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RESUMO

Este artigo trata da pedagogia da alteridade através dos saberes que norteiam o exercício da profissão. O objetivo é
de mostrar a importância da pedagogia da alteridade no cotidiano escolar através das relações estabelecidas entre
professor-aluno. A hipótese é de que o professor a partir dos seus saberes docentes, contribuem para uma relação de
amorosidade com o aluno através da pedagogia da alteridade, proporcionando seu desenvolvimento cognitivo e
emocional. O delineamento metodológico se constitui da pesquisa descritiva de referencial bibliográfico a partir de
autores que tratam do tema. As considerações finais, constatou-se que as relações interpessoais estabelecidas
durante o processo de ensino e de aprendizagem, a partir dos saberes docentes possibilitam o desenvolvimento do
aluno despertando suas potencialidades de aprendizagem.

Palavras-chave: Pedagogia da Alteridade. Saberes Docentes. Relações Interpessoais.

SUMMARY

This article deals with the pedagogy of otherness through the knowledge that guides the exercise of the profession.
The aim is to show the importance of the pedagogy of alterity in the school daily life through the relations established
between teacher-student. The hypothesis is that the teacher, based on his / her teaching knowledge, contribute to a
relationship of amorousness with the student through the pedagogy of otherness, providing their cognitive and
emotional development. The methodological outline consists of the descriptive research of bibliographic referential from
authors that deal with the theme. The final considerations were that the interpersonal relationships established during
the teaching and learning process, based on the teaching knowledge, enable the development of the student and
awaken his learning potential.

Keywords: Pedagogy of Otherness. You know teachers Interpersonal Relationships.

INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade tem ocorrido grandes desafios no que concerne as relações interpessoais nas escolas e na
sociedade. A criança para desenvolver como indivíduo saudável, primeiro precisava estabelecer relações no meio
familiar, em seguida na sociedade, e para que esse desenvolvimento perdurasse teria que ir a escola, a fim, de obter
os primeiros contados e aprender como lidar com as relações interpessoais no cotidiano junto aos colegas. Vigotski
descreve que " o comportamento do homem é formado por peculiaridades e condições biológicas e sociais do seu
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crescimento" (2001, p.63). Para o autor as relações sociais são fundamentais e é através da escola que o indivíduo
desenvolve-se como sujeito capaz de lidar com os desafios e perspectivas que o mundo oferece, ou seja, desde o
nascimento o homem já é um ser social em desenvolvimento e todas as suas manifestações acontecem porque existe
um outro ser social.

A escola é um ambiente fundamental para que o aluno desde cedo possa desenvolver suas habilidades e aprender
com qualidade, pois trata-se de uma formação formal, onde o professor estabelece um ensino organizado,
sistematizado, pautado nas regras sociais e ciências do conhecimento que visam trabalhar o homem na sua totalidade
(psicologia, antropologia, sociologia além de outras áreas do conhecimento), oportunizando este profissional além de
ensinar, aprender com seu aluno.

A relação professor-aluno, é primordial para que ocorra o processo de ensino e aprendizagem, em que ambos
estando inteiros nessa relação a aprendizagem se dá de forma significativa. Aqui trata esta questão não no viés da
“aprendizagem significativa” do autor David Ausubel, mas no sentido de ter resultados a partir de uma relação
estabelecida entre seres humanos que aprendem juntos. De acordo com Charlot (2000, p. 72): “Toda relação com o
saber é também relação consigo próprio; através do “aprender”, qualquer que seja a figura sob a qual se apresente,
sempre está em jogo a construção de si mesmo e seu eco reflexivo, a imagem de si”. Para o autor citado toda relação
com o saber é também relação com o outro. Porém esse outro é aquele que me ajuda a aprender os mais diversos
conteúdos, mostrando como proceder após o ensinamento. É a pessoa a qual o aluno admira ou detesta, não é
aquele que está simplesmente fisicamente presente, mas alguém que o aluno carrega em si, refletindo futuramente no
seu papel de atuação na vida.

Este artigo surgiu da necessidade de compreender o quanto é fundamental que a academia busque suscitar essas
inquietações aprofundadas a partir das perspectivas e desafios que tem surgidos no cotidiano escolar quanto a
questão das relações interpessoais nas escolas, e que num sentido geral destaca preocupação entre professores e
alunos quanto o alto índice de violência e descaso na aprendizagem desses, demonstrando que uma vez a falta dos
conceitos referente a “Alteridade na Educação”, por sua vez dificultam o bom andamento dos trabalhos pedagógicos
na escola.

O objetivo desse artigo é de mostrar a importância da pedagogia da alteridade no cotidiano escolar através das
relações estabelecidas entre professor-aluno. Com essa proposta, será possível o entendimento que norteiam o
universo no cotidiano escolar, a partir das relações estabelecidas entre professor e alunos, e que o professor passa a
ser a figura chave no processo de ensino e aprendizagem do indivíduo conforme afirma Rogers (1991), torna-se
pessoa no mundo precisa de alguém que o oriente e decifra os enigmas dos processos relacionados entre o aprender
e ensinar, pois a qualidade do encontro pessoal com o outro é o elemento mais significativo para o desenvolvimento
do homem no mundo. A partir desse entendimento o ato de ensinar se dá através das trocas de saberes constituídos
pela pessoa que norteia esse universo, no caso o professor.

Outro autor que respalda esse olhar enquanto pesquisador e ser humano que se destacou pela sua proeza e ética
quanto ao ato de ensinar e aprender, é Freire (1985, p. 28) quando descreve que “ a educação, portanto, implica uma
busca realizada por um sujeito que é o homem. O homem deve ser o sujeito de sua própria educação […] por isso,
ninguém educa ninguém”. Para ele o processo de educar ocorre continuamente como uma via de mão dupla, em que
ambos (professor e alunos) devem estar em constante sincronia.

Nessa perspectiva a hipótese é de que o professor a partir dos seus saberes docentes, contribuem para uma relação
de amorosidade com o aluno através da pedagogia da alteridade, proporcionando o desenvolvimento cognitivo e
emocional, possibilitando um ambiente de aprendizagem para ambos. Pois, de acordo com os autores ora citados, as
relações interpessoais estabelecidas no ambiente escolar, sendo elas pautadas nos saberes docentes em que os
professores se postulam como detentores de algum conhecimento para poder orientar e intervir no processo
educacional, esse se configurará como meio de ajudar o outro (aluno) na sua forma de ser e constitui-se sujeito
perante o mundo.

Em busca da aproximação entre a alteridade na educação, através dos saberes docentes de acordo com a sua
prática, nos colocamos na tentativa de compreender a importância dos escritos através das pesquisas de Tardif (2011)
sobre os saberes docentes e sua influência na prática e nas relações interpessoais na escola, contribuindo assim para
compreendermos o quanto se faz necessário uma docência de equilíbrio e conhecimento para que tenha resultados
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positivos no cotidiano escolar.

Sendo assim, o delineamento metodológico se constitui da pesquisa qualitativa descritiva de referencial bibliográfico a
partir de diversos autores que tratam das categorias pesquisadas conforme seguem a ordem desse trabalho como: O
conceito de alteridade: uma abordagem nas relações interpessoais e da pedagogia da alteridade na escola entre
professor-aluno; Saberes docentes na educação e sua importância na relação com o saber, e por fim as
Considerações finais com os resultados da pesquisa mostrando a importância das relações interpessoais
estabelecidas durante os processos de ensino e de aprendizagem no ambiente escolar, propiciam o desenvolvimento
do aluno preparando-o para o campo de trabalho e para o mundo, despertando nele suas potencialidades e como lidar
com o processo de aprendizagem por toda vida, sendo que para essa preparação é fundamental que os professores
estejam aptos a lidarem com os seus saberes.

O conceito de alteridade: uma abordagem nas relações interpessoais e da pedagogia da alteridade na escola
entre professor-aluno.

Em primeiro lugar é necessário que entenda que alteridade é a capacidade do indivíduo se colocar no lugar do outro,
ou seja, é estar revestido da pele do outro, independente de quem é esse outro. E este ato só é possível acontecer
quando o indivíduo consegue se ver no processo e/ou no contexto no qual está inserido.

Em se tratando da pedagogia da alteridade esta relacionada a capacidade do professor de se ver no lugar do aluno e
exercer o papel de intermediador do processo de ensino e aprendizagem proporcionando o bem estar de todos em
sala de aula criando um ambiente acolhedor e que priorize o desenvolvimento e as habilidades de aprendizagem
destes.

Alguns pesquisadores relatam que a alteridade tem haver com a empatia, embora não esteja intrinsicamente ligada,
mas tem uma aproximação na questão de como se ver no mundo e qual o meio o qual faz parte, sendo essa
capacidade responsável por conseguir ver o outro na sua totalidade principalmente na questão da aprendizagem.
Lévinas (2000) descreve uma pedagogia fundamentada no cuidar do outro, como ponto primordial para o seu
desenvolvimento, trata-se de uma questão ética-crítica do saber, em que o outro faz parte da constituição de quem o
ensina. Para ele é impossível fazer com que o outro aprenda sem que exista uma ética que nortei a capacidade de se
ver no lugar desse outro, que em se tratando da educação refere-se ao aluno.

Para o autor citado, enquanto o indivíduo não conseguir se ver no mundo e perceber que existi um outro que é
prolongamento da sua constituição não se trata de um sentido ontológico, mas a capacidade de um ato representativo,
ou seja, não tem como haver uma pedagogia de acolhimento e orientação para o mundo, sem essa compreensão.

De acordo com Santos (2017, p. 25):

[a] capacidade do professor de ver-se no lugar do outro (aluno), inclusive na sua relação
com o conhecimento, contribui não só para a aprendizagem e desenvolvimento discente,
mas para a reconstrução contínua da identidade do próprio docente, agregando valores
reciprocamente e possibilitando a reconstrução de conhecimentos e a produção de saberes
no processo educacional.

Conforme descrevem a Psicologia e a Filosofia, a alteridade contempla a concepção de que o indivíduo tem para com
o outro, sendo antagônico ao ego. Diante dos conceitos postos pela psicologia e pela filosofia, percebe-se que a
construção da identidade docente está inter-relacionada com as interações estabelecidas com os discentes durante
todo o processo de ensino e de aprendizagem. Sendo assim, a capacidade de se ver no outro e sentir pelo outro,
perpassa sobre o campo da alteridade estabelecida nas relações humanas no espaço educacional, corroborando a
necessidade de se fazer pesquisas mostrando o quanto a alteridade está presente nos processos de ensino e
aprendizagem.

O conhecimento da alteridade nas relações interpessoais na escola possibilita o estabelecimento de correlações com
os resultados da aprendizagem do aluno e a compreensão de como o sujeito constrói o conceito de eu-outro, por meio
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de uma reflexão a partir da sua prática docente e da forma como lida com as adversidades na sua profissão, frente às
relações que estabelece com o meio.

O tema alteridade é emergente nas investigações e nas práticas da educação, principalmente se considerarmos que é
nas séries iniciais que se constrói a formação do sujeito no mundo. Sendo assim, as tensões nas relações familiares,
escolares e socioculturais são observadas e a Educação coloca-se, por vezes, num lugar de reflexão e mediação,
principalmente por meio da escola e seus educadores, tentando gerenciar conflitos e permitindo compreender
diferenças para uma vida social satisfatória (SANTOS, 2013).

A alteridade é uma arma de resistência contra a “mesmice sistêmica”, pois, “fora do âmbito
da totalidade não pode haver novidade, entendida como a existência de algo fora do
‘mesmo’, que é totalidade; só é possível o desdobramento interno do mesmo, fechando-se
desta forma o círculo na identidade do ser (TREVISAN, p. 56, 2006)”.

É na ação comunicativa que a estabilidade relativa de uma realidade objetiva pode tomar corpo. É o espaço entre o
sujeito e seu outro, mediado pela comunicação, pelas relações, instituições, posicionamentos, identidades e poder,
entre tantos outros atos comunicativos, que dá conta da realidade precária, e ao mesmo tempo sólida, de um mundo
objetivo.

A alteridade está presente na relação afetiva entre professor e aluno, principalmente no que diz respeito ao ato
educar, pois, o aluno precisa do mediador do processo educativo capaz de colocar-se no seu lugar, podendo vê-lo
como um todo, considerando suas necessidades básicas para uma formação sólida, visando o seu desenvolvimento
no mundo, já que a criança precisa ser inserida no mundo para que possa ter uma formação humana. Sendo assim,
Arruda (2002), descreve no seu livro intitulado “Representando a Alteridade”:

A criança é inicialmente um objeto no mundo social dos outros. São elas que dão a ela
uma identidade, dando-lhe um nome, colocando-a no campo representacional de gênero. É
através dessas mediações que ela emerge no mundo social, tornando-se, através desse
processo, um ator independente. A intervenção definidora do outro na constituição do
desenvolvimento subjetivo da criança e no conhecimento do eu tem sido um tema forte ao
desenvolvimento como uma realização

Diante do exposto, percebe-se que os processos de ensino e aprendizagem abrangem a assimilação e produção de
conhecimentos, mas inclui outras funções sociais e pedagógicas, em uma combinação adequada entre a condução do
processo de ensino pelo professor e a assimilação autônoma do aluno. Ou seja, é necessário que exista uma relação
harmoniosa entre ambos, para que a aprendizagem ocorra de forma cooperativa. Enfim, descrever e analisar as
relações de alteridade na educação, no contexto das suas interações, é um desafio que possibilita abrir um leque de
questionamentos sobre os processos de ensino e de aprendizagem na contemporaneidade.

Buscamos deslumbrar em um vasto universo de significantes construções pedagógicas a partir das práticas desses
professores ao (re) construir conhecimentos, saberes e relações de afetos significativas para estes alunos, tanto para
a formação da sua identidade, quanto para o seu desenvolvimento cognitivo, esse que necessita ser desmistificado,
explorado, conhecido, a partir dos professores, interlocutores em todo esse processo educacional no país.

Saberes docentes na educação e sua importância na relação com o saber.

A presença da afetividade nos processos de ensino e de aprendizagem, marcam o papel do professor na relação com
o aluno e sua intermediação acolhedora possibilita o desenvolvimento deste nos aspectos cognitivos, emocionais e
psicossocial. Porém essa postura docente só é possível a partir dos saberes docentes existentes no cotidiano escolar
e sua relação com o saber. Para Charlot (2013, p.246) “[...] o saber educa o indivíduo, ao permitir-lhe melhor
compreender o mundo e o lugar do homem no mundo”. Para o autor tanto o aluno como o professor depende do saber
para desenvolver-se.

Quanto mais o professor utilizar-se dos seus saberes docentes, mais poderá por em prática o melhor que possa ter
enquanto indivíduo preparado para lidar com as relações humanas em sala de aula. Portanto é fundamental que
saibas quais são esses saberes docentes, porque no cotidiano da profissão, na experiência da sala de aula, o
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professor aprende juntamente com seu aluno, e essa formação se constrói a partir de uma relação em que o professor
consegue se ver no lugar do outro (aluno), construindo assim sua identidade profissional.

Ser professor é um processo inacabado, essa construção se dá na história de vida a partir dos saberes existentes e
colocados na prática no cotidiano da profissão. O professor deve dedicar-se ao promover a aprendizagem do seu
aluno e que por outro lado o aluno demonstra o aprender. Nesse sentido, o aluno pode ser interativo a construção do
conhecimento, por isso que nesse relacionamento, ocorrem trocas de experiências e conhecimentos entre ambos,
advindo de saberes pré-existentes.

Nessa perspectiva para Cunha (2004, p.155)

“[...] ser professor e ser aluno extrapola a relação de ensinar e aprender os conteúdos de
ensino [...] o professor e o aluno não podem ser engolidos pelo ritual escolar, precisam ser
sujeitos conscientes, protagonistas desse ritual”.

Corroborando com o autor, ele destaca que ser professor é ser o intermediador da harmonia estabelecida em sala de
aula, e só é possível mediante uma relação de alteridade existente no ambiente escolar e/ou em sala de aula, onde a
capacidade de ser no outro(aluno) está presente no cotidiano da prática docente, proporcionando uma relação afetiva
na qual possibilita repassar conhecimentos e experiências além dos conteúdos técnicos teóricos, mas de vida,
proporcionando um clima que colabore para uma aprendizagem ampla de ambos envolvidos no processos
(professor-aluno).

Durante o exercício da profissão a partir da experiência da sala de aula, é que o professor adquiri conhecimentos que
aprimora sua aprendizagem contribuindo assim para sua formação, que possibilitara no cotidiano a construção da
identidade profissional docente, a qual será definida social e historicamente. O “ser professor” se constrói a partir da
história de vida do indivíduo, sendo a partir das experiências pessoal e coletiva em determinados espaços e tempos
da história e cultura (FONSECA, 1997).

O professor é alguém que supõe saber alguma coisa, e tem a função em transmitir esse saber a outros, no caso os
alunos. Porém é preciso entender qual a relação existente entre o professor e como este entende e estabelece esses
saberes com seus alunos.

Nessa perspectiva, Tardif (2011, p. 33) cita que o saber docente se compõe, na verdade, de “ [...] vários saberes
provenientes de diferentes fontes. Esses saberes são os saberes disciplinares, curriculares, profissionais (incluindo os
das ciências da educação e da pedagogia) e experienciais”. Para ele é fundamental que o professor tenha
conhecimento sobre a importância e constituição desse saberes para ter uma prática docente de qualidade.

Assim o professor é detentor de um saber existente que é advindo da experiência da própria vida, que foi construído
historicamente no cotidiano profissional, pessoal e da própria formação. E é essa experiência que irá permear um
saber já pré-existente no indivíduo, no caso o professor, mostrando que a mobilização do saber já faz parte da vida do
professor.

O professor Charlot (2013) no seu livro intitulado “Da relação com o saber às práticas educativas”, descreve que as
relações entre professor e aluno na educação não é só humana e subjetiva, também é socialização, e descreve que o
ato de ensinar e aprender depende das relações sociais.

Não se pode aprender se não se é ensinado, de uma forma ou de outra; ninguém pode ser
ensinado, seja qual for a pedagogia, se não se mobiliza a si mesmo em uma atividade. O
ato de ensino-aprendizagem não é unicamente um encontro entre dois indivíduos,
professor e aluno; é, mais profundamente, um processo antropológico que embasa a
especificidade da espécie humana. (CHARLOT, 2013, p.180).

Os processos de ensino e de aprendizagem norteiam as relações com os saberes docentes que por sua vez
influenciam na construção das relações interpessoais que foram estabelecidas entre o professor e o aluno no
cotidiano de sala de aula, influenciando de como irá ocorrer a aprendizagem entre estes. Esse tem sido o desafio e as
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perspectivas vividas pelos profissionais da educação, ou seja, fazer-se presente é fundamental nesse processo, e não
mero reprodutor de ideias, conteúdos, porque “a escola não é um lugar que vai só ensinar, é antes de tudo um lugar
onde se aprende, sendo o ensino apenas um meio para que se possa aprender e não uma finalidade em si”
(CHARLOT, 2013, p. 180).

Nessa perspectiva, compreende-se a importância dos saberes docentes direcionados com a sua prática, sendo estes
fundamentais para que o professor possa ter condições de orientar o outro (aluno). De acordo com Tardif ( 2011,
p.35),

Todo saber implica um processo de aprendizagem e de formação; e, quanto mais
desenvolvido, formalizado e sistematizado é um saber [...], mais longo e complexo se torna
o processo de aprendizagem, o qual, por sua vez, exige uma formalização e uma
sistematização adequada.[...], os saberes são geralmente integrados a processos de
formação institucionalizados coordenados por agentes educacionais.[...] o corpo docente
tem uma função social estrategicamente tão importante quanto a da comunidade científica
e dos gupos produtores de saberes.

Corroborando com o autor a partir dessa visão entende-se que são cinco os saberes provenientes de novos
conhecimentos como: Os saberes docentes que tratam da formação profissional e de saberes disciplinares,
curriculares e experienciais; os saberes da formação profissional que advém do conjunto de sabers transmitidos pelas
instituições de formação de professores (escolas normais ou faculdades de ciências da educação); os saberes
disciplinares que estão relacionados ao saber transmitidos nos cursos e departamentos universitários, independente
das faculdades dos cursos de formação de professores; os saberes curriculares que tem haver com os discursos,
objetivos, conteúdos e métodos a partir das instituições escolar, apresentam-se concretamente sob a forma de
programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem aprender e aplicar; os saberes
experiências estão relacionados as experiências e são validados por ela, incorporando a experiência individual e
coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser (TARDIF, 2011).

Diante do exposto constata-se que o docente deve conhecer todo o processo que o cerca, em relação a sua matéria,
disciplina, programa a qual faz parte, conhecimentos relacionados às ciências da educação e a pedagogia,
desenvolvendo um saber a partir da sua prática, ou seja, da sua experiência de vida com os alunos no dia a dia
escolar. Nesse contexto o professor ocupa sim, um papel fundamental, não só para os alunos, mas para a construção
de uma sociedade, mas que só será possível a partir das relações interpessoais estabelecidas tendo como
pressuposto básico a alteridade na educação, tendo o professor além dos saberes docente a capacidade de se ver no
lugar do outro (aluno).

Considerações finais

Os resultados desse artigo no que concerne as relações interpessoais estabelecidas durante os processos de ensino
e de aprendizagem no ambiente escolar, propiciam o desenvolvimento do aluno preparando-o para a sociedade
contemporânea, despertando nele suas potencialidades e como lidar com o processo de aprendizagem por toda vida.
Sendo que para essa preparação é fundamental uma relação reciproca entre professores e alunos, para juntos
estarem aptos a lidarem com os seus saberes docentes.

O objetivo foi respaldar as demandas existentes nas escolas ao referir-se as relações de ensino e aprendizagem, bem
como a realidade constatada sobre o ensinar e aprender na sociedade contemporânea, onde o fazer da pedagogia
está permeado da alteridade nas relações interpessoais no cotidiano do espaço escolar.

Para tanto observou-se que o tema se faz pertinente na atualidade e que quanto mais se discutir, melhor será a
compreensão dos envolvidos nesse processo (professores, alunos, coordenação da escolar…) dentro e fora do
ambiente escolar.

Quanto ao tema alteridade e saberes docentes constatou-se que ambos estão interligados nos processos de ensino e
aprendizagem fazendo parte do contexto na construção de conhecimentos do homem durante a constituição da sua
identidade durante o período de desenvolvimento cognitivo e emocional do aluno durante o período escolar.
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A pedagogia da alteridade reporta a capacidade do professor se colocar no lugar do outro (aluno), respeitando seu
espaço e tempo ao desenvolver-se frente ao mundo, não trata de uma relação em uma via única e sim dupla entre o
eu (professor)-outro(aluno).

O saber desenvolvido a partir da pedagogia da alteridade a partir do respeito (etica) pela exterioridade, desenha a
estrutura critica da educação, em que o ensino situa-se para além da pedagogia. Isto é, o não reduzir o Outro ao
Mesmo, mas questionar esta estrutura banalizada no ensino proveniente da mesmice. Este questionamento não se da
na espontaneidade, pois é algo que se faz pelo Outro.
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