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ALTERIDADE
• Colocar-se no lugar do
outro na relação
interpessoal, com
consideração, valorização,
identificação e dialogo com
esse outro.

ALTERIDADE
• A alteridade nas relações é
pré-requisito para o
exercício da cidadania e
para se estabelecer uma
relação pacífica e
construtiva com os
diferentes.
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Lidar com a diferença significa:
Aceitar e
incluir as
diferenças do
outro

Aceitar e
incluir as
minhas
próprias
diferenças

Assumir uma
postura diante
das diferenças
produzidas
historicamente

ALTERIDADE
• O outro guarda um segredo: o
segredo de quem eu sou.
• Para a Psicologia, alteridade
se refere ao “o conceito que o
indivíduo tem segundo o qual
os outros seres são distintos
dele. Contrário a ego”.
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ALTERIDADE
• Para a filosofia: “do latim
alteritas. Ser outro, colocar-se
ou constituir-se como outro”.
• Quando negamos o outro,
revelamos o desejo de eliminar
a alteridade presente em nós,

ALTERIDADE
• Precisamos superar a
resistência aos outros para
nos auto constituir.
• O outro que me “ameaça”
é o mesmo que me
“liberta”.

4

05/02/2012

Ser professor exige controle...

Deliberativo
Autonomia

Consequências

Qual o
efeito que
você causa
nas outras
pessoas?

Liberdade relacional

ALTERIDADE E EDUCAÇÃO
• Em tempos pós-modernos, a
alteridade deve ser objetivo do
processo educacional, dadas as
relações “líquidas” que se
estabelecem.
• Existir = consumir
• Ter sucesso = virar celebridade
• Velocidade = oportunidade
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ALTERIDADE E EDUCAÇÃO

PRÁTICA DOCENTE E ALTERIDADE

• O outro é pouco
vivenciado na relação
ensino-aprendizagem.
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PRÁTICA DOCENTE E ALTERIDADE

• Relação ensino-aprendizagem
• Aprendizagem de conceitos
• Compreensão dos contextos
• Apreensão dos elementos que
adquirem significado.

EPISTEMOLOGIA E ALTERIDADE
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Interação
Cultural
Disposição
Emocional
Processo
Cognitivo

Aprendi
zagem

L
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PRÁTICA DOCENTE E ALTERIDADE

• É necessário atenção às
relações e aos contextos que
vão se criando, de modo a
contribuir para a explicitação e
elaboração dos sentidos que os
sujeitos em relação constroem e
reconstroem.
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ALTERIDADE E MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Professor
Mediação Relacional

Mediação Didática

(encoraja, incentiva, desafia,
supervisiona, apóia, escuta,
aconselha, etc)

(expõe, contextualiza, define,
exemplifica, compara,
associa, justifica, pergunta,
etc.)

Alunos

Mediação Cognitiva

Conhecimento

(traduz, relaciona, memoriza,
aplica, organiza, etc.)

PRÁTICA DOCENTE E ALTERIDADE
• Função ecológica do currículo.
• Mais do que referencial teórico,
o currículo deve ser dinamizador
de relações.
• Essa dinâmica deverá levar a
uma auto organização em
relação à reciprocidade entre si
e com o próprio ambiente.
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IDENTIDADE DOCENTE
• A construção da identidade
profissional ocorre a partir do
processo de reconhecimento.
• O indivíduo define-se a partir de
como se reconhece no
desempenho de papéis sociais e
de como é reconhecido pelos
outros no meio social.

INCLUIR OU SER INCLUÍDO?
• Identificações docentes
• Desprezado
• Pobre
• Incompreendido
• Desautorizado
• Manipulado
• O aluno como aliado/algoz.

PLAY
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Aqui jaz alguém que
não morreu...
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ESTAMOS CATALÉPTICOS!
• Abdicação docente
• Corrupção pedagógica
• Deserção funcional

• Somatização

Estamos adoecendo...
A OIT aponta que os
professores são a 2ª
categoria que mais
contraem doenças
ocupacionais no mundo.
As doenças mais comuns
são:
alergia, calos de voz, gastrite,
labirintite, varizes,
reumatismo, estafa e
esquizofrenia

Em todos os Estados, a Secretaria
de Educação é a que mais utiliza
as perícias médicas.
Em SP, 33 professores se afastam,
por dia letivo por motivo de
depressão.
Nos manicômios de
Porto Alegre, os
professores são a 2ª
categoria de internos.
Só perdem para os
bancários.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE adverte:

Também em SP,
houve no último
ano, cerca de
9.000 pedidos
de licenças
médicas por
causas
psiquiátricas.

Ser professor pode ser perigoso!
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OS MACRO ASPECTOS QUE INFLUENCIARAM NO
ENFRAQUECIMENTO DA IDENTIDADE DO PROFESSOR

 A “desmistificação” da escola (promessa de ascensão social)
 Formação do professor (científica e metodológica)
 Condições sócio-econômicas (auto-conceito)
 Democratização da escola (heterogeneidade)
 Sociedade e Tecnologias da Informação (desprofissionalização)

IDENTIDADE DOCENTE
• A identidade não é fixa, é um
fenômeno relacional.
• “Quem sou eu neste
momento?”
• “O que quero vir a ser?”
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IDENTIDADE DOCENTE
• A identidade profissional
contribui para a percepção da
auto eficácia, da motivação,
do compromisso e da
satisfação no trabalho dos
docentes, logo, precisamos
urgente de uma identidade de
sucesso!
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DOCÊNCIA E ALTERIDADE
• Contemplar a diversidade e
as diferenças presentes em
sala de aula é o primeiro
passo para desmantelar a
concepção cartesiana de
ser humano formatada por
séculos dentro do modelo
tradicional de ensino.

O PENSAMENTO COMPLEXO
• Definição: “um pensamento
capaz de unir conceitos
que se rechaçam entre si e
que são suprimidos e
catalogados em
compartimentos
fechados”.
Edgar Morin
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PENSAMENTO COMPLEXO E ALTERIDADE
• É preciso compreender que só um pensamento anti-reducionista
pode conviver com a diferença e com a diversidade.
• Os pensamentos complexos aceitam não estar o universo
submetido à soberania da ordem, mas a uma relação dialógica (ao
mesmo tempo antagônica, concorrente e complementar) entre
ordem, a desordem e a organização.
• O pensamento reducionista oculta a alteridade. É esse tipo de
pensamento que fundamenta silêncios e invisibilidades.

Podemos ser diferentes...
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DOCÊNCIA E ALTERIDADE
• É urgente a construção de uma
Pedagogia da alteridade.
• Ao contemplar as diferenças e
permitir o diálogo e a
consideração plena pelo outro,
a pedagogia da alteridade
precisará de uma
Ética da alteridade.

DIVERSIDADE: MUDANÇA DE PARADIGMA
Exclusão, homogeneidade,
marginalização, “outros”,
“forasteiros”, “esquisitos”

Inclusão, heterogeneidade,
enriquecimento,
possibilidade, “únicos”
“cidadãos”
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O professor é aquele que potencializa
diferenças e constrói o novo a partir do
improvável.

PLAY

Obrigado pela atenção!
www.juliofurtado.com.br
E-mail: julio@juliofurtado.com.br
Lançamento em DVD
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