no
processo comunicativo (FREIRE, 1996, p. 52).

Não é diferente do que acontece nas palestras dadas na escola em dias comemorativos
e que estão impregnados pela ideologia dominante. O professor e/ou educador tem que estar
atento às suas palavras e ao que passa para seus alunos como verdade, sejam em vídeos, fotos,
livros. Como também certificar-se de que o que está sendo dado esteja de acordo com os
propósitos de uma educação democrática, voltada para o convívio com a diferença e
pluralidade, sem discriminações ou exclusões.
Para Bakhtin (1988) a consciência para além de um fenômeno psicológico, como
também ideológico, é o resultado da interação social. Para o autor, toda comunicação é, ao
mesmo tempo, individual e social. Reflete um enunciado no interior dos interlocutores e um
exterior que foi assimilado do contexto sócio-cultural e econômico dos sujeitos.
Como os enunciados possuem sempre um posicionamento social valorativo,
professores e educadores têm que estar sempre atentos às suas práticas pedagógicas de modo
a não contribuir para a reprodução da ideologia dominante. A educação é uma ação cultural
para a liberdade, para o convívio com a pluralidade e não para a opressão.
Relembrando alguns pontos da cena acima apresentada, principalmente as
“carinhosas” palavras da palestrante e as fotos de bebês “branquinhos e bonitinhos”
apresentadas no vídeo, haveria de se imaginar que se tratava apenas de um discurso bonito e
imagens bem produzidas. Mas por detrás do que foi apresentado aos alunos, ficou
subentendido um ideal de família, de vida e de cultura, considerados bons e certos por parte
de quem os produziu ou reproduziu.
No entanto, a prática pedagógica não pode estar alheia à realidade vivida pelos alunos,
que por sinal é plural e diversa. Como afirma Freire (2001), no que diz respeito à diversidade,
a) As diferenças interculturais existem e geram ideologias e apresentam cortes: de
classe, de gênero, e como alongamentos destes, nações. b) Essas diferenças geram
ideologias, de um lado, discriminatórias, de outro, de resistência (FREIRE, 2001, p.
18).

As ideologias, discriminatórias ou de resistência, se materializam em formas de
conduta individual ou social, expressas pela linguagem, pelos atos, de escolher, de valorar.
Por meio de suas relações dialéticas:
Os níveis destas relações, seus conteúdos, sua maior dose de poder revelado no ar
de superioridade, de distância, de frieza, com que os poderosos tratam os carentes de
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poder; o maior ou menor nível de acomodação ou de rebelião com que respondem os
dominados, tudo isso é fundamental no sentido de superação das ideologias
discriminatórias, de modo a que possamos viver a Utopia: não mais discriminação,
não mais rebelião ou adaptação, mas Unidade na Diversidade (FREIRE, 2001, p.
18).

Sendo assim, no contexto analisado, as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola
para a celebração do Dia de Ação de Graças, não deveriam ter sido fundamentadas em um
único padrão de família e de convívio familiar. Esta prática educativa discriminatória que se
deu de forma velada na escola contribui para estigmatizar as outras formas possíveis de
existência familiar, desrespeitando as diferentes identidades existentes no espaço escolar.
CENA III – ANTES TARDE DO QUE NUNCA
AULA 127e 128
1º Horário e 2º Horário – Português
Ainda bem que nem tudo está perdido. A cena a seguir dá sequência à análise da cena
anterior.
Cheguei bem atrasada, quase já no final da aula, quando entrei a professora estava
conversando com os alunos e explicando o porquê da oração do Pai Nosso e do Espírito
Santo rezada no dia anterior. Segundo a professora, a primeira oração é universal e não
discrimina as outras religiões. E começou a falar sobre a palestra sobre o Dia de Ação de
Graças do dia anterior, que segundo ela foi “muito interessante”, “muito bonita”, mas que
ela acabou se sentindo “discriminada”. E começou a apontar os pontos que considerava não
estar de acordo com o contexto vivido pelos alunos da escola: “Nem todo mundo tem família
(pai e mãe) para acordá-lo para vir para a escola; muitos alunos têm uma relação menos
afetuosa ou não fazem parte de uma família tradicional”. E acrescenta, “na nossa escola
temos alunos que moram na Casa Lar e não têm família”. “Nós temos nossa colega X, temos
X na outra sala...” e complementa “na hora da música só passou bebês branquinhos, os
bebês pretinhos são tão bonitinhos também... me senti excluída”.
A cena continua...
Um aluno mais do que depressa diz: “Mas você é branca!”
Professora: — “Mas eu já tive um namorado pretinho... e se nós tivéssemos filhos... as
fotos deles não estariam lá... os bebês pretinhos também são lindos! Eu acho que isso não foi
legal”.
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Como observa Freire (1996), a educação é uma forma de intervenção no mundo, que
pode contribuir tanto para a reprodução da cultura dominante quanto para seu desvelamento.
Nas palavras do autor,
Intervenção que além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou
aprendidos implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o
seu desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser a educação só uma
ou só a outra dessas coisas. Nem apenas reprodutora nem apenas desmascarcrdora
da ideologia dominante (FREIRE, 1996, p. 38).

É o movimento dialógico, é a conversa “desprogramada” entre professor e alunos
sobre um determinado tema que possibilita a percepção do mundo além de sua superfície. Um
simples diálogo face a face com os alunos pode contribuir para uma reflexão mais profunda,
fazendo com que no interior destes ecoem e também dialoguem diferentes vozes que
compõem o mundo social que cada um habita, o que Bakhtin/Voloshinov (1988) chama de
“colóquio ideológico em grande escala”.
A professora em questão, ao comentar sobre a palestra do dia anterior e ter dito que se
sentiu descriminada em relação a algumas coisas que foram ditas e mostradas neste dia,
confrontou seus alunos com sua posição contrária àquela assumida pela palestrante –
representante da escola. Com essa atitude a professora provocou seus alunos e os fez pensar
um pouco mais sobre valores sociais. E ao afirmar que há outras formas de organização
familiar e que o Negro também é “bonito” criou sua contrapalavra de resistência à ideologia
dominante no discurso da palestrante. Como também gerou outra contrapalavra no aluno –
“Mas você é branca!” – ao ouvir as palavras da professora ao expor sua posição em defesa da
diversidade racial retratada no início da segunda parte da cena, que incitou no aluno uma
reflexão sobre a relação da própria professora [branca] com sua atitude em defesa da raça
negra. Nesse contexto me questiono, qual seria a postura do aluno e de outros mais dentro da
sala com relação à situação criticada pela professora e que sentidos foram desconstruídos ou
não neste momento?
Como afirma Freire (2001),
Não é a cultura discriminada a que gera a ideologia discriminatória, mas a cultura
hegemônica a que o faz. A cultura discriminada gesta a ideologia de resistência que,
em função de sua experiência de luta, ora explica formas de comportamento mais ou
menos pacíficos, ora rebeldes, mais ou menos indiscriminatoriamente violentos, ora
criticamente voltados à recriação do mundo (FREIRE, 2001, p.18).

A professora, ao mostrar aos alunos outra forma de se pensar a relação com o outro, ao
assumir sua contrapalavra, contribuiu para que seus alunos pudessem fazer uma releitura dos
fatos, refletissem e se defrontassem com o mundo, com a realidade concreta.
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Como afirma Freire “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”, o mundo só
pode ser compreendido nas experiências sociais, no convívio como o outro por meio da
linguagem, por meio do diálogo. Grande parte dos alunos podem não ter compreendido o
discurso de poder por detrás das palavras proferidas pela palestrante [e acredito que até
mesmo a palestrante não teve noção do que se escondia por detrás de suas carinhosas
palavras] e nem perceberam como aquela sequência de imagens, de forma simulada, os
silenciou. O “re-ver", "re-pensar" e "re-dizer" o acontecido no dia anterior, por meio de uma
percepção mais crítica dos fatos, pode ter contribuído para o trânsito de uma consciência
ingênua para uma um pouco mais crítica dos alunos.

4.4.1 A consciência crítica e a formação do sujeito cognoscente
A educação tem um caráter social, desperta no homem a consciência de si e do outro
no mundo, favorecendo seu desenvolvimento formativo e informativo.

Para Freire, a

conscientização não significa um ato mecânico de tomada de consciência da realidade, mas
um processo que sai de um nível espontâneo e ingênuo para uma tomada de consciência da
realidade. Segundo Lima a função da educação na perspectiva freireana,
[...] é a de elevar o homem à categoria de sujeito de sua própria história em
construção, mediatizada pela compreensão, interpretação e crítica (essas sempre em
processo) de sua realidade (envolvendo aqui toda a valoração do homem em sua
totalidade social, política e econômica, mas acima de tudo do homem como homem
propriamente dito), pode desfazer as tramas reducionistas dessa realidade histórica
(que é sobretudo vivida), considerando o universo relacional, que possui
essencialmente um caráter multidimensional (LIMA, 2014, p.65).

A partir da cena I – A tia é do mal — podemos perceber que, devido a circunstâncias
tumultuadas e confusas que envolviam a sala de aula, a professora deixou de considerar o
caráter também social da educação. E consequentemente, de perceber situações em que ambos
poderiam ter tido a oportunidade de criar meios para que aprendessem a questionar, a criticar
e problematizar o mundo em sua volta, a deixar marcas um no outro.
Na cena II – Nem tudo que reluz é ouro – podemos notar o quanto os
discursos/conhecimentos que são disseminados por algumas práticas pedagógicas estão
repletos de valores sociais contraditórios ao contexto escolar, valores que são levados da e
para a escola de forma velada para todos da comunidade escolar.
Na cena III – Antes tarde do que nunca – podemos inferir que o diálogo assume um
papel fundamental para a formação de uma consciência mais crítica dos alunos. A professora
ao mostrar aos alunos uma forma diferente de se pensar a relação com o outro, ao assumir sua
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contrapalavra, incitou uma releitura dos fatos, uma reflexão e o confronto com a realidade
concreta.
Educação – enquanto ato educativo de conhecimento e como prática de liberdade – é
conscientização. Como assevera Brennand (2015),
Pela conscientização faz-se oposição ao pensar ingênuo cuja meta é agarrar-se ao
espaço garantido ajustando-se à ele. Permite o florescer do pensar crítico que
procura não dicotomizar a ação e reconhece ser possível haver entre dois indivíduos
uma inquebrantável solidariedade. Esta forma de pensar faz o indivíduo perceber
que a realidade é um processo em constante devenir que banha-se permanentemente
de temporalidades cujos riscos não teme (BRENNAND, p. 6).

Sendo assim, podemos dizer que dentro da escola ou da sala de aula, é neste
movimento de criticização da consciência, que os alunos tornam-se capazes de tomarem para
si o papel de sujeitos agentes no horizonte de possibilidades do e com o mundo.
Assim, a conscientização – ato essencialmente humano – vai além de se estar frente à
realidade, faz-se necessário um movimento dialógico do ato ação-reflexão que constitui o
modo de ser e transformar o mundo dos sujeitos cognoscentes.
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AS MARCAS DEIXADAS...
Ao iniciar este trabalho nos propusemos a aprofundar o estudo sobre a formação
cognoscente do sujeito contemporâneo em suas interações estabelecidas com o outro dentro
da sala de aula de uma escola pública. Motivada por minha experiência com a linguagem e
prática docente, enriquecidas pelas leituras acadêmicas, tive forças para me aventurar pelos
caminhos tortuosos da educação em busca de respostas às minhas inquietações de professora e
pesquisadora.
Dialogando com os textos de Mikhail Bakhtin e Paulo Freire, pudemos dar os
primeiros passos rumo à concepção de sujeito dada por estes dois autores. Como também,
especificamente, a partir dos textos de Paulo Freire, foi possível o refinamento de nosso olhar
sobre a importância de uma educação democrática e libertadora, bem como suas implicações
para a formação do sujeito. E como jamais a leitura de Paulo Freire pode ser neutra, pudemos
notar aqui uma educação marcada por uma perspectiva política e crítica da formação de um
sujeito capaz de perceber sua realidade e transformá-la.
Durante este tempo de pesquisa, ao longo das leituras, fomos nos encharcando de
sentidos e construindo uma melhor compreensão sobre o sujeito, educação, educação
gnosiológica e sujeito cognoscente.
Estas leituras no permitiram compreender que Freire e Bakhtin comungam um ponto
de partida: o homem é um ser de relações, portanto histórico, com o tempo e espaço
definíveis, mas jamais delimitados: as fronteiras são limites a serem ultrapassados pelas
transformações que a ação humana responsável é capaz de realizar.
Um sujeito assim concebido, extremamente constrangido pelo seu tempo e espaço
(estenda-se este como também social e histórico), mas não limitado às constrições
porque capaz de imaginação, não é um sujeito individualmente potente: ele se
constitui no seu espaço e a consciência que constrói em sua história é aquela que
resulta de suas interações com a alteridade (GERALDI apud MOURA, 2012, p.10).

Pensar a educação implica pensar a própria vida humana, em sua história e nas
explicações de uma incessante luta por futuro melhor. Para tal, é preciso que nos atentemos
para o processo de humanização que ocorre por meio das relações estabelecidas com o outro,
com o mundo, via linguagem, via diálogo.
Como observa Moura (2012, p.167), Bakhtin e Freire “tiveram em comum a
preocupação com as concepções dos seres humanos, de sua ação e de seu posicionamento no
mundo.” Bakhtin em suas reflexões sobre a linguagem ponto fundante da interação entre os
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sujeitos. Freire, em sua luta pela conscientização sobre a realidade opressora brasileira,
elaborou uma proposta educativa que procurava respostas às indagações dos homens sobre si
mesmos, o que resultou em uma filosofia para a educação.
Mikhail Bakhtin, com um olhar macro, totalizante da realidade, construiu uma síntese
dialética entre sujeito e sociedade. A língua é o que funda a interação entre os sujeitos, que
possibilita a construção e reconstrução de seu conhecimento e a si mesmo. Ou seja, o sujeito
se constitui discursivamente à medida que interage com as vozes sociais que compõem sua
comunidade semiótica. Estas diferentes vozes, por meio da interação dialógica, são
constituintes do sujeito, de sua atuação frente à vida. Bakhtin assinala que é o encontro entre
consciências, marcado pelo movimento dos sentidos, que possibilita aos sujeitos a criação de
novas situações discursivas. A palavra é o que permite a relação entre os seres humanos e o
que garante a interação. É o que permite a responsabilidade ética da existência humana, de seu
agir no mundo social e histórico.
Paulo Freire, um pensador brasileiro, tem dado embasamento para se pensar a
educação brasileira. Freire nos chama atenção para a falta de conscientização do “oprimido”
de sua capacidade de promover a mudança e transformação das circunstâncias atenuantes de
sua opressão. Freire nos propõe uma revolução cultural, um olhar para a humanidade, para a
humanização do homem, fundamentada na ação e reflexão, na práxis libertadora. A
conscientização do homem pela palavra e via educação. Para tanto, chama atenção para a
necessidade de um trabalho educativo que desperte na consciência deste sujeito, não só sua
condição de opressão como também de sua capacidade, promover a transformação e mudança
desta realidade opressora. Uma educação que contribua para a formação de sujeitos críticos e
atuantes no meio social em que vivem, comprometidos com o outro e com o mundo. Nesse
sentido, Freire destaca a necessidade de uma educação política e crítica, baseada na palavra,
no diálogo e na práxis, que seja libertadora e humanizadora. Uma educação que possibilite um
pensar autêntico, que atue na formação de um sujeito capaz de lutar por uma sociedade mais
justa e democrática.
Quando deslocamos as ideias desses autores para nossa contemporaneidade, sobretudo
com relação à formação do sujeito contemporâneo, percebemos o quanto se faz importante
uma educação política e crítica, hoje, tanto quanto ontem.
Daí a necessidade de discutirmos sobre questões sócio-políticas que vêm cerceando a
educação contemporânea. Pudemos perceber o quanto as políticas públicas estão mais
voltadas para o interesse do mercado do que da própria escola e dos sujeitos que esta atende.
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E ainda, o quanto o Sistema de Avaliação da Educação Básica, juntamente com as
organizações internacionais e a política da qualidade total em educação, vêm castigando todo
o sistema educacional em nome de um interesse mercadológico e individualista. E nesse
movimento vem transformando a educação em objeto de troca, uma pedagogia sem sujeito,
como nos lembra Bueno (2003), e ressignificando os sentidos de sociedade, de escola, de
cidadania e de democracia. Um estado de dominação que vem se firmando por uma rede de
discursos que ressaltam constantemente que o que vale mais é o que o dinheiro pode comprar.
Assim, nesse contexto educacional contemporâneo, nos propusemos a analisar e a
compreender como se dá a formação do sujeito cognoscente nas interações com o outro no
cotidiano da sala de aula de acordo com algumas categorias de análise que foram
fundamentadas em nosso referencial teórico: alteridade, diálogo/dialogismo, responsabilidade
e consciência crítica.
A partir dos dados coletados e analisados pudemos compreender um pouco sobre
como esse olhar crítico sobre a humanização do sujeito nas práticas de ensino-aprendizagem
vai adquirindo seus contornos e sendo percebida para além da cognição.
No entanto, o que nos propomos a partir de agora, não é reafirmar nossas
considerações acerca das cenas analisadas, mas tecer alguns comentários sobre as marcas
deixadas pela pesquisa. E nesse sentido fazer uma reflexão sobre suas contribuições para se
repensar a práxis pedagógica.
Dentre a maioria das aulas observadas, a falta de diálogo entre professor e aluno foi
uma constante nas práticas pedagógicas, estas configuradas de acordo com um modelo
vertical de educação. E, o professor é ainda tido como aquele detém o conhecimento que
deverá ser transmitido aos alunos.
E como desdobramentos desta prática vertical de ensino surgem outros agravantes que
contribuem ainda mais para a falta de diálogo entre os sujeitos pesquisados:
 falta de disciplina de alunos e professores;
 o uso da avaliação e exercícios avaliativos como forma de controle, opressão e
punição dos alunos;
 desinteresse de ambos os lados no processo de ensino—aprendizagem;
 a preocupação excessiva em passar/corrigir exercícios para se ter a sensação de
dever cumprido;
 falta de respeito mútuo entre professor/aluno;
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 falta de reconhecimento da legitimidade do conhecimento do professor por
parte do aluno;
 falta de reconhecimento do valor da própria escola para a sociedade.
Estes pontos ressaltados acima nos levam a pensar sobre a importância de se aceitar
que a mudança da postura pedagógica não é somente uma necessidade, mas um imperativo
para a educação. A educação, hoje, ainda está presa à ideia de que o professor é o único que
sabe e isto interfere na criação do conhecimento. E ainda, cria um abismo entre professor e
aluno. O professor não é aquele que sabe tudo, ele é aquele que estimula o aprendizado e
contribui para a construção de um ambiente democrático.
Estas questões nos faz compreender que ninguém ensina ninguém, porque só
aprendemos aquilo que nos toca afetivamente e humanamente, tem que ter alguma
relação/sentido com a nossa vida.
Nesta

perspectiva

educacional

percebemos

o

quanto

é

preciso

que

o

professor/educador e alunos/educandos estejam em um constante movimento pela busca pelo
seu ser mais. Como também o quanto é contraditório com a prática de uma educação
democrática e libertadora fechar-se para o que é diferente do já conhecido, tornar-se
impermeável a conhecer outras possibilidades de ensino-aprendizagem. É o mesmo que
tornar-se refém da pobreza de suas ideias, é contribuir para a reprodução da ordem existente.
O professor precisa ser curioso e humilde para aceitar que a educação não é para domesticar,
alienar e criar corpos dóceis, mas sim, para libertar, para incitar a curiosidade, o gosto pelo
aprender a aprender.
Ao concluir [e não fechar] o presente trabalho temos a certeza de que o diálogo entre
Bakhtin e Freire contribuiu para a construção de um olhar mais crítico voltado para a
formação do sujeito contemporâneo, um ser da práxis, consciente, responsivo, agente e
produtor de discursos. Pudemos perceber que as condições sócio-políticas que envolvem o
mundo global interferem diretamente na educação, mas não a determinam. Realizamos uma
discussão acerca da formação do sujeito cognoscente dentro do contexto escolar e vimos que
nas relações do cotidiano da sala de aula há muito a ser mudado para que uma educação
libertadora e democrática possa se efetivar.
E ao “cerrarem-se das cortinas”, quando este trabalho já estava quase concluído, eis
que me vejo novamente à frente de uma nova turma, como professora-observadora que sou. E
neste momento percebo o sentido e a responsabilidade de ser educadora em um contexto
sócio-político que clama por uma educação mais humanizadora e libertadora.
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É o início de uma nova etapa, de um novo tempo. E este retorno me desperta para o
novo, para a vontade de ir além, de transcender cada aula, cada cena que foi observada,
através da criação de um novo espetáculo, mais alegre e colorido, dialógico e humano. Um
espetáculo compartilhado, que envolva o outro e com o outro estreie uma nova temporada.
Baseada no respeito e na responsabilidade de se estar no e com o mundo. E neste movimento,
embalado pela consciência crítica, trabalhada e incentivada em cada enunciado de seus atores
– protagonistas por excelência – concretizar o grande espetáculo da vida.
No entanto, sei que esta não é uma tarefa fácil, que há vários obstáculos que precisarão
ser vencidos nesta nova empreitada. Mas também acredito na mudança e no poder da
transformação que nós – professores/educadores – temos nas mãos para atuar diretamente na
formação de sujeitos responsáveis e críticos, de gente.
.
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ANEXO I
Questionário – Perfil da Turma
Alunos (as) do 9º Ano do Ensino Fundamental
1.

Gênero
a) Feminino
b) Masculinos

2. Faixa Etária:
a) 14 anos
b) 16 anos
c) 17 anos
d) 18 anos ou mais
3. Sobre seu grupo familiar, responda:
a) Minha família possui um total de 2 indivíduos.
b) Minha família possui um total de 3 indivíduos.
c) Minha família possui um total de 4 indivíduos.
d) Minha família possui um total de 5 indivíduos ou mais.
4. Sobre sua renda familiar, responda:
a) Possui renda total de até 1 salário mínimo.
b) Possui renda total entre 1 a 3 salários mínimos.
c) Possui renda total entre 4 e 6 salários mínimos.
d) Possui renda superior a 6 salários mínimos.
5. Sobre sua formação na Escola Básica (Ensino Fundamental), responda:
a) Cursei o Ensino Fundamental apenas em estabelecimento público.
b) Cursei o Ensino Fundamental I em estabelecimento particular e o Ensino Fundamental II em
estabelecimento público.
c) Cursei parte do Ensino Fundamental I e II parte em estabelecimento público e parte em particular.
6. Você já foi reprovado (a) em algum ano?
a) Não.
b) Sim, apenas uma vez.
c) Sim, duas vezes.
d) Sim, três vezes ou mais.
e) Em caso de resposta positiva, justifique os por quês da(s) reprovação (ões).

7. Você já fez estudos independentes (dependência) em algum conteúdo?
a) Não.
b) Sim, apenas uma vez.
c) Sim, duas vezes.
d) Sim, mais de duas vezes.
e) Em caso de resposta positiva, justifique os por quês da(s) dependência(s).

8. Sobre seu acesso a informática e computador, responda:
a) Não possuo computador pessoal e não faço uso de computadores.
b) Não possuo computador pessoal, uso computadores na escola, na sala de informática.
c) Não possuo computador pessoal, uso computadores em locais públicos (inclusive na escola) e/ou
particulares (lan house).
d) Uso computador compartilhado com minha família, sem acesso à internet.
e) Tenho computador somente para meu uso pessoal, sem acesso à internet.
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f) Uso computador compartilhado com minha família, com acesso à internet.
g) Tenho computador somente para meu uso pessoal, sem acesso à internet.
9. Sobre sua relação com a informática/computador, responda:
a) Não uso computador e nem informática.
b) Uso o computador apenas para estudar.
c) Uso o computador apenas para interagir nas redes sociais (Facebook, Twitter, e—amil, etc.).
d) Uso o computador apenas para estudar e interagir nas redes sociais (Facebook, Twitter, e—mail,
etc.).
10. Seu acesso à internet é por:
a) Acesso discado.
b) Acesso em banda larga.
c) Acesso em 3 G.
d) Acesso em banda larga e 3 G.
e) Não sei responder.
11. Você acessa a internet para pesquisar e estudar disciplinas escolares?
a) Não.
b) Sim, diariamente.
c) Sim, semanalmente.
d) Sim, mensalmente.
e) Sim, bimestralmente.
f) Não sei dizer.
12. Você confia na(s) pesquisa(s) feita(s) na internet?
a) Não.
b) Sim.
c) Não sei dizer.
d) Outra opção: _________________________________________________________________________
13. Quantas horas por dia você acredita que permanece na internet?
a) Até 1 (uma) hora.
b) Até 2 (duas) horas.
c) Ate 3 (três) horas.
d) Mais de 3 (três) horas.
14. Você utiliza algum(ns) “site(s)” específico(s) para pesquisa de temas relacionados às disciplinas
escolares?
a) Sim. Qual(is)?
__________________________________________________________________________
b) Não.
15. Quantas horas por dia você acredita que permanece assistindo TV?
a) Até 1 (uma) hora.
b) Até 2 (duas) horas.
c) Ate 3 (três) horas.
d) Mais de 3 (três) horas.
16. O que você mais assiste na televisão?
a) Novelas
b) Jornais
c) Série e Seriados.
d) Filmes.
e) Documentários.
f) Esportes.
g) Desenhos.
h) Outros. Qual(is)?
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17. Qual meio de comunicação você utiliza com mais freqüência para se informar?
a) Internet
b) TV
c) Jornais impressos.
d) Revistas.
e) Outro. Qual?_____________________________________________________________________
18. Você possui hábito de leitura?
a) Sim. Quantos minutos em média, você dedica à
leitura?____________________________________
b) Não.
19. Você usa a biblioteca?
a) Sim, a da Escola.
b) Sim, a da Escola e de outros lugares.
c) Sim, somente de outros lugares.
d) Não.
20. Que materiais impressos você mais lê?
a) Livros em geral (de ficção, de romance, de crônicas, de autoajuda, etc.).
b) Livros didáticos.
c) Revistas.
d) Jornais.
e) Não leio.
21. Quantos livros você acredita que lê em um ano?
a) Nenhum.
b) Um.
c) Dois.
d) Três.
e) Quatro.
f) Cinco.
g) Seis ou mais.
22. Sobre sua leitura de textos jornalísticos, responda a que você realiza com mais frequência:
a) Leitura de jornais.
b) Leitura de revistas de opinião jornalísticas (Veja, Época, IstoÉ ou outras).
c) Leitura de revistas de entretenimento (programas de televisão, vida social de famosos, revistas em
quadrinhos, etc.).
d) Leitura de revistas especializadas (esporte, carros, sexo, comida e alimentação, moda, arquitetura,
religião, etc.).
e) Não tenho acesso a nenhum destes tipos de leitura.
23. Você considera a leitura em geral, como:
a) Um hábito normal em minha vida.
b) Uma atividade para atender as necessidades da vida em geral.
c) Um exercício cansativo e pouco prazeroso.
d) Apenas uma atividade necessária para a formação escolar.
e) Um exercício leve e prazeroso.
f) Um exercício para a aquisição de conhecimento.
g) Um exercício leve e prazeroso e um exercício para a aquisição de conhecimento.
24. Você considera sua leitura, de modo geral, como:
a) Difícil, tenho dificuldades para interpretar as informações que são lidas.
b) Razoável, interpreto as informações para a formação do meu conhecimento.
c) Boa, interpreto as informações e as utilizo para minhas necessidades de estudos e na vida em geral.
d) Ótima, interpreto sempre os textos lidos, normalmente com agilidade e sem complicações no
vocabulário e a utilizo para as minhas necessidades de estudos e na vida em geral.
e) Não sei responder.
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ANEXO II
Questionário – Perfil dos professores

1.

Nome (e um nome fictício para aparecer na pesquisa, pode ser apelido, codinome...).

2.

Endereço eletrônico (e—mail) e telefone para contato.

3.

Idade

4.

Qual a sua formação superior? (Curso/Instituição de formação)
CURSO

ANO DE CONCLUSÃO

5.

Em qual (quais) escola(s) trabalha?

6.

Em que etapa/ano da educação Básica você atual?

7.

Qual é a sua carga horária total de trabalho?

8.

Há quantos anos exerce a docência?

9.

Exerce outra atividade remunerada? Qual (quais)?

INSTITUIÇÃO

10. Como você se vê como professor (a)?

11. Porque optou pela docência?

12. Você se sente valorizado profissionalmente? Comente sua resposta.
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13. Como você define suas condições de trabalho?

14. Há possibilidades/espaços para que você se posicione criticamente diante de questões
educacionais? Quais são eles e de que maneira acontece?

15. Destaque pontos positivos e negativos do exercício da docência atualmente.
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