
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Educar, diz Rorty, é agir segundo 
a ideia de que as pessoas podem 
não seguir nossos argumentos, 
mas tendo a esperança de modi
ficá-las para que um dia possam. 
Já argumentar é pressupor que os 
outros seguirão o que dissermos. 
O modo como os professores re
lacionam o que fazem à situação 
de comunicação que vivenciam 
denuncia uma dessas concepções 
profissionais. Pois uma coisa é 
querer convencer o aluno, outra é 
deixá-lo preparado para abando
nar as próprias opiniões quando 
ouvir coisa melhor. A maioria das 
vezes, ficamos no meio desses ex
tremos, diz Rorty (2005: 119).

DESAFIOS
Nossos alunos chegam à escola 

ou à faculdade preconceituosos, 
machistas, racistas, homofóbicos, 
fundamentalistas, violentos e gros
seiros. Os professores, ao menos 
os melhores, querem que saiam 
dela mais parecidos com eles, refi
nados, secularizados, humanistas, 
liberais, tolerantes.

Fanáticos religiosos poderiam 
dizer, no entanto, que a situação 
de comunicação de muitas salas 
de professores liberais promove, 
isto sim, uma doutrinação em seus 
filhos fanáticos, do mesmo jeito 
que os nazistas faziam com seus 
alunos alemães. Numa sociedade 
democrática, dirão, ninguém de
veria ser obrigado a ser submetido 
a algo que contradiga suas crenças.

A professora de português Cris
tina Inês Saliba Calasso assumiu 
em 2010 a função de mediadora 
da Escola Estadual Doutor Murti- 
nho Nobre, no bairro do Ipiranga, 
zona sul de São Paulo. Como res
ponsável pela justiça restaurativa 
na escola, cabe a ela instalar um 
ambiente de debate para a esco
la reverter episódios de racismo, 
conflito religioso, violência e in

disciplina, em conjunto com alu
nos, professores e familiares.

“São comuns as ocorrências de 
homofobia nas escolas, de rejei
ção a colegas recém-chegados e 
preconceito contra a obesidade, 
contra negros e até contra a pele 
manchada ou o cabelo crespo de 
não negros. A ofensa é sempre 
transferida à mãe do outro. Nestes 
seis anos de atuação com confli
tos escolares aprendi que ensinar 
é permitir que o diálogo mude as 
pessoas”, diz Cristina.

EDUCAÇÃO CRÍTICA
Professores sonham formar 

alunos capazes de encarar uma 
questão por vários ângulos; de 
dar respostas consistentes inde
pendentemente do contexto e da 
transformação tecnológica que 
testemunhem ao longo da vida; 
de deixar de lado o ódio, a imatu
ridade e a crendice; de saber seus 
direitos e deveres em ambientes 
instáveis; de encarar perspectivas 
diferentes sem se sentirem ameaça
dos; de criar mecanismos de autor- 
regulação internos que permitam 
a relação civilizada com os outros; 
de tomar as pessoas capazes de 
ler, sem vomitar, obras de Darwin, 
Freud, Bocage, Machado de Assis, 
Einstein, Marx, Adam Smith, Sade 
ou Tomás de Aquino.

Essa, em resumo, é a educação 
crítica dos sonhos.

EDUCAÇÃO IDEOLÓGICA
O contrário disso é a educação 

ideológica. Como a que funda
mentalistas, stalinistas e neolibe- 
rais, os intolerantes étnicos ou os 
nazistas impuseram às juventudes 
dos lugares que controlaram.

Para fazer a criança alemã acre
ditar que judeus, gays e comunis
tas eram aberrações a serem ani
quiladas, os nazistas usaram até 
métodos de persuasão indireta,

como filmes e livros com vilões 
sanguinários de origem judaica, 
homossexual ou esquerdista. Mas 
no cotidiano escolar ou no tête- 
-à-tête, apelaram a práticas mais 
professorais, que dispensavam a 
violência física, mas tinham o efei
to de uma surra, na linha: “Pare de 
fazer perguntas imbecis”.

Esta seria a forma econômica, 
diz Rorty (2005: 151-2), de “Pare 
de nos dar motivos para duvidar 
de sua adesão às nossas posições 
e de questionar as razões que nos 
fizeram aceitá-lo em nosso meio”, 
que carrega, implícito, o senão 
ameaçador: “Ou daremos o troco”.

ABORDAGEM
Se os professores são vagamen

te humanistas e esbarram em 
alunos reacionários ou violentos, 
é muito possível que o esforço 
concentrado seja o de mostrar os 
benefícios do humanismo, diluir a 
agenda das boas intenções e emi
tir o sermão da montanha entre 
quatro paredes. Talvez até façam, 
exemplifica Rorty, com que alu
nos homofóbicos escrevam rela
tos imaginando-se crescer como 
homossexuais, assim como os 
professores do pós-guerra exigiam 
que alunos alemães lessem O Diá
rio de Arme Frank.

Esse tipo de abordagem é “mui
to pesado”, avalia o educador so
cial Marcos Levi Nunes. “Seria 
inútil e soaria como ofensa”, diz.

Ele é coordenador da Equipe 
Interinstitucional, uma rede de 13

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



ONGs de Fortaleza (CE), que lida 
com educandos em situação de 
vulnerabilidade social ou promo
ve intervenções extracurriculares.

“Mais interessante é a aborda
gem menos direta, que traga à tona 
exemplos de gays que fizeram coi
sas importantes na comunidade 
daquele aluno. Por isso, é preciso 
pesquisar. Saber se alguém do gru
po social do educando já passou 
por um problema resolvido por 
alguém que é potencial alvo do 
preconceito dele”, diz Levi.

VALIDADE UNIVERSAL
Para Levi, é possível construir 

uma educação crítica apenas se o 
educador buscar uma “perspecti
va de interrogação dos princípios” 
argumentativos do aluno, não de 
repúdio a suas ideias. “Não vale 
lançar agressões à visão de que 
discordamos. A perspectiva social 
do estudante vem da construção 
da família, do contexto de vida, da 
visão dada por outros professores 
e amigos a que ele teve contato. 
Podemos fazer o esforço de com
preender a razão do dogma, mas 
não simplesmente argumentar 
que aquele dogma é ruim. Seria 
inútil”, diz o educador.

Richard Rorty concordaria. Se 
simplesmente dissermos a um 
racista que nossos argumentos 
não racistas têm validade univer
sal, pois ultrapassam o contexto e 
constituem uma verdade, a essên
cia da coisa, ele pode muito bem 
dizer que é exatamente isso o que 
ele faz. A saída seria persuadi-lo de 
uma forma mais indireta, ilustran
do cada argumento: dando exem

plos de coisas óbvias hoje que já 
foram consideradas absurdas no 
passado ou de realizações huma
nas feitas por negros, ateus, gays, 
obesos ou quem for considerado 
abjeto por ele (Rorty, 2005: 122).

ENQUADRAMENTO
Tudo o que for forçado goela 

abaixo, sem contrapontos que ne
guem a tese principal, reproduzirá 
a violência da educação ideológi
ca. Mas educação não é só reali
zada por quem sabe argumentar. 
Porque apela também a emoções 
(ninguém diria que exibir filmes 
sobre abertura de campos de 
concentração a um nazista valha 
como argumentar com ele, sugere 
Rorty). As crenças de uma pessoa 
podem ser negadas, mas não todas 
ao mesmo tempo. Se temos chan
ce de mudá-las talvez seja por via 
argumentativa, preparando terre

no para nossas ideias ao criar, an
tes, nichos de concordância com 
os interlocutores, para tomá-los 
mais receptivos quando apresen
tamos nossas ideias.

Trata-se da construção de con
textos, recurso retórico da An
tiguidade, de descrever uma 
situação facilmente assimilada 
pelo ouvinte antes de emitir para 
valer uma opinião. O francês Phi- 
lippe Breton, em A argumentação 
na comunicação (Edusc, 2a edição, 
2003), chama o expediente de 
“enquadramento”.

Enquadrar é tentar modificar 
o conjunto de opiniões e valores 
prévios, partilhados por quem nos 
ouve, para só então abrir espaço 
para nossa opinião. Não posso de
fender a liberalização das drogas a 
policiais linha-dura sem antes der
rubar seu natural asco pelo tema. 
Sem esse esforço prévio, nem te
riam paciência em ouvir. Em aula, 
a situação de comunicação pede o 
mesmo esforço.

Na escola em que Cristina Inês 
faz mediação, em São Paulo, duas 
alunas do 8o ano do fundamental, 
uma recém-chegada da Paraíba, 
outra do Rio de Janeiro, foram 
rejeitadas pela turma, e de forma 
ofensiva. A questão só foi resolvi
da quando a mediadora juntou-se 
a professores de disciplinas como 
história para promover uma roda 
de conversas.

O círculo argumentativo insti
gou os alunos a pontuar o que os 
incomodava nas alunas. Em se
guida, os professores orientaram 
o debate para que os estudantes 
imaginassem a situação invertida: 
a de cada um deles transferido 
para o Nordeste ou o Rio.

“Preconceito não é bullying. É 
preciso parceria com um professor 
de história, um de sociologia ou 
outro, para que ele traga exemplos 
em que a cor da pele, por exem-
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pio, não conta como julgamento 
do caráter”, diz a mediadora.

Cristina Inês considera que as 
salas de aula de hoje são hetero
gêneas. Não estamos mais numa 
situação de comunicação equili
brada, com alunos da mesma ex
periência social. O acesso de estu
dantes de todas as classes corrige 
a distorção do passado, em que só 
a elite recebia educação formal. A 
ampliação do acesso exigiu não só 
lidar com níveis desiguais de co
nhecimento discente, como dei
xou evidente o despreparo de pro
fessores em defender a agenda da 
diversidade ante audiências resis
tentes ou indiferentes. “O profes
sor, sozinho, não dá conta de di
vergências de visão e de conflitos. 
Para piorar, a cada ano há muitas 
mudanças no quadro de professo
res, o que mina a continuidade do 
debate”, diz.

O papel da escola também foi 
desvalorizado pelo acesso ligeiro à 
informação, e pela busca, fora dos 
bancos escolares, de saberes de 
aplicação imediata. A convergên
cia de perspectivas, em tal contex
to, é rara ou rala. Os professores se 
sentem vexados a reformular suas 
práticas de justificação. E nem 
sempre se comportam como se 
soubessem fazê-lo.

Para Cristina Inês, o professor 
em geral desconhece o nível de 
formação do aluno, o tipo de de
bate que é feito na casa dele, o con
texto em que se situa. Argumentar, 
então, significa definir acordos de 
respeito mútuo e continuar acom
panhando os envolvidos depois 
que um conflito de concepções 
se dissolve. O professor pode, por 
exemplo, tomar-se parceiro de 
mediadores. Só em São Paulo, 1,2 
mil deles passaram a atuar em mil 
escolas da rede pública em 2010.

“Turmas capazes, mas sem in
teresse, são em geral agressivas.

Nessa hora, é preciso formar um 
círculo. Perguntar a todos o que 
fariam de diferente, o que gosta
riam que acontecesse na escola. 
Mas não adianta, numa situação 
de conflito, entrar na sala e resol
ver tudo com os ânimos esquenta
dos. É melhor levar os envolvidos 
a um ambiente menos tenso.”

RETÓRICA
A questão é que só o contexto, 

só a resposta local, no dia a dia da 
sala de aula, traça uma linha divi
sória entre educação ideológica e 
critica. Não há nada no mérito de 
argumentos críticos que, in natura, 
faça isso. Não há uma razão em si 
que, bastando segui-la, impedirá 
que os erros da educação ideológi
ca se reproduzam na que achamos 
ser uma educação critica.

Mais desafiante que convencer 
as pessoas de que possuímos uma 
verdade de validade universal é 
persuadi-las a, ao imaginar seus 
argumentos, ampliar o tamanho 
da audiência que acreditam digna 
de atenção.

Muitos agem sob a intuição de ter 
alegações e evidências definitivas, 
que sobreviverão a argumentos e fa
tos que surjam no futuro. Dizemos 
que isso recebe o nome de verdade. 
Professores bem-intencionados cos
tumam estar empanzinados delas. 
Rorty rebaterá tal ideia, alegando 
que a única função da palavra “ver
dade” é nos precaver contra situa
ções imprevisíveis (dilemas morais, 
audiências ou argumentos que po
derão virar corriqueiros, mas são 
impensáveis hoje em dia).

A justificação, quanto maior 
ela for, mais passível de alcançar 
outras audiências sem ser refuta
da. Planejar o que dizer (planejar 
aulas) pensando nisso é passo im
portante para o poder de fogo de 
quem tem na argumentação uma 
forma de sobrevivência. dA ut
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Caixa de texto
Fonte: Educação, São Paulo, ano 17, n. 198, p. 66-70, out. 2013.




