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Relação: Professor – Aluno – Mundo. 
Resumo

O objetivo deste artigo é analisar o Professor em sua relação com o Aluno em sala de aula, 
observando dentro desta relação conceitos chaves tais como: Poder, Saber, Público e Privado.

Palavras-chave

 Educação, relação professor X aluno, poder.

A relação entre o público e o privado. 

No mundo em que vivemos palavras como “público”, “publicidade”, “publicar” e “opinião 
pública” são extremamente freqüentes e assumem um papel fundamental para a vida política e 
social.

Apesar de sua importância crescente, os psicólogos sociais pouco fizeram para esclarecer 
a noção de esfera pública. Tradicionalmente, a Psicologia Social se preocupou com o sujeito 
privado. Essa preocupação delineou todo um programa de pesquisa em que atitudes, afetos e 
processos cognitivos, entre outros construtos, eram entendidos fundamentalmente como 
fenômenos privados. Entretanto, o significado da esfera pública e a forma que ela assume têm 
implicações concretas para a formação de fenômenos psicossociais. Além do mais, a noção de 
esfera pública só pode ser entendida em relação ao seu contrário, isto é, à esfera privada.

O público e o privado constituem realidades históricas que sociedades diferentes 
desenvolveram de modos diferentes. Existem, basicamente, dois momentos históricos que 
podem ser considerados paradigmáticos para noção de esfera pública (HABERMAS, 1984). 
Estes dois momentos são a cidades-estados gregas e as transformações que ocorreram na 
Europa desde o século XVII até a primeira metade do século XIX.

Sandra Jovchelovitch continuando a abordar esta relação entre o público e o privado 
considera, agora, alguns dos principais elementos da esfera pública à luz do trabalho de 
Hannah Arendt. Ela, Hannah, demonstrou, que o fato de que as pessoas compartilham um 
espaço comum e estão ligadas umas às outras através do convívio social não é o que as 
distingue de outros animais. O convívio social não pode ser considerado uma condição humana 
fundamental. Viver com outras pessoas não é suficiente: ao contrário, é uma necessidade que 
nos é imposta pelo ciclo biológico da vida que inclui tudo que compartilhamos com outras 
espécies – comer, dormir, reproduzir, etc. Viver com outros de forma humana pressupõe a 
capacidade de escapar do domínio da necessidade pura e entrar para um domínio 
completamente diferente – o domínio da ação, ou da política, onde as pessoas desenvolvem 
suas capacidades para o discurso e a ação. De todas as atividades consideradas necessárias 
para a continuação da vida humana, somente a ação (práxis) e o discurso (lexis) eram 
consideradas políticas. Elas formavam o que Aristóteles chamava de bios politikos, referindo-se 
àquela forma de vida distintivamente humana que erradicaria de suas fronteiras tudo que fosse 
simplesmente necessário.

A condição básica para o discurso e a ação é a pluralidade humana, “o fato de que são os 
homens e não o homem, que vivem na terra e habitam o mundo” (ARENDT, 1983).
A vida política e a vida domiciliar que, desde o surgimento da cidade-estado grega, sempre 
existiram como entidades independentes – embora relacionadas – coincide com o contraste 
entre uma esfera de vida pública e outra privada. O que caracterizava a esfera domiciliar, ou a 
esfera privada era que nelas as pessoas viviam juntas de acordo com suas necessidades e o 
impulso que as guiava era a vida ela mesma; nesta esfera se encontravam os ciclos do 
nascimento e morte, e, nas suas sombras, tudo que se relacionasse meramente com as 



necessidades biológicas da vida era mantido em segredo e longe dos olhos dos demais. A 
esfera da pólis, ou o domínio público, por um outro lado, era o reino da liberdade e a relação 
entre a esfera da vida pública e da vida privada se assentava sobre o fato de que o controle 
das necessidades da vida dentro do lar era condição prévia para a liberdade na pólis.

Simplesmente libertar-se do domínio da necessidade, contudo, não pode ser confundido 
com a liberdade, porque a liberdade envolve o seu próprio espaço – o espaço público da 
palavra e da ação. Estas últimas envolvem necessariamente a vida política. Esse espaço era 
considerado fundamental porque muitas das questões cruciais da vida humana exigem 
escolhas que só podem ser feitas considerando a negociação da diversidade.

A vida pública fornece as condições necessárias para a história e para a permanência no 
sentido de que sua natureza pública permite a sobrevivência de tudo que pode ser salvo da 
destruição natural do tempo. O espaço público não existe para uma geração apenas e não se 
limita aos que vivem. Ainda que seja um espaço no quais as pessoas entram quando nascem e 
deixam para trás ao morrer, ele transcende o ciclo de vida de uma só geração. Sua 
imortalidade reside em sua capacidade para produzir, manter e transformar uma história 
preservada em arte-fatos e em narrativas de ações humanas. Se as pessoas estivessem 
sempre isoladas em seus espaços privados no mundo, nem a história, nem a vida política 
seriam possíveis. São os encontros que a esfera pública engendra que fornecem as condições 
não apenas para estabelecer as preocupações comuns do presente, mas também para 
identificar o que o presente deve ao passado e quais as esperanças que nutre em relação ao 
futuro.

Além do mais, o espaço público é o espaço que assegura as bases da relação dialógica, já 
que sua realidade é plural, ou seja, depende da presença da multiplicidade contida em 
perspectivas diferentes.

Viver uma vida privada queria dizer acima de tudo estar privado: privado da realidade que 
deriva de ser visto e escutado por outros; ser privado de uma relação que se define por estar 
ligado, e ao mesmo tempo separado de outros; ser privado de um sentido de permanência que 
vem da possibilidade de ir mais além da vida ela mesma. Como Arendt (1983:68) assinala, “a 
privação da privaticidade reside na ausência de outros; para estes, o homem privado não se dá 
a conhecer, e, portanto, é como se não existisse”. Esse era o sentido em que tanto as mulheres 
como os escravos eram privados na pólis grega.

O verdadeiro sentido do privado se encontrava nas fronteiras que delimitavam a 
privacidade e a publicidade. O que, em última instância, garantia a importância e a necessidade 
da existência de um domínio privado era o fato de que, para ser capaz de participar na vida de 
pólis e desenvolver as condições para uma existência humana, o cidadão devia possuir um 
lugar onde pudesse estar a sós – um espaço reconhecido como unicamente seu no mundo. A 
preservação de fronteiras era um dos mais importantes elementos constituindo a realidade da 
cidade-estado grega e, apesar do fato de que a ascensão do espaço público ocorreu em 
detrimento do espaço privado da família e do lar, o antigo respeito pela santidade do lar nunca 
chegou a se perder entre os gregos antigos.

Arendt (1983) observa que mesmo Platão, cuja estratégia política previa o fim da 
propriedade privada e a distensão da esfera pública a ponto de destruir completamente a vida 
privada, ainda assim falava com grande respeito e reverência de Zeus Herkeios, deus das 
fronteiras, e considerava as fronteiras entre o público e o privado divinas, sem ver contradição 
alguma. Aqui cabe notar que não era o respeito pela propriedade privada, tal como a noção é 
hoje entendida, que não permitia a polis violar a vida privada de seus cidadãos. Ao contrário, 
considerar sagradas as fronteiras delimitando cada propriedade devia-se ao fato de que ser 
humano e participar dos negócios humanos demanda a posse de um lugar próprio que cada 
pessoa pode considerar seu. Se considerarmos a situação dos milhares de pessoas sem um 
teto, a noção de privacidade que encontramos em Arendt adquire uma força enorme. A lei em 
seu sentido original estava profundamente relacionada com as fronteiras entre o público e o 
privado.

O poder normativo da experiência grega não se deve apenas ao conteúdo dessa tradição, 
mas também ao fato de que as categorias centrais que ela nos oferece ainda podem ser 
encontradas dentro do pensamento filosófico que se originou no seu rastro. Mas acima de tudo, 



sua força reside na maneira como podem nos ajudar a refletir sobre as formas contemporâneas 
da vida em comum, e sobre em que medida, ainda hoje, podemos reivindicar seu significado 
original para dar sentida a nossa experiência corrente. Noções como pluralidade, ação, fala, 
diversidade, diálogo e consenso sobre assuntos de interesse geral estão mais do que nunca 
presentes na agenda das ciências sociais e, desde meu ponto de vista, Jovchelovitch (2000), 
constituem questões centrais para a Psicologia Social. Todas se originam em espaços públicos 
e, ao mesmo tempo expressam fenômenos fundamentais da vida psicológica; tais noções são, 
elas mesmas, expressão da dialética entre o psicológico e o social.

O Sistema Educacional do Brasil se encontra neste contexto citado acima. E dentro deste 
sistema o Professor. O meu objeto de estudo é o Professor em sua relação com o Aluno em 
sala de aula. Esta relação acontece dentro da Escola que sendo uma Instituição Federal, 
Estadual, Municipal e Particular, não importa, precisa entender como articular o Privado e o 
Público dentro de suas realidades educacionais. O Professor, muitas vezes, age como “dono” 
do Saber, do Conhecimento não socializando o Conhecimento e com isso não possibilitando a 
relação dialética entre o Privado e o Público, o Psicológico e o Social e não contribuindo para 
que o Sistema Educacional “gere” pessoas pensantes, criativas e transformadoras para uma 
sociedade em que as Relações Interpessoais sejam Saudáveis e Integradoras tornando 
possível a Inter-Relação Social que é uma das abordagens da Psicologia Social. Irei agora 
“enfocar” o Professor e sua relação com os alunos em sala de aula no contexto educacional-
escolar, no desenvolvimento de habilidades sociais, numa perspectiva em que acredito que é 
possível o deslocamento das fronteiras e dos limites gelatinosos do Privado e do Público, 
possibilitando a inter-relação entre eles e atribuindo um Sentido Novo de Vivências e 
Interações Sociais na Relação entre Professor-Aluno-Mundo.

A relação entre o professor e o aluno.

Ao abordar o papel da escola no desenvolvimento do aluno, não se pode deixar de 
considerar a forte influência do professor na vida da criança. Examinando algumas dimensões 
dessa influência pode-se citar a observação que a criança faz dos comportamentos sociais 
desempenhados pelo professor em classe, que servem como modelo para a aquisição e 
desenvolvimento do repertório de habilidades sociais da criança. Além dessa dimensão, é 
importante considerar a relação professor-aluno, em que as características pessoais do 
professor, assim como sua auto-estima, influem no comportamento da criança, promovendo em 
seus alunos comportamentos cooperativos e com propensão a desenvolver estratégias de 
solução de problemas (ARÓN & MILIC,1994; MATOS,1997).

 Cabe ainda ressaltar a influência da variável cognitiva do professor sobre o aluno, que 
recebe o nome de profecia auto-realizadora, indicando que a percepção que o professor tem de 
seus alunos é fortemente influenciada por suas expectativas. Assim, a relação professor-aluno 
vai variar segundo essa idéia pré-formada, como por exemplo, o professor que recebe em sua 
classe um aluno rotulado como “problema” que não aprende nada e que atrapalha a turma com 
suas gracinhas. Desse modo, o professor pode direcionar a sua atenção só para reclamar 
desse aluno e não disponibilizar ajuda para as dúvidas ou incentivar o processo ensino 
aprendizagem, o que acaba perpetuando as dificuldades desse aluno.

 Outros trabalhos assinalam que os preconceitos dos professores como suas 
habilidades sociais podem interferir na relação de competência social e acadêmica da criança. 
Assim, ao enfocar as habilidades sociais no contexto escolar, não se pode deixar de considerar 
o papel do professor na construção e na manutenção das habilidades sociais do aluno que irão 
facilitar o desempenho acadêmico dos alunos e a aquisição de hábitos e comportamentos que 
facilitam as relações interpessoais tanto na escola como na família.

 As habilidades sociais envolvem capacidade para fazer uma seleção acurada das 
informações úteis e importantes que acontecem nas relações interpessoais, sendo essas 
informações usadas para escolher os comportamentos apropriados de acordo com a meta e 
para cumprir comportamentos verbais e não verbais que potencializem a probabilidade de 
alcançar e manter a meta de bom relacionamento interpessoal. As habilidades cognitivas 
definem, organizam e guiam as habilidades comportamentais. Dentro dos componentes 
cognitivos e comportamentais estão incluídas as habilidades assertiva, empática e de solução 
de problemas (FALCONE,2000).



 A aprendizagem escolar depende de uma interação complexa entre alunos, 
professores, conteúdos, tarefas e do próprio contexto educacional. 

 Trianes (1997) e Del Prette e Del Prette (2001) ressaltam que as escolas são 
ambientes ideais para o ensino de uma conduta social de qualidade. O professor encontra no 
ambiente escolar um campo fértil, não só para o ensino-aprendizagem de habilidades 
acadêmicas, mas também um espaço de interação mútua que o possibilita levar o aluno a 
crescer, respeitar-se e respeitar os outros. O professor tem em suas mãos a possibilidade de 
elaborarem objetivos e procedimentos que tenham por meta melhorar ou promover a 
competência social e as relações interpessoais dos alunos.  

 López Quintás (2002) nos diz que os professores devem promover experiências nas 
quais os alunos possam vislumbrar valores que não são ensinados, mas podem ser 
descobertos por meio de certas experiências. Assim, experiências como, por exemplo, apreciar 
uma música, ler e saber um poema, ou encontrar-se com o outro são essenciais para o 
despertar de valores intrínsecos da natureza humana. Os professores podem e devem, 
sobretudo, promover experiências pelas quais os alunos possam agir criativamente e exercitar 
o pensamento com rigor. Para ele, “Saber, a cada momento, qual é a atitude adequada à 
realidade que estamos vivendo é uma característica do pensamento rigoroso”. 

Do ponto de vista cognitivo, Bassedas et al. (1996) consideram que cabe ao professor o 
papel de orientação e ajuda com o objetivo de possibilitar aos alunos a aprendizagem de 
determinados conteúdos. O professor desempenha papel fundamental na organização de 
atividades e na formulação de situações que propiciem aos alunos oportunidades de 
aprendizagem de forma significativa. Do ponto de vista afetivo, estes autores consideram que o 
professor representa confiança para o aluno, poder social, intelectual e um modelo (possível) a 
seguir, além da conseqüente motivação do desejo de saber. Ressaltam, ainda, que a 
importância da qualidade do vínculo afetivo entre o professor e seus alunos exerce grande 
influência sobre o relacionamento que crianças e jovens estabelecem entre si.

Não podemos deixar na relação professor-aluno de considerarmos os conceitos 
relacionados às habilidades sociais e competência social.

Observa-se concordância entre Silvares (1999), Del Prette e Del Prette (1999) e Falcone 
(2000) quanto a não haver um consenso relativo à tentativa de conceituação de habilidades 
sociais, visto que muitos autores confundem o conceito de habilidades sociais com o de 
competência social e de assertividade. Para Falcone (2000), no entanto, assertividade – 
habilidade de expressar sentimentos e desejos de forma honesta, direta e apropriada sem 
violar o direito dos outros -, é um tipo de habilidade necessária para uma boa interação social.

Segundo Silvares (1999), encontra-se na literatura ambos os conceitos (habilidades sociais 
e competência social) como sinônimos, no entanto não os são. A autora cita as listas de 
verificação comportamental, Child Behavior Checklist (CBCL) e Teacher Report Form (TRF), de 
Achenbach (1991), como exemplos de que esses dois conceitos diferem entre si. Nestes 
inventários de comportamentos considera-se que, para um desempenho socialmente 
competente, concorra um conjunto de habilidades sociais, tais como, habilidades escolares, 
esportivas e habilidades nas atividades do dia-a-dia.

 Aznar-Farias (2000) considera como atitude social competente, o resultado da 
habilidade de interagir socialmente de forma a promover efeitos positivos na qualidade das 
relações interpessoais, resultando em benefícios pessoais, acadêmicos e profissionais. Isto 
pressupõe que, ser socialmente competente, significa saber lançar mão de um conjunto de 
habilidades diante de uma determinada situação e obter resultados positivos.

Para Del Prette e Del Prette (2001), é importante saber que os termos desempenho social, 
habilidades sociais e competência social diferem entre si. Estes pesquisadores explicam que 
competência social refere-se ao julgamento de agentes sociais sobre o desempenho social que 
compreende um conjunto de habilidades sociais.

O desempenho social refere-se à emissão de um comportamento ou seqüência de 
comportamentos em uma situação social qualquer. Já o termo habilidades sociais refere-se à 
existência de diferentes classes de comportamentos sociais no repertório do indivíduo para 



lidar de maneira adequada com as demandas das interações interpessoais. A competência 
social tem sentido avaliativo que remete aos efeitos do desempenho social nas situações 
vividas pelo indivíduo. (DEL PRETTE e DEL PRETTE, 2001).

Trianes et al. (1997) definem habilidades sociais como “um comportamento ou tipo de 
pensamento que leva a resolver uma situação social de maneira efetiva, ou seja, aceitável para 
o sujeito e para o contexto social em que está inserido”. De acordo com esses autores, as 
diversas definições de habilidades sociais ressaltam-nas como comportamentos que são 
valorizados, reforçados e aceitos socialmente, beneficiam o desenvolvimento social em longo 
prazo. Distinguem as habilidades em três níveis: comportamental, cognitivo e emocional.

 Para os professores a falta de compromisso dos alunos é um problema que encontram 
no dia-a-dia e não sabem como resolver. Os jovens de hoje, dizem, conquistaram a 
possibilidade da livre expressão de suas idéias, pensam e falam o que querem, fazem suas 
reivindicações - o que consideram muito bom - porém, muitas vezes, não o fazem com o devido 
respeito ao outro, especialmente, a eles, professores. Sentem-se desmotivados e sem saber 
como trabalhar com os alunos, pois acreditam que há muita proteção para os alunos e poucos 
recursos para o professor. (SILVA, 2003).

A nosso ver estas palavras precisavam ser ouvidas. Compreendemos o que os professores 
queriam (e querem) dizer. Não é mesmo fácil manter-se animados durante uma longa jornada 
de trabalho diário, muitas vezes indo de uma escola para outra, sem valorização, 
reconhecimento e, ainda, enfrentando situações de humilhação como, por exemplo, uma que 
presenciamos numa das vezes em que estivemos na escola para a coleta de dados e 
participamos por alguns instantes de uma aula, quando um dos alunos dirigiu algumas palavras 
à professora, que escrevia na lousa, da seguinte forma: “tira o cabeção daí”. Em nosso 
entender – e pensamos que também no entender da professora – a expressão desrespeitosa 
usada pelo aluno significa: “com licença, professora, pois não consigo enxergar o que está 
escrito no quadro”. No entanto, o barulho geral da classe era tanto, que a professora continuou 
escrevendo e nenhum comentário fez, ou qualquer outra atitude tomou. Colocamo-nos a 
pensar como era possível um clima daqueles favorecer uma aprendizagem de qualidade e 
mesmo a preparação para a vida. (SILVA,2003).

Não há dúvida que, no momento social atual, professores estejam sentindo necessidade de 
orientação em relação à educação de crianças e jovens. Certamente estão questionando suas 
práticas educativas e os valores que estão sendo transmitidos às novas gerações. Em nossos 
encontros com professores, eles trouxeram a pergunta muitas vezes envolvida em culpa: “onde 
foi que erramos?”. Entendemos que não adianta ficarem presos em descobrir a culpa ou 
procurando os erros, mas, para além desse movimento reflexivo, devem perguntar: o que 
podemos fazer para melhor educar os jovens? Que valores estamos oferecendo a eles? Que 
alunos queremos formar? Como auxiliá-los a despertar seu potencial criador?
A opção de um trabalho com professores, diz, Dalva Alves Silva, surgiu do nosso entendimento 
de que o treinamento para o desenvolvimento da educação social e afetiva possibilita 
mudanças positivas na postura dos professores, as quais irão refletir nos alunos e, 
conseqüentemente, na melhora do clima da classe, favorecendo situações interativas entre 
eles, propícias para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. Também por 
percebermos, em nossos encontros com eles, à necessidade que têm de descobrirem outras 
maneiras para lidar com situações difíceis e constrangedoras no relacionamento com os 
alunos, no ambiente da sala de aula.

É importante ressaltar que um programa de educação social e afetiva deve e pode ser 
implantado compondo a proposta pedagógica da escola, incluído na programação curricular, 
através da abertura proporcionada pelos temas transversais em educação, que representam 
um avanço em nossos Parâmetros Curriculares Nacionais, pela possibilidade que oferecem de 
permearem as disciplinas com temas sobre os valores humanos como a ética, a estética, as 
artes, o meio ambiente, a saúde, a técnica, a ciência e a espiritualidade.

A nosso ver, quando o professor compreende a importância dos valores que são 
transmitidos pela escola, os diferentes papéis que envolvem a figura do professor e sua 
importância na formação do ser humano, quando ele reflete sobre a estrutura e o sistema 
escolar e social, bem como quando compreende como se dá o desenvolvimento de crianças e 



adolescentes, deixa de ver o aluno como alguém que está contra ele e passa a trabalhar com 
amor e cuidado para o seu crescimento. (SILVA, 2003).

É preciso ainda considerar na relação de professor e aluno algumas categorias que 
influenciam esta relação. São elas: O Poder e O Espaço, que irei agora considerar com o 
objetivo de cada vez mais melhorar a Inter-Relação Social entre nós.

O Poder. 
Durante a Idade Média Européia a organização econômica do trabalho social faz da casa 

do senhor o centro de todas as relações de dominação; a posição do senhor da casa no 
processo de produção não pode, no entanto, ser comparada com o poder “privado” de dispor 
que gozavam o oiko-despotes ou o pater famílias. Há “autoridades” superiores e inferiores, 
“privilégios” maiores e menores, mas não há nenhum estatuto que possa ser fixado no âmbito 
jurídico privado a partir do qual, por assim dizer, pessoas privadas pudessem aparecer numa 
esfera pública. O domínio fundiário plenamente consolidado na alta Idade Média. Na Alemanha 
só no século XVIII é que, no embalo da libertação dos camponeses e franquia da terra, torna-
se propriedade privado do solo. Poder doméstico não é domínio privado, seja no sentido do 
direito civil clássico, seja no sentido do moderno direito civil. Se as categorias deste são 
transpostas para relações sociais, que não fornecem uma base para uma distinção entre setor 
público e setor privado, surgem dificuldades: “Se entendemos o país como a esfera do público, 
então na casa e no poder nela exercido pelo dono da casa temos mesmo é de tratar de um 
poder público de segunda ordem, que, certamente, em vista daquilo que lhe é superior, a 
ordenação do país, é uma ordem privada, mas num sentido muito diferente do que ocorre num 
ordenamento jurídico privado moderno. Assim, parece-me compreensível que a autoridade 
“privada” e “pública” fundem-se numa inseparável unidade, já que ambas são a emanação de 
um único poder, sendo também compreensível que esteja ligada aos bens fundiários e que 
possam ser tratadas como direitos privados bem adquiridos” (HABERMAS,1984).

Na sociedade feudal da alta Idade Média, a esfera pública como um setor próprio, separada 
de uma esfera privada, não pode ser comprovado sociologicamente, ou seja, usando de 
critérios institucionais.

A evolução da representatividade pública está ligada a atributos da pessoa: a insígnia 
(emblemas, armas), hábito (vestimenta, penteado), gesto (forma de saudar, comportamentos) e 
retórica (forma de falar, o discurso estilizado em geral), em suma: um rígido código de 
comportamento “nobre”.

Entre os senhores feudais, só os religiosos é que têm, além das ocasiões civis, um local 
para a sua representação: a igreja. No ritual religioso, na liturgia, na missa, na procissão, 
sobrevive ainda hoje a representatividade pública. Para retomar uma frase famosa, o 
Parlamento inglês, o Estado-Maior prussiano, a Academia Francesa e o Vaticano em Roma 
eram os últimos redutos da representação; por fim, só restou a Igreja, “tão vizinha que, quem 
nela vê apenas forma exterior, teria de dizer, com epigramática ironia, que ela só representa 
ainda a representação”. 

Hoje o Estado Moderno com suas instituições burocráticas e uma crescente necessidade 
de dinheiro, o que, por sua vez, retroage rapidamente sobre a política mercantilista. Nem 
contratos privados entre príncipe e financista, nem empréstimos públicos bastam para cobri-la; 
só um eficiente sistema de impostos é que atende à demanda de capital. O Estado moderno é 
essencialmente um Estado de impostos, a administração financeira é o cerne de sua 
administração. O atributo não se refere mais à “corte” representativa, com uma pessoa 
investida de autoridade, mas antes ao funcionamento regulamentado, de acordo com 
competências, de um aparelho munido do monopólio da utilização legítima da força. O poderio 
senhorial transforma-se em “polícia”; as pessoas privadas, submetidas a ela enquanto 
destinatárias desse poder constituem um público.

Na Escola, também o professor ao exercer o Poder em Sala de Aula pode gerar um clima 
relacional em que Público e Privado constroem juntos o SABER. À medida que o professor 
socializa o conhecimento não mantendo domínios de atenção e respeito do aluno, disciplina e 



rendimento acadêmico em base da “posse” do conhecimento, mas construindo junto com os 
alunos o conhecimento que dever ser adquirido num processo de aprendizagem em que um 
Poder Socializado interage público e privado de uma maneira articulada que constroem novos 
saberes e “trocas” de conhecimentos. Esta é a verdadeira Inter-Relação Social que é possível 
de ser construída quando temos a certeza que sendo mais humanos formamos uma sociedade 
mais igualitária e humanizaste. Mas é também preciso que em nível institucional o Poder 
também seja articulado de maneira participativa em suas decisões institucionais. A Escola sem 
muros é aquela Escola que num trabalho educativo coletivo interage o público (sociedade) e o 
privado (conhecimento acadêmico) num ambiente educativo em que a aprendizagem acontece 
a partir das realidades sociais com uma sistematização do conhecimento que leva a pensar e 
construir o Saber-Conhecimento tanto em professores que possuem o conhecimento como em 
alunos que aprendem a partir da construção do conhecimento.

O Espaço. 
O Espaço é como o ar que se respira. Sabemos que sem ar morreremos, mas não vemos 

nem sentimos a atmosfera que nos nutre de força e vida. Para sentir o ar é preciso situar-se, 
meter-se numa certa perspectiva. No avião sabemos que o ar existe não só como coisa 
inefável, mas como força e densidade, já que é ele quem sustenta o aeroplano de várias 
toneladas que nos conduz em viagem rápida para onde desejamos. (DAMATTA, 1997).

Do mesmo modo, para que se possa “ver” e “sentir” o espaço, torna-se necessário situar-
se. 

Mas como o espaço se manifesta em diferentes sociedades?

O espaço é demarcado quando alguém estabelece fronteiras, separando um pedaço de 
chão do outro. Mas nada pode ser tão simples assim, porque é preciso explicar de que modo 
às separações são feitas e como são legitimadas e aceitas pela comunidade como um todo. 
Não posso entrar aqui, diz DaMatta, na discussão da propriedade privada e suas origens, 
tópico que faria o deleite dos evolucionistas antigos e contemporâneos, mas posso dizer que 
tanto o tempo (ou a temporalidade) quanto o espaço são invenções sociais. O tempo e espaço 
constroem e, ao mesmo tempo, são construídos pela sociedade dos homens. Sobretudo o 
tempo que é e simultaneamente passa, confundindo a nossa sensibilidade e, ao mesmo tempo, 
obrigando a sua elaboração sociológica. Por tudo isso, não há sistema social onde não exista 
uma noção de tempo e outra de espaço. E mais: em muitas sociedades, os dois conceitos se 
confundem e operam dentro de uma gradação complexa.

Não se pode falar de espaço sem falar de tempo – o que nos leva a acentuar que deve ser 
somente no sistema ocidental anglo-saxão, onde o capitalismo passou a ser o sistema 
econômico dominante com todas as conseqüências que estamos lentamente descobrindo com 
mais profundidade, que tempo e espaço se apresentam de modo mais individualizado, 
“desembebidos” do sistema de ação social e encapsulados num sistema homogêneo e 
hegemônico de duração, de medida e até mesmo de percepção e relacionamento. Quer dizer: 
é possível que seja somente nos países ocidentais, que realizaram a “revolução puritana” ou 
protestante e adotaram integralmente o capitalismo com sua lógica cultural, que o tempo e o 
espaço tenham medidas únicas, coordenadas num sistema também oficial e universal de 
medidas, fazendo parte de uma ideologia igualmente dominante. Nessas sociedades, conforme 
revela – entre outros – E.P.Thompson, o tempo foi notavelmente disciplinado e universalizado, 
a ponto de poder ser medido de modo diferenciado pelo patrão (que o compra) e pelo operário 
(que o vende). Tempo é realmente dinheiro num sistema que acabou por individualizar tudo 
tornando hegemônica a sua concepção como uma forma quantificável de “coisa” social ou bem 
de consumo que, nestas civilizações, pode ser sempre e a todo o momento comprado e 
vendido (THOMPSON, 1967). Para nós, brasileiros, coexistem formas paralelas de tempo, 
como também de espaço. Lívia Neves de Holanda Barbosa revela que, no caso brasileiro, os 
dias da semana são marcados por concepções diferenciadas e complementares de tempo. 
Sábados e domingos são tempos muito mais internos, da casa e da família, ao passo que os 
“dias comuns da semana” são vividos como tempos externos, marcados pelo trabalho e isso é 
muito importante sobretudo para o universo feminino (BARBOSA, 1984).  



Cada sociedade tem uma gramática de espaços e temporalidades para poder existir 
enquanto um todo articulado e isso depende fundamentalmente de atividades que se ordenem 
também em oposições diferenciadas, permitindo lembranças ou memórias diferentes em 
qualidade, sensibilidade e forma de organização. É bem diferente uma memória de uma prova 
final de português, quando se lutava contra as questões e contra o relógio implacável que 
marcava o momento e, também, a nossa ignorância e angústia; de uma lembrança do primeiro 
beijo ou da primeira dança, quando se deseja – justamente pelo uso muito diferenciado da 
memória – reter o tempo e torná-lo algo perpétuo, controlado, capaz de voltar todas as vezes 
que é invocado. Assim é que cada sociedade ordena aquele conjunto de vivências que é 
socialmente provado e deve ser sempre lembrado como parte de parcela do seu patrimônio – 
como os mitos e narrativas -, daquelas experiências que não devem ser acionadas pela 
memória, mas que evidentemente coexistem com as outras de modo implícito, oculto, 
inconscientemente, exercendo também uma forma complexa de pressão sobre todo o sistema 
cultural. Daí podermos falar de coisas que foram tão ruins que nós “não gostamos nem de nos 
lembrar delas”; e – de modo inverso – de coisas que amamos recordar. 

Em relação ao tempo podemos também constatar que o contraste mais abrangente talvez 
seja o que pode ser estabelecido entre as rotinas diárias e as situações extraordinárias, 
anômalas ou fora do comum, mas que são socialmente programadas e inventadas pela própria 
sociedade. Estas situações se definem pelo que usualmente chamamos de festas, cerimoniais, 
rituais, solenidades...
Nessas ocasiões há não só uma mudança no modo de conceber a medir a duração, como 
também se faz uma modificação concomitante no espaço.

Realmente, se o tempo ordinário e rotineiro é medido por meio de dias, horas e minutos – a 
precisão destas unidades sendo mais do que suficiente para a convivência do dia-a-dia na 
maioria das profissões e rotina - num espetáculo esportivo são apenas os segundos que 
podem contar sendo então unidades absolutamente determinativas para o desenrolar e o 
resultado do cerimonial. Num show de cinema ou de teatro, as unidades de medidas são 
emocionais. O tempo medido e quantificado é substituído por uma duração vivida e concebida 
como emocional. Não se fala mais em horas ou minutos, mas naquele momento que as 
lágrimas produziram o silêncio e os suspiros mediram a grande cena final... Já nos grandes 
festivais populares, os dias é que podem ser as unidades de duração mais significativas. A 
idéia de tempo muda e, com ela, há uma notável variação de suas unidades. O que revela a 
sua natureza social e, ainda, a sua capacidade de variação. Mesmo num sistema imbuído de 
um tempo altamente hegemônico, unidades de duração inefável podem ganhar uma 
importância primordial.

Mas isso não é tudo, pois tais mudanças certamente correspondem a uma dinâmica dos 
grupos sociais que estão implicados em cada forma de temporalidade. Pode-se até mesmo 
dizer que as temporalidades e as “espacialidades” diversas correspondem à atuação de 
unidades sociais diferentes e até mesmo opostas. Assim, o tempo ordinário do trabalho é 
marcado pela família e pelas rotinas da manutenção do corpo: comer, dormir, reproduzir-se, 
sustentar níveis de satisfação mínimos com a comunidade em geral, com o grupo primário e 
com o indivíduo em particular. Mas o momento ritual exige a transformação da família ou até 
mesmo a sua substituição por um outro grupo da mesma sociedade. Desse modo, a família 
pode ser a unidade mais importante e o sujeito da maioria dos processos sociais básicos de um 
sistema, mas uma vez que as rotinas diárias venham a ser modificadas – e é precisamente isso 
que realiza a ação ritual – ela pode ser substituída por um partido ou instituição política, se a 
cerimônia é cívico-política; por um clube, se o cerimonial é esportivo; por uma associação 
voluntária, presa a um espaço básico da cidade (como o seu sistema de bairros), se o ritual é 
uma festa popular como o carnaval. Do mesmo modo, existem variações em termos de sujeitos 
ou focos do ritual. O mundo diário pode marcar a mulher como o centro de todas as rotinas 
familiares, mas os ritos políticos de poder ressaltam apenas os homens; a vida diária centra a 
vida da casa nos adultos, mas num cerimonial como o do Natal as crianças adquirem uma 
importância extraordinária; as regras normais de dominação e trabalho certificam-se da 
manutenção da hierarquia e das fronteiras rígidas entre as pessoas que representam essas 
posições no desenrolar da vida comum, mas no “estudo” e no carnaval essas posições podem 
perfeitamente se inverter. Além disso, tudo pode mudar de figura se o foco do ritual é uma 



pessoa altamente individualizada – conforme acontece em festas de aniversários e ritos 
funerários – ou é uma relação como ocorre nos casamentos e nos batizados. 

Para nós modernos que vivemos em sociedade onde a parte (o indivíduo) é mais 
importantes que o todo (a sociedade), o problema estaria sempre no coletivo e na multidão, 
esses “estados” que seriam o inverso do indivíduo que o sistema consagra como normal e 
ideal. Para os sistemas tradicionais, porém, esses sistemas onde o coletivo é mais importante 
que o individual, o problema seria muito mais os estados de individualização, que o sistema 
não consagra como normais ou rotineiros. Para cada um desses “estados”, porém, há tempos e 
espaços correspondentes. (DAMATTA, 1997).

O conceito de espaço que ,como foi dito acima, implica também o de tempo precisa ser 
bem claro para o professor. Dependendo de que como ele organiza e vivencia o seu espaço e 
o seu tempo ele irá gerar relações de espaço e de tempo com os seus alunos em sala de aula 
que podem ser personalizadas e coletivas. Possibilitar um espaço coletivo em sala de aula 
implica numa participação da turma. O aluno desenvolve suas potencialidades, mas também o 
sentido do outro, do grupo quando tem na sua frente um professor que maneja a turma a partir 
das realidades sociais e comunitárias que os circundam em nível de cotidiano, expectativas e 
dinâmica de luta para construção de valores e ideais. É preciso criar espaços em que as 
pessoas possam sonhar e buscar sempre algo a mais, num tempo que elas se sentem 
protagonistas e sujeitos da ação, mas com a vivência de grupos coletivos que fazem alguma 
coisa para o Bem Comum. 

Temos muito ainda que aprender na melhor maneira de organizar um espaço educativo em 
que o coletivo aconteça interagindo com o desenvolvimento das potencialidades das pessoas 
em dinâmica social. A escola tem a grande responsabilidade de criar um ambiente educativo, 
um clima coletivo em toda a sua organização, desde administrativa, pedagógica até ao atingir 
uma relação de professor e aluno em que espaço e tempo é interação de realidades individuais 
e grupais.

Conclusão
A reflexão do público e privado, do poder, do espaço e tempo, na perspectiva da psicologia 

social me possibilita uma prática educativa em que eu acredito:

• que o professor precisa de treinamento em habilidades sociais para melhorar a sua 
relação com os alunos não só no aspecto cognitivo-comportamental, mas também no social 
em vista de uma vivência do coletivo na vida escolar.
• que o sistema educacional não deve se preocupar somente com o desenvolvimento 

tecnológico, mas também com o crescimento de educandos pensantes e criativos em que a 
razão, o afeto e o social se desenvolvem através do contato com educadores pensantes, 
criativos e pesquisadores do saber.
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