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RESUMO
Este trabalho visa apresentar algumas das reflexões realizadas durante o processo de
construção da dissertação de mestrado em educação que, dentre outras coisas, foi possível
discutir a construção subjetiva como um dos pilares da educação escolar, focalizando o
paradoxo entre a constituição do aluno e padronização subjetiva realizada na instituição
escolar. Isso, ao mesmo tempo, em que discursivamente, observa-se forte preocupação com a
constituição de um sujeito autônomo e responsável pelos seus atos. A partir de dessa
problemática inicial, buscamos discutir alguns conceitos de subjetividade e questionar se estes
são possíveis ou não de serem desenvolvidos no espaço escolar. Como saída para as questões
levantadas, propõe-se uma reflexão a partir dos conceitos de experiência e diferença.
Palavras-Chave: Educação Escolar. Experiência. Autonomia.
ABSTRACT
This work proposes to present some of the reflections that were accomplished during the
process of construction of the master of education thesis, which intended to discuss, among
other things, the subjective construction as one of the bases of school education, focusing on
the paradox between the student’s constitution and the subjective standardization that takes
place in school institution. At the same time, it has been discursively observed the strong
preoccupation with a constitution of an autonomous subject responsible for his acts. From this
initial problem, we searches to discuss some of the concepts of subjectivity and also to
question if they are or are not possible to be developed in school space. As a way out of those
raised questions, it has been proposed a reflection from the concepts of experience and
difference.
Word-key: School Education. Experience. Autonomy.
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Da Educação
Partimos da premissa de que todo
homem tem a condição de ser educável, o
que não significa que este processo não
ocorra sem as suas devidas dificuldades.
Observa-se que a educação é o produto da
resistência do indivíduo às mudanças que
ocorrem ao seu redor, ou em outras
palavras, existe uma tendência de
manutenção da estrutura do sujeito em
relação ao mundo e a si próprio, condição
essa que termina por fracassar.
Isso significa que todo processo de
educação acaba se constituindo como uma
verdadeira luta entre o indivíduo e os
elementos que o cercam. Por essa razão, é
possível afirmar que também na educação
formal – pedagogia, entendida enquanto
estudo sistemático dos processos referentes
à educação humana – encontrou-se a
formação de um espaço de intensa luta
simbólica que ocorre entre aluno e
professor (VIGOTSKI, 2003), dois dos
principais agentes presentes no espaço no
qual ocorrerá o processo educativo.
Tal situação deve ser entendida como
um traço presente na relação entre as
diferentes gerações. O processo educativo,
que se funda no nascimento, tem como
marca fundamental o estabelecimento de
um vínculo entre um ser humano
considerado formado o suficiente para guiar
o processo de outro, que se encontra sem
condições iniciais de determinar os
caminhos de sua própria formação. Vemos
aqui as bases do processo educativo e de
formação subjetiva.
Podemos afirmar, portanto, que o ser
humano, diferentemente de outras espécies,
ao nascer não possui condições de
permanecer vivo caso não tenha um
cuidador que será por ele responsável até
tenha condições de sobrevivência. Isso
significa uma impossibilidade inicial de
seguir por própria conta na busca de formas
materiais que garanta sua existência.
(SILVA, 2009a).
Temos, então, o fato de que o ser
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humano possui a condição de falta que se
impõe como ponto inicial de existência,
ponto como elemento importante para nossa
discussão. Por essa razão, o sujeito precisa
do outro. Essa necessidade deve ser vista
como condição de vida, pois sem a inserção
do outro, o ser humano perece. Porém, essa
relação não se estabelece apenas através de
elementos materiais (como a comida e a
proteção das mudanças de temperatura do
ambiente, por exemplo), mas também
simbólica. Assim, desta primeira relação
encontramos a estruturação da linguagem
como forma de estabelecimento de uma
relação de troca que estimula um novo
posicionamento entre os participantes do
processo ao mesmo tempo em que insere
esse novo integrante em um mundo social
que o precede.
Podemos compreender, então, o
importante papel exercido pelos outros em
nossa vida. Porém, mais importante do que
compreender a existência de pessoas com
quem nos relacionamos, o que está em jogo
é a constituição de uma estrutura
psicológica que oferece as bases para as
relações futuras do sujeito com o mundo.
Dialeticamente construído, vemos a
formação de um lugar do Outro:
[...] O Outro não é simplesmente o
outro que está ali, mas literalmente o
lugar da palavra. Existe, há
estruturado na relação falante, este
mais-além, este grande Outro para
além do outro que vocês apreendem
imaginariamente, este Outro suposto
que é o sujeito como tal, o sujeito em
que a fala de vocês se constitui porque
ele pode, não somente acolhê-la,
percebê-la, mas também responder a
ela [...]. (LACAN, 1995, p.79-80).

Neste momento, ao mesmo tempo em
que se simboliza o lugar do outro, vê-se o
início do percurso de separação. Um traço
de permanência na condição de alienação
em relação ao outro, se coloca como ponto
de instabilidade e, portanto, geradora de
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angústia. Assim sendo, a linguagem vista
como instrumento de mediação na relação
homem-mundo, passa a ser também, ponto
de intersecção e distanciamento do outro. É
ela que impõe a existência do outro, por um
lado – alienação – e que, por outro, garante
a própria construção de sentido e
apropriação da vida – separação. Mesmo
após conseguir alguma independência,
porém, o homem acaba por permanecer sob
a tutela do desejo do Outro por longo
período de tempo. Vemos, neste processo, a
passagem de uma dependência real para
uma dependência simbólica. (SILVA,
2009b).
Essa questão é bastante problemática
para os nossos interesses. A formação
humana, portanto, tem como suporte uma
primeira condição de não-saber da própria
existência e se encontrar perdido no campo
do Outro. Tal pretensa completude mostrarse-á fracassada ao longo da vida do sujeito,
porém, não sem antes deixar atrás os traços
relacionais do contato com o diferente.
Encontramos, então, um segundo ponto
paradoxal: a mesma condição inicial que
propicia o conhecimento de um novo
mundo marcado pela existência do Outro,
também transforma a existência em certa
miopia. Em outras palavras, a dependência
simbólica em relação ao Outro dificulta a
simbolização da própria diferença enquanto
elemento
constituinte
dos
vínculos
humanos.
Essa relação é um engano de dupla
face. É possível observá-la nos laços que
serão reproduzidos no contexto escolar na
relação professor-aluno: vemos um lugar de
não-saber demarcado pela existência
binomial de seu oposto que detém o saber e
por isso, busca garantir as condições de
formação deste outro, desenvolvendo
estratégias para atingir os objetivos
formativos de alguém que não é ele próprio.
Esse é o terceiro ponto paradoxal
encontrado no caminho formativo humano.
Retomando a questão educativa, na
qual tomamos como um processo que
possui dois pontos de sustentação.
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Primeiramente, ela é eminentemente social:
não pode ser entendida fora de um projeto
de sociedade que visa a manutenção de
determinadas
características
num
determinado tempo histórico. Essas
características, por sua vez, são os traços
considerados
essenciais
para
a
sobrevivência da sociedade e sem elas, todo
o grupo viria a perecer. Por essa razão, em
vista do perigo de fracasso de tal projeto, é
necessário reformulá-lo para garantir uma
possibilidade de sucesso futuro. Como bem
aponta Rodrigues (2001), esse processo
otimista em si, mostra ao mesmo tempo, a
impossibilidade de formular estratégias
baseadas fora da análise temporal do
momento presente.
Em segundo, como traço da
educabilidade humana mencionamos o
caráter de resistência, ou seja, aquilo que
não
é
passível
de
apreensão.
(NICOLESCU, 1999). Em outras palavras,
ainda que o ser humano passe pelo processo
educacional – seja ele escolar ou não – que
aponta para o traço de sujeição de um por
outro,
ele
permanece
aberto
à
multiplicidade de formas, não passível de
simplificação de conduta ou pensamento
e/ou ainda, por uma submissão radical.
Educar o ser humano é trazê-lo ao campo
das
múltiplas
possibilidades
e
mutabilidades que a própria existência
coloca como condição do viver.
Nesse sentido, toda educação possui
uma dimensão estética que possibilita a
ultrapassagem do entendimento que temos,
no mundo moderno, de uma prevalência do
campo
epistemológico-racional
na
instituição escolar. A análise deste ponto
nos levará a uma melhor compreensão da
questão da construção da autonomia no
contexto escolar.
Partimos, portanto, de uma condição
dicotômica entre a prática de um projeto de
homem para determinado grupo social e a
pretensão da construção de um sujeito
autônomo responsável pelos seus atos e ator
nas relações consciente que estabelece.
Esse paradoxo se estabelece na própria
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formulação do conceito de escola que surge
como o trabalho da constituição do um pelo
múltiplo: projeto de educação igual para um
grupo que, ao mesmo tempo, serve como
ponto de partida para a formação da
individualidade e identidade de cada um.
Seguindo esta questão, temos acesso à
compreensão da base de toda a
problemática enfrentada pelo educador ao
tentar materializar estas idéias durante a
prática escolar. Existe uma confusão
daquilo que é considerado básico – no
sentido de estruturante – e o que é
considerado
fundamento
moral
da
educação. Em outras palavras, confunde-se
o processo de alienação ao Outro como um
fim e não como elemento inicial do
processo de formação humana3. Nesse
sentido, tomar os valores sociais como
fundamento final não seria formar o ser
humano no sentido de automatizá-lo, sob a
força de uma mão invisível a qual
chamamos “sociedade”?
Discutindo a Escola
Vimos que a educação é um processo
social e por esta razão veicula mudanças
conforme se alteram os valores da própria
estrutura social. Como marca de nosso
tempo encontramos a relação entre
educação e escola. Verifica-se também
nesse sentido uma série de elementos que
formam um emaranhado que muitas vezes
chegam a gerar problemas tanto conceituais
quanto práticos.
O processo educativo vai muito além
do cotidiano escolar, embora, como dito, no
contexto
moderno,
vemos
a
institucionalização da educação pela escola.
Como desdobramento disso, a escola pode
se tornar tanto agente da potencialização
das possibilidades da educação quanto
também a sua simplificação/estereotipia,
demonstrando
assim
o
caráter
contraditório da instituição escolar.
3

Isso nos leva ao debate de outras questões como a
violência escolar e a patologização do ensino, que
ultrapassam os limites desse artigo.
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Somado a este ponto, vemos em
nosso momento atual a diminuição da visão
da comunidade como centro educativo para
o aumento gradativo do papel da escola
como sustentação da formação humana. O
sentimento
comunitário
refere-se
exatamente ao reconhecimento de um
projeto comum no qual todos fazem parte.
Observa-se, porém, no contexto em que
vivemos que esse sentimento ficou
relacionado com o afastamento do
“estranho”, do “diferente”, daquele que nos
causa medo. Esse processo leva a um
enfraquecimento de laços, no qual ver-se a
perversão do próprio sentido do termo
“comunidade” que passa a ser uma forma
de afastamento do mal-estar de convívio
com aqueles que não fazem parte do “clã”,
do “grupo”. A consequência disso é
apontada por Bauman:
O tipo de incerteza, de obscuros
medos e premonições em relação ao
futuro que assombram os homens e
mulheres no ambiente fluido e em
perpétua transformação em que as
regras do jogo mudam no meio da
partida sem qualquer aviso ou padrão
legível, não une os sofredores: antes
os divide e os separa. As dores que
causam aos indivíduos não se somam
não se acumulam nem condensam
numa espécie de “causa comum” que
possa ser adotada de maneira mais
eficaz unindo as forças e agindo em
uníssono.
A
decadência
da
comunidade
nesse
sentido
se
perpetua; uma vez instalada, há cada
vez menos estímulos para deter a
desintegração dos laços humanos e
para procurar meios de unir de novo o
que foi rompido. A sina de indivíduos
que lutam em solidão pode ser
dolorosa e pouco atraente, mas firmes
compromissos a atuar em conjunto
parecem prometer mais perdas do que
ganhos [...]. (2003, p.48).

Se o sentido de projeto comum
societário parece longe de estar em
construção (e, consequente, execução), a
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relação escola-família também passa a ficar
bastante prejudicada. Vemos historicamente
que essas duas instituições possuem ranços
vinculados a qual papel que devem exercer
em relação à educação da criança. Como
afirma Cunha:
Os pais, qualquer que seja a classe
social a que pertençam, não querem
que a escola apenas instrua seus
filhos. Querem que ela os eduque no
sentido mais amplo da palavra, que
transmita valores morais, princípios
éticos, padrões de comportamento. Há
muito se fala na escola como espaço
de formação da personalidade do
futuro adulto. O problema é que, ao
longo de sua evolução, a escola
tornou-se mais do que uma simples
instituição de apoio à família: ela
posicionou-se contra a família. Todos
já ouvimos a expressão “a escola é o
segundo lar”, como se a instituição
formal de ensino fosse uma extensão
pública dos cuidados maternos. Nada
mais falso! A escola jamais foi
norteada pelos mesmos princípios
educacionais
vigentes
no
lar.
Paulatinamente, ao longo da história,
foi incorporando saberes científicos
em oposição aos saberes domésticos
tradicionais. É na realização desse
processo que poderemos compreender
mais claramente o papel da escola
como instância de poder, como
dispositivo
normalizador
do
agrupamento escolar. (2000, p.449450).4

Encontramos a escola em sua origem
como aquela que será responsável pela
transmissão de conhecimentos e valores
básicos à sociedade, vencendo assim, a
condição de ignorância da população.
(BOTO, 1996). Porém, para fazê-lo, toma
uma dupla posição. Primeiro, coloca a
ciência como suporte para suas ações, como
forma de garantir uma posição neutra em
relação aos conhecimentos transmitidos e
cientificamente construídos; segundo, como
4

Grifo nosso.
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consequência disso, se distancia do campo
social como forma de garantir a
neutralidade e possibilidade de intervenções
que possibilitem melhorias nas condições
políticas, econômicas, sociais, etc. Vemos o
estabelecimento da escola chamada de
redentora da sociedade. (LUCKESI, 1994).
Em síntese, a escola é a instituição
onde ocorre a sistematização metodológica
dos processos educativos considerados
essenciais ao ser humano. E neste ponto
encontramos as devidas divergências entre
as diversas correntes existentes na definição
do que é essencial para a formação
humano e quais as formas de fazer com que
isso aconteça.
A questão do sujeito autônomo
remonta a tempos muito distantes do
momento em que vivemos. Por esta razão,
ao buscar debater a questão não foi possível
separá-la das idéias de formação humana e
do caráter subjetivo que se busca
desenvolver durante o período de
escolarização. Em outras palavras, a
pergunta central é “qual o sujeito que se
busca construir na escola?”.
Subjetividade e Autonomia (I)
Vimos inicialmente que a criança
passa por mudanças derivadas de ações
intencionais praticadas por outro. Ao entrar
na instituição escolar, ela se depara com
dois tipos específicos de formação.
Primeiro,
com
os
conhecimentos
construídos pela humanidade, que por sua
vez possuem embutidos um traço
eminentemente ético. Ao mesmo tempo,
também passa pelo assujeitamento – ou
seja, prescrição das condutas consideradas
ideais e adequadas a serem seguidas dentro
do que entendemos por civilização.
Dessa forma, passamos a constatar
uma
mudança
significativa
do
entendimento do que é o humano em
formação. O espaço escolar não pode ser
entendido como uma dimensão neutra de
ensino, ou simples estrutura formal vazia de
sentido. Na verdade, se estabelece como
discurso que na sua materialização

Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, vol. 5, n. 11, p. 36-45, jul/2010.

41

Revista Filosofia Capital
ISSN 1982 6613

transmite valores, através de uma série de
aprendizagens simbólicas e corporais.
Vemos como marca do poder-saber escolar,
a
manipulação
do
tempo,
dos
comportamentos,
a
manutenção
e
atualização dos valores da sociedade, a dessubjetivação ou perda de identidade pelo
sentido de formação de um grupo/classe de
elemento iguais em si.
[...] Essas formas de pedagogização se
referiram a preocupações relativas ao
exercício de uma nova conduta de
aprendizagem, que desse conta da
transmissão
dos
comportamento
socialmente aceitos e em produção na
sociedade daquele tempo. É com base
nessa dinâmica que encontraremos
uma pedagogização das relações
sociais, na tentativa de tornar as ações
e os sujeitos previsíveis. (VEIGA,
2002, p.99).

A constituição de discursos sobre a
criança, a transforma em aluno (FARIA
FILHO; VIDAL, 2000). Esse é o ponto
central da educação moderna. Construir um
saber sobre a criança é, ao mesmo tempo,
buscar formas de como manipulá-la em seu
corpo e sua alma. É a formação da
disciplina científica que formula saberes em
que ao mesmo tempo em que define,
termina por delimitar as possibilidades do
alvo do discurso. Esse disciplinamento
produz, portanto, indivíduos e sujeitos ao
tomar o ser humano como objeto de análise.
Verifica-se, então, que “a disciplina é um
mecanismo que obriga as pessoas a se
adequarem a certo padrão, seja de
comportamento, desejo, discurso ou
verdade”. (SILVA; LOPES, 2006, p.9).
Esse é o processo de civilização do
homem necessário para a vivência e
reconhecimento de si como ser social,
porém, considerá-lo como a totalidade da
formação humana pode nos levar a uma
simplificação
do
homem
e
suas
potencialidades. Por esta razão, ao analisar
o processo educativo humano – em especial
o escolar – temos que buscar traçar formas
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possíveis para ir além deste ponto.
Acreditamos que é necessário retomar a
premissa de que
O homem é um criador de mundos
pela sua ação na natureza e a forma
mais humana é a cultura expressa pela
linguagem. Assim, definimos a
expressão da subjetividade como
sendo o que entendemos por sujeito,
portanto, é aquele que fala. Mas não
apenas isso. É o detentor do poder de
perpetuação de sua fala para a geração
seguinte a partir da potência à escrita.
O ‘meio’ – cultura – resulta da ação
do homem como construtor e,
portanto, agente, mas que no qual
também é construído, ou seja,
produto. (SILVA; HENNING, 2007,
p.4).

Não podemos negar, porém, que o
tempo histórico muitas vezes termina por
limitar as possibilidades de ação social em
determinada realidade. (VIGOTSKI, 2003).
Porém, para que tal mudança ocorra, é
necessário ter uma visão crítica de tal
momento para traçar, ainda que no futuro,
os elementos necessários para a mudança
qualitativa das condições existentes.
(FREIRE, 1997).
Subjetividade e Autonomia (II)
Assim sendo, o homem não é apenas
um ser que se adapta passivamente às
condições existentes, mas acima de tudo
deve ser entendido como um construtor de
mundos. Encontramos tal postura na fala de
Freire:
[...] Me parece fundamental sublinhar,
no horizonte da compreensão que
tenho do ser humano como presença
no mundo, que mulheres e homens
somos muito mais do que seres
adaptáveis às condições objetivas em
que nos achamos. Na medida mesma
em que nos tornamos capazes de
reconhecer a capacidade de nos
adaptar à concretude para melhor
operar, nos foi possível assumir-nos
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(sic) como seres transformadores. E é
na condição de seres transformadores
que percebemos que a nossa
possibilidade de nos adaptar não
esgota em nós o nosso estar no
mundo.
É
porque
podemos
transformar o mundo, que estamos
Com ele e com outros. Não teríamos
ultrapassado o nível de pura
adaptação ao mundo se não
tivéssemos alcançado a Possibilidade
de, pensando a própria adaptação, nos
servir dela para programar a
transformação. É por isso que uma
educação progressista jamais pode em
casa ou a escola, em nome da ordem e
da disciplina, castrar a altivez do
educando, sua capacidade de opor-se
e impor-lhe um quietismo negador do
seu ser. É por isso que devo trabalhar
a unidade entre meu discurso, minha
ação e a utopia que me move [...].
(2000, p.16-17).

Entender o homem, portanto, como
construtor implica iniciar uma mudança
radical de discursos, valores e práticas que
devem, necessariamente passar pela
instituição escolar. Como ponto de partida,
deve-se reconhecer os limites da educação
escolar enquanto formação final do sujeito
humano. Ela é o início de uma jornada que
termina por culminar no estabelecimento de
uma intensa troca com outro que é diferente
do sujeito. Nesse sentindo, abrem-se as
portas para a construção do que entendemos
comumente por alteridade. Nas fendas da
relação com a diferença, ver-se o
estabelecimento da condição de autonomia.
Ser autônomo, portanto, não é estar
alheio ao mundo e às relações nele
existentes. Isso seria impossível e caso
acontecesse, estaríamos falando de pessoas
que não levam em conta a humanidade, o
semelhante e em conseqüência a si próprio.
Autonomia
implica
primeiramente
reconhecimento de si no outro. E nesse
sentido, autonomia é uma utopia a ser
construída socialmente. Não é uma tarefa
fácil de ser realizada. Freire (1996, p.53)
coloca que esse ato de ouvir é, na verdade,
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a preparação para falar, ou seja, abrir-se ao
Outro para dialogar com ele. O verdadeiro
diálogo, portanto, é aquele que possui como
condição “[...] aceitar e respeitar a diferença
é uma dessas virtudes sem o que a escuta
não se pode dar”. Conhecer o Outro implica
utilizar-se de todos os sentidos do corpo; é
estar
imerso
em
uma
dimensão
completamente
diferente
daquela
inicialmente pontuada. Se expressa como
uma avalanche de sensações que derivam
do existir, descobrindo o campo do
desconhecido e não daquilo que é julgado
sabido.
Se assim não for, tendemos a recair
nos riscos do paradoxo de uma sociedade
individual em destruição. No contexto de
atuação no qual ocorre a formação de
grupos segmentários, tem-se a configuração
da própria diferença como suporte das
relações. Assim, o Outro se impõe como
um estranho com o qual não me reconheço
e, portanto, evito conviver. Forma-se,
então, uma sociedade de individualismos e
não de individualidades/singularidades.
Como bem discute Adorno (2000, p.153154), “[...] talvez a individualidade se
forma precisamente no processo de
experiência [...] na experiência do não-eu
no outro”.
Porém, o próprio sentido de
experiência aparece de maneira alterada. Se
os vínculos tornam-se frágeis, a própria
experiência – entendida como interação dos
sujeitos no mundo (DEWEY, 1985) – passa
a ser não apenas fragmentada, mas
empobrecida. Para mudar essa condição,
uma possível saída talvez seja partir de uma
perspectiva na qual, o educador, deve
também levar em conta a experiência de
leitura de mundo do aluno que é,
consequentemente
diferente
daquela
vivenciada pelo professor.
É claro que a educador se encontra
um passo a frente no que diz respeito aos
conhecimentos construídos historicamente
pela humanidade, mas está em construção
no mesmo patamar no que diz respeito à
postura ética em relação a tais saberes. Com
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isso, encontramos um ponto de sustentação
para a prática docente que não se encontra
apenas na transmissão de verdades
fechadas, mas sim, intimamente ligada ao
estabelecimento de ações que vêm a dar
sentido humano ao que está sendo
trabalhado em sala de aula. Por essa razão,
todo o processo educacional deve ser
vislumbrado sempre de uma perspectiva
ética.
Se assim não for, falamos de uma
mecanização do trabalho docente, assim
como também apontamos ao problema da
automatização do aluno. Ser autômato,
nesse caso, é estar em discordância com a
possível de autônomo. Em outras palavras,
a
proposta
de
homogeneidade
e
padronização da conduta proposta muitas
vezes pela escola não pode ser confundida
com autonomia.
Por essa razão, a construção de si
passa pela simbolização pelo outro, ou seja,
é partir do estabelecimento de uma troca, na
qual temos como modelo o diálogo, aonde
que os diferentes podem aprender juntos.
Forma-se uma experiência que não é apenas
individual, como também é social, pois
encontra seu ponto de junção na linguagem
a qual remete à idéia de elemento comum
entre os homens, potencializada no elo de
entendimento e ações em conjunto.
A linguagem é especificamente um
modo de interação de pelo menos dois
seres, um dos quais fala enquanto o
outro ouve; pressupõe um grupo
organizado ao qual pertencem tais
criaturas, e do qual hajam adquirido
seus hábitos de linguagem. Por esta
razão, trata-se de um relacionamento,
não de algo com caráter particular
[...]. O significado dos signos,
ademais, sempre inclui algo comum
entre as pessoas e um objeto. Quando
atribuímos significado em relação ao
que fala com respeito ao seu
propósito, pressupomos outra pessoa
que partilhará a execução [...] Tal
comunidade de participação é o
significado. (DEWEY, 1985, p.40).
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E quando se discute a diferença, não
são apenas aquelas socialmente construídas,
como também as estruturalmente reiteradas.
Vimos que a assimetria presente na relação
professor-aluno termina por encontrar eco
na própria formação subjetiva. Nesse
sentido, ainda que o aluno não saiba das
múltiplas possibilidades da existência, cabe
ao professor guiá-lo aos mais diversos
caminhos e construir com ele novas formas
de posicionamento frente às problemáticas
encontradas no mundo.
A diferença não é, portanto, a
dessemelhança dos tipos humanos,
mas apenas o âmbito do advento do
inesperado. Como iguais nunca somos
idênticos, mas apenas participantes da
mesma potência originante. E esta
potência
é
instante
advencial
impermanente: sua força originante é
o caos e não a ordem. Não se trata do
caos compreendido como desordem,
mas do caos como âmbito de todas as
possibilidades
originantes
e
ontologicamente iguais, não apenas
semelhantes
ou
reflexivas.
(GALEFFI, 2003, p.142).

Vemos como condição para toda essa
virada simbólica, o exercício da reflexão.
Quando afirmamos a tomada da ciência
como modelo para a escola, corre-se o risco
de estarmos criando a reedição da dimensão
religiosa em um novo contexto, o escolar.
As verdades construídas dentro da escola
tendem a sucumbir na relação com os
saberes científicos, o que pode ser visto
quando colocamos frente a frente os saberes
escolares e a pesquisa educacional em nível
universitário.
Existe
uma
distância
observada entre a fascinação e o desprezo
sendo que ambos não percebem a condição
de co-dependência.
Reflexão, portanto, é inserir a dúvida
enquanto método de ensino-aprendizagem e
permitir que o deslumbramento do mundo
como multiforma se materialize no próprio
interrogar-se. Esse processo vale tanto para
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o aluno quanto para o educador: o professor
reconhecendo o não-saber e o aluno frente
ao não-saber daquele em quem confiava os
rumos e as garantias da vida, pode vir a
permitir a formar-se e andar com as
próprias pernas. (VIGOTSKI, 2003). Essa é
a dimensão estética da formação humana e
da experiência escolar, aonde se pode
ampliar a leitura de mundo dos agentes a
partir da interação e participação dos
mesmos no processo. (SILVA; HENNING,
2010).
Não há por isso mesmo pensar sem
entendimento e o entendimento, do
ponto de vista do pensar certo, não é
transferindo, mas co-participando
[...] Todo entendimento, se não se
acha “trabalhado” mecanicistamente,
se não vem sendo submetido aos
“cuidados” alienadores de um tipo
especial
e
cada
vez
mais
ameaçadoramente comum de mente
que venho chamando “burocratizada”,
implica,
necessariamente,
comunicabilidade. Não há inteligência
– a não ser quando o próprio processo
de inteligir é distorcido – que não seja
também comunicação do inteligido. A
grande tarefa do sujeito que pensa
certo não é transferir, depositar,
oferecer, doar ao outro, tomado como
paciente de seu
pensar, a
inteligibilidade das coisas, dos fatos,
dos conceitos. A tarefa coerente do
educador que pensa certo é, exercendo
como ser humano a irrecusável prática
de inteligir, desafiar o educando com
quem se comunica e a quem
comunica, produzir sua compreensão
do que vem sendo comunicado. Não
há inteligibilidade que não seja
comunicação e intercomunicação e
que não se funde na dialogicidade. O
pensar certo por isso é dialógico
[...]. (FREIRE, 1996, p.16).5

A relação professor-aluno muda então
de posição e se estabelece como uma
parceria no caminho das incertezas,
5
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descobrindo assim, que ambos são sujeitos.
E isso é uma tarefa da educação. Se for um
projeto viável a ser desenvolvido na escola,
será um limite que teremos que desafiar,
para
assim
construir
enquanto
possibilidade.
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