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A RELAÇÃO EDUCATIVA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: SUAS REPERCUSSÕES NO ENFRENTAMENTO DAS RESSONÂNCIAS DA CONDIÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL

1 INTRODUÇÃO

A construção de uma sociedade pautada pela justiça e pela eqüidade continua sendo uma referência norteadora de nossas ações e reflexões. Conforme nos sinaliza Melucci (2001), já pertence às ilusões do passado a idéia de que as transformações só poderão acontecer a partir de mudanças estruturais. Hoje não se visualiza o desencadear do processo de transformação social sem envolver nosso modo de construir individual e coletivamente a experiência humana. Mediante essa constatação, deparamo-nos com o desafio de fazer de nossas mentes, dos nossos afetos e emoções, das nossas necessidades espirituais um terreno de experiência de mudança (2001:11).
Acreditamos na potencialidade da relação educativa
 Relação educativa: relação estabelecida entre educador-educando, que implica o aprendizado de um "conteúdo" e se concretiza em um encontro, que, por sua vez, pressupõe uma escuta e uma fala, ou seja, um diálogo. como um elo desencadeador de mudanças, à medida que atinge o ser humano naquilo que lhe é fundamental: a importância de sentir-se reconhecido pelo outro. Carvalho (1999), ao chamar nossa atenção para a dimensão relacional da docência, fornece-nos elementos para refletirmos sobre a relação educativa em geral. Ao colocar o “cuidado” no centro de suas observações da escola primária, a autora destaca que ali não apenas ensinam-se conteúdos, mas estabelecem-se relações emocionais significativas entre adultos e crianças (1999:21). Não apenas o trabalho docente, mas todo trabalho educativo carrega consigo a marca de uma relação; daí a importância das interações face a face e dos vínculos afetivos entre educadores e educandos.



Em se tratando de seres humanos marcados pela exclusão social Exclusão social: categoria que expressa a realidade da privação ao acesso de bens materiais e simbólicos por parte de uma grande maioria da população. Segundo Heringer e outros, são excluídos socialmente aqueles que, impedidos estruturalmente de ter acesso a estes bens, constroem uma identidade individual e coletiva baseada nesta impossibilidade de acesso, e em relação aos quais é geralmente construída uma imagem negativa e preconceituosa associada a determinados atributos sociais, raciais e culturais. (HERINGER, R.; CARVALHO, I., LIMONCIC, F. 1994: 20). Um aprofundamento da discussão sobre a exclusão social nos remete aos trabalhos recentes de J. de Souza Martins que questiona a generalidade do emprego da concepção de exclusão (1997). O autor sugere como mais pertinente à realidade o emprego de “inclusão precária” (Martins, J. S. 1997; Martins, J. S. 2002., a ressonância da inferioridade emerge como um bloqueio a sua realização humana, ou seja, não sendo reconhecido pelo outro; introjeta-se tal “abandono” e, naturalizando-o, dificulta-se o processo de abertura para a mudança.
No campo da Educação de Jovens e Adultos – EJA – Educação de Jovens e Adultos (EJA): O campo de atuação da EJA tanto incorpora as perspectivas da educação popular – que há 40 anos lida com a questão dos direitos ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao emprego etc, desenvolvidos nas lutas sociais – quanto incorpora as perspectivas da educação escolar, ambas consagradas na V Conferência Internacional de Educação de Adultos – CONFINTEA, alargando o conceito e exigindo a compreensão das responsabilidades que sobre essas duas perspectivas se colocam. Relatório síntese do IV ENEJA, Belo Horizonte, agosto de 2002.  são jovens e adultos, que, vivenciando a perda dos direitos sociais, passam a “acreditarem-se menos” (Sarti, 1999).
Pensar sobre a questão social na sociedade brasileira, portanto, torna-se um desafio cada vez mais complexo, levando em conta um pesado legado de uma longa tradição autoritária e excludente e os novos dilemas postos pelas transformações em curso no mundo contemporâneo (Telles, 1999:21).
Segundo Telles (1999), o que inquieta é a erosão da própria noção de direitos, uma vez que mais do que a destituição de direitos e garantias sociais, trata-se do encolhimento das possibilidades de sua enunciação (1999:23).
Um dos desdobramentos preocupantes é que a desigualdade social passa a ser concebida como realidade inescapável, isto é, como dado incontornável; portanto, a inferioridade passa a ser naturalizada até mesmo, o que é mais grave, pelos sujeitos que a vivenciam:
... a dificuldade se agrava quando o lugar da vítima é introjetado, o que tem como corolário a autodesqualificação: sentir-se inferiorizado, “sem sorte” e, assim, subjetivamente, impossibilitado de contribuir para encontrar saídas para os próprios problemas, ainda que dentro das condições objetivamente dadas (Sarti, 1999: 10).

A constatação da inferioridade naturalizada é algo que nos desafia a buscar alternativas, visando desencadear um processo que contribua para a reversão da referida realidade. 
Com esse foco em mente, delimitamos a temática de nossa pesquisa: “A relação educativa na Educação de Jovens e Adultos: suas repercussões no enfrentamento das ressonâncias da condição de exclusão social”.
Outro fator que motivou a escolha da temática foi a constatação de um “clima de desencanto”, de “descrença”, chegando a sinais de um “sentimento de impotência”, “ síndrome da desistência” Síndrome da desistência: expressão que encontramos na apresentação de GENTILLE, P. e ALENCAR, C. em recente obra “Educar na esperança em tempos de desencanto”. Petrópolis: Vozes, 2002. Novo tipo de síndrome que afeta os trabalhadores da educação diante das dificuldades enfrentadas na escola, gerando ceticismo e desânimo (2002, p. 19). por parte de educadores com relação ao seu fazer profissional e no tocante à questão social.
Um clima de desânimo que expressa um dos sinais daquilo que Costa nomeia por um niilismo contemporâneo, cujas marcas são o consumismo, o culto das sensações corporais e a profunda descrença na capacidade de os indivíduos alterarem suas próprias vidas (Costa, 2000: 32).
Essa constatação vem-se dando ao longo dos últimos anos, mediante a nossa experiência da docência no ensino superior, bem como por meio do contato com educadores, ora proferindo palestras, ora assessorando projetos.
Um terceiro fator que influenciou a delimitação do foco de nossa pesquisa na temática da relação educativa foi a busca de um canal fértil, que manifestasse fluidez e estivesse ancorado na vida, criando resistência ao sentimento de descrença. Caso contrário, corremos o risco de ser levados a pensar, conforme nos alerta Costa que estamos entregues à sorte ou à lei do mais forte e que não poderemos criar novos valores, segundo nossos propósitos e intenções (...) um dos grandes males culturais de nossos tempos (Costa, 2000:54).
Motivada a buscar uma alternativa para contribuir no enfrentamento das preocupações anunciadas é que este projeto de pesquisa focou a temática da relação educativa na EJA, acreditando em seu potencial para fortalecer os educandos pertencentes às camadas populares a superar as ressonâncias da condição de exclusão social.


2 EDUCAÇÃO: UM PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA


Refletir sobre a relação educativa pressupõe explicitar a concepção de educação que se encontra subjacente e, conseqüentemente, a visão de homem e de mundo que a orientam.
Em Paulo Freire encontramos nossa sintonia, uma vez que, para ele, educar não é apenas um encontro de gerações, uma relação entre seres humanos em tempos-ciclos de maturidade desigual. É mais: É captar e intervir no duplo movimento histórico de humanização e desumanização (Arroyo, 2000; 242).
Segundo Paulo Freire, os oprimidos são seres humanos proibidos de ser. Portanto, a tarefa da educação é 

 captar como (os oprimidos) tentam superar as condições que o proíbem de ser, perceber e se contrapor às situações e às condições em que realizam sua existência em que se deformam e se desumanizam (Arroyo, 2000; 242).

Ao abordar a tensão humanização-desumanização, Paulo Freire revela sua visão de mundo e do homem. Ambas as visões marcadas pela ótica do movimento: mundo, processo em construção; homens, sujeitos, portadores de potencialidades.
Mas, afinal, em que consiste a educação como formação humana? Consiste em um processo de desenvolvimento das capacidades próprias do ser humano, que contribui para desenvolver suas dimensões corpórea, psíquica e espiritual, por meio das relações estabelecidas consigo, com os outros, com o mundo e com o transcendente. Formação humana é processo infinito, sempre em movimento, vivenciado por sujeitos que se reconheçam como seres humanos. É o resgate da “humanidade roubada”.
Amatuzzi, ao explicitar a concepção de educação presente no pensamento freireano, esclarece:... a verdadeira educação não será um preencher de conteúdos um vazio (isso apenas adaptaria o homem, animalizando-o se fosse possível), mas será um questionamento que mantenha viva sua busca (Amatuzzi, 1989; 76).

2.1 Educandos, sujeitos – o resgate de um olhar que foca a positividade das classes populares

Em revisão bibliográfica, pudemos verificar, por meio de um balanço da produção do pensamento sociológico sobre as "classes populares" (Paoli e Sader, 1986), e de uma reflexão sobre os pobres nas ciências sociais brasileira (Sarti, 1996), a marca da "negatividade" predominando nas análises até os anos 80. A partir dessa década, construiu-se outra compreensão da dinâmica de classes na sociedade brasileira, e as classes populares passam a vivenciar a ruptura de sua imagem instituída de "classe atrasada" e marcada por tantas "faltas" (falta de uma consciência adequada de classe, falta mínima de movimentação coletiva solidária etc.). O ressurgimento dos movimentos sociais do final dos anos 70 revela alterações vivenciadas nas relações sociais. O olhar do cientista social passa a focar mais essa positividade, encontrando elementos para construir uma imagem mais afirmativa das classes populares. 
Dando continuidade à reflexão sobre "os pobres nas Ciências Sociais brasileiras", Sarti (1999), em artigo publicado com o título "Família e jovens no horizonte das ações", alerta para uma questão mais profunda: a introjeção da imagem negativa por parte dos próprios sujeitos pertencentes às classes populares. A mesma autora acrescenta: a introjeção de uma inferioridade naturalizada está entre os danos mais graves da desigualdade social. Acreditar-se menos (Sarti, p. 107).
Nesse sentido, nossa questão central está sendo construída na direção de tentar desvendar a relação educativa no campo da Educação de Jovens e Adultos – EJA–, buscando compreender as repercussões de tal relação e a superação das ressonâncias vivenciadas pela condição de exclusão social por parte dos educandos.
Acreditamos que, enquanto a baixa auto-estima, a inferiorização e a negatividade por parte dos educandos pertencentes às camadas populares não forem tocadas, assumidas e trabalhadas, a superação da desigualdade social não se efetivará. Tal processo é complexo e envolve fatores de natureza política, econômica, social e cultural. Aliados, porém, a esses fatores de caráter macro, existem aqueles de caráter micro, do plano pessoal e subjetivo, que também desempenham seu papel. É justamente no campo da dimensão micro que nossa pesquisa procurou centrar-se ao enfocar a relação educativa.
3 RELAÇÃO EDUCATIVA

Reafirmando o que foi anunciado, o interesse pelo estudo da relação educativa em EJA se encontra na intenção de buscar alternativas de enfrentamento à realidade da desigualdade social por parte de jovens e adultos das camadas populares. 
Antes de penetrarmos no cerne de nossa pesquisa – a relação educativa na EJA –, sentimos necessidade de buscar compreensão ainda que aproximativa sobre a categoria da “relação humana” e de extrair desse mergulho os elementos elucidadores do foco de nossa pesquisa.
Convencemo-nos, cada dia mais, daquilo que Hycner (1997) afirma:

O paradoxo do espírito humano é que não sou completamente eu mesmo, até que seja reconhecido em minha singularidade pelo outro – e esse outro precisa do meu reconhecimento a fim de se tornar completamente a pessoa única que ela é. Somos inextrincavelmente entrelaçados. Nossa validação pelo outro traz valor a nós mesmos. Somos parte de um laço de relações recíprocas (Hycner e Jacobs, 1997; 15)


3.1 Relação humana: contribuições de Ebner EBNER, Ferdinand. Nasceu em Viena, em 1882, e morreu em 1931, aos 49 anos. 

Buscando ampliar nosso referencial teórico a respeito da categoria da relação humana, encontramos em Ebner idéias sugestivas.
Quintaz ao refletir sobre a obra de Ebner na Coleção Pensadores cristianos contemporâneos, qualifica-a como uma interpretação dialógica do ser humano. Na apresentação da referida obra, o autor ressalta a importância da imensa riqueza que abriga o homem pelo fato de estar dotado com o dom da linguagem e de ser capaz de fundar relações de encontro em diversos contextos (Quintaz, 1997: XI).
Contemporâneo de Buber (1878-1965), Ebner (1882-1931), voltado para o tema da relação, destaca que a existência é uma relação vivida entre pessoas, portanto não se realiza no homem de maneira isolada, mas somente na vida entre o eu e o tu (Quintaz, 1997; 134). E o que proporciona o ser humano a vivenciar a relação é sua dimensão espiritual que Ebner nomeia de “pneuma”. O pneuma é para Ebner o espírito vivente que se afirma a si mesmo na abertura ativa do eu ao tu. O pneuma é a “existência” vista como a relação real mesma, que não é mera vinculação, senão o concreto e o ativo colocar-se em relação (Quintaz, 1997: 138).
Para Ebner, a pessoa não está dada de uma vez para sempre em um tipo de existência rígido, inalterável. Ela se auto-afirma, positivamente, na medida em que faz emergir, de dentro para fora, suas possibilidades internas. Daí, a importância da relação eu e tu, que se manifesta na palavra e nas atitudes expressivas.
O homem necessita da palavra para clarear acerca de si mesmo e de seu pensar, pois a palavra é a luz de sua vida” (Quintaz, apud Ebner, 1997: 149). “A palavra não é senão a intercomunicação viva de dois sujeitos através da transmissão de um conteúdo significativo”, à medida que expressa que é algo vivido sem uma singularidade. “A palavra é uma realidade dialógica que pressupõe e plenifica a inter-relação essencial do eu e o tu. (...) A palavra só pode ser entendida corretamente à luz do pneuma que a inspira, quer dizer, à luz da força espiritual de gravitação que une o eu ao tu” (1997: 157-158).
Ao prosseguir sua reflexão sobre a linguagem, Ebner adverte a respeito de uma dimensão ainda mais profunda ao abordar a relação entre a palavra e o silêncio: “Toda palavra autêntica que o homem pronuncia, brota do silêncio e vive dele”.
Seria este silêncio a dimensão que proporciona ao ser humano o encontro consigo mesmo? E uma vez sintonizado consigo mesmo, ao relacionar-se com o outro, vivencia a experiência da relação de maneira autêntica, expressando a sua palavra e não a palavra alheia, aprisionada às expectativas exteriores.


3.2 Diálogo autêntico: contribuições de Buber (“Filósofo da relação”)

	Algumas influências 


Para entender a obra de Buber (1878-1965), é indispensável contextualizá-la. Entralgo, em sua obra “Teoria y realidad del outro” (1988), afirma que o contexto da época de Buber foi marcado pelo desencanto geral dos europeus ante o individualismo burguês e a esperança de uma vida social mais pessoal e comunitária. Dois motivos históricos aos quais a geração de Scheler, Buber e Ortega foi sensível (1988:212).
Misrahi afirma que seu vínculo com o hassidismo – movimento místico e popular do judaísmo – despertou Buber para um estilo de vida comunitário. Comunidade entendida como uma existência social livre, espontânea, que vivencia as três virtudes fundamentais do hassidismo: amor, alegria e humildade.
Ao buscar uma contextualização do pensamento de Buber, é importante lembrarmo-nos de que ele nasceu em Viena, em 1878, época em que esse centro cultural proporcionava atmosfera de intensa vida social e cultural e, ainda, contribuía, segundo Von Zuben (1979), para tornar Buber um devoto da literatura, da filosofia, da arte e do teatro. Viena da virada do século XIX-XX era exemplo típico de uma cultura aberta a toda sorte de influências oriundas de todos os quadrantes do mundo intelectual. (XIII)
Entre 1901 e 1904, Buber estudou na Universidade de Berlim, onde obteve o diploma de Doutor em Filosofia e participou de uma comunidade que apresentava desejo ardente de novos tempos: O lema era viver profundamente a humanidade do homem (Von Zuben, 1979; XVII).
Entre 1923 e 1933, Buber foi professor de História das Religiões e Ética Judaica na Universidade de Frankfurt (Von Zuben, 1979), tendo publicado no mesmo período (1923) a obra “Eu e tu”, que fundamenta suas obras posteriores, mesmo as datadas do período israelense, e que versavam sobre Educação, Sociologia, Política e principalmente sobre sua Antropologia Filosófica.
Em 1933, portanto aos 55 anos de idade, ele é nomeado diretor do Escritório Central da Educação de Adultos Judeus na Alemanha e deixa esse país em 1938.
De 1938 a 1951, ele foi professor de Filosofia Social na Universidade de Jerusalém; de 1949 a 1953, dirigiu o Instituto de Educação de Adultos em Israel, ou seja, dos 71 aos 75 anos de idade (Misrahi, 1968).

	Concepção de homem 


Além da contextualização que contribuiu para compreender as raízes do pensamento de Buber, sua antropologia também é esclarecedora, ou seja, responde à indagação “quem é o homem?” Toda sua reflexão a respeito da categoria da relação está calcada em uma concepção de homem. Concepção esta que foi sendo construída mediante a busca incessante da relação entre reflexão e ação.

Martin Buber é mais um pensador do que um filósofo acadêmico ou um teólogo profissional. A vitalidade de seu pensamento toma sua força no sentido da concretude existencial da experiência de presença ao mundo. A obra é inexoravelmente unida à vida (Von Zuben, 1979; XXII).

De maneira geral, segundo Von Zuben (1979; XXII), os filósofos respondem a uma questão por meio de posições teóricas e apelam para a experiência existencial, para o plano empírico, somente como ilustração para a retidão das teorias. Buber, buscando o sentido profundo da práxis, age ao contrário: ...radica a gênese e o desenvolvimento de sua reflexão na riqueza e na força vital de sua experiência concreta. Em Buber, reflexão e ação (logos e práxis) foram intimamente relacionadas (Von Zuben, 1979; XXIII).
Von Zuben (1979) distingue dois tipos de influência e experiência que gravitam na intenção criadora de Buber. No primeiro, de ordem filosófica, o autor incluiu algumas personalidades que estiveram presentes na reflexão de Buber e, ainda, o clima ou o movimento filosófico dentro do qual se situam Buber e sua obra. No segundo tipo de influência, o autor englobou, de modo geral, o misticismo – budista, taoísta e judaico – mais particularmente a mística hassídica.
Outro tipo de influência de ordem filosófica, apontada por Von Zuben na obra de Buber, inclui Feuerbach, por este ter sido, talvez, um dos autores mais citados na obra de Buber. Em suas próprias palavras, disse ele que recebeu de Feuerbach impulso decisivo para a construção de sua filosofia do diálogo (Von Zuben, 1979; XXV). Feuerbach não vê o homem conquanto indivíduo, mas como relação entre o eu e o tu.
No parágrafo 59 de sua obra Princípios da Filosofia do futuro, Feuerbach afirma: 
O homem, individualmente, não possui a natureza humana em si mesmo nem como ser moral nem como ser pensante. A natureza do homem não é contida somente na comunidade, na unidade do homem com o homem, mas numa unidade que repousa exclusivamente sobre a realidade da diferença entre eu e tu. (Feuerbach, apud, Von Zuben, 1979; XXV)

Retomando à introdução de Feuerbach, Buber dirigiu seu interesse para a relação entre os seres humanos (1979; XXV).
Ainda com a intenção de situar o ambiente intelectual que Buber conviveu, outro filósofo que Von Zuben aponta como tendo exercido influência no pensamento de Buber foi Nietzche, tanto sua obra como seu estilo. (...) o próprio Buber relata a impressão causada pelo livro Assim falava Zaratustra, ainda na sua fase de adolescência (Von Zuben, 1979; XXVI).
Segundo Misrahi (1968:86), em sua obra sobre “Shopenhauer éducateur”, Nietzche explicita sua posição no tocante à Antropologia: “O homem está em um vir a ser, ele não é redutível a uma essência determinada e parada (...) a vida do homem é portanto caminho e promessa”.
Fazendo referência à obra de Buber Problema do homem, Misrahi destaca que, em sua conclusão, Buber indica com realce que a tarefa de elaborar uma antropologia filosófica válida é, ao mesmo tempo, uma tarefa para toda a vida. Responder à questão quem é o homem supõe levar em consideração não a consciência isolada como indivíduo, mas a do homem integral em suas relações no mundo: é pela relação que tudo começa (Misrahi, 1968:95).
Antes de passarmos para as contribuições de Buber no tocante à questão da relação humana, vale ressaltar que ele reconhecia em sua biografia que começou a filosofar com os fragmentos pneumatodológicos de Ebner e que ficou impressionado com a profundidade das intuições ebnerianas e com a proximidade delas com as suas próprias exigências especulativas” (Sindoni: 206).

	Relação humana 

Von Zuben, ao se referir a Martin Buber, afirma: “Sua filosofia do diálogo, obra-prima de um verdadeiro profeta da relação (do encontro) situa-se como uma relevante contribuição no âmbito das ciências humanas em geral e da antropologia filosófica” (1968: V).

O diálogo na atitude existencial do face-a-face é considerado o fato primordial do pensamento de Buber. Para ele, a categoria do diálogo não foi uma descoberta pelas vias do raciocínio, mas a partir de uma experiência humana que brotou de uma fonte profundamente vivencial, existencial. Buber mantinha um diálogo constante entre sua própria vida e sua reflexão (Von Zuben, 1968: XXI, XXII).
De um intelectual alemão à procura de raízes judaicas Buber passou a ser um pensador, cujo espírito era profundamente judaico. A sua paixão pelo humano encontrava raízes na sua lealdade para com seu povo. A categoria da “relação” foi-se constituindo, ao longo de suas obras, como um elemento fundamental para a compreensão do sentido da existência humana.
A palavra para Buber é dialógica. Ele atribui a ela, como palavra falante, o sentido de portadora de ser. É através dela que o homem se introduz na existência. Não é o homem que conduz a palavra, mas é ela que o mantém no ser (Von Zuben, XLI).
É através da palavra que o homem se faz homem e se situa no mundo com os outros. A palavra, como portadora de ser, é o lugar onde o ser se instaura como revelação (...) A palavra é princípio, fundamento da existência humana. (Von Zuben, XLII)
Referindo-se ao homem como ser situado no mundo com o outro, Buber aprofunda ao destacar duas atitudes distintas do homem ante o mundo ou diante do ser. Von Zuben atribui a Buber o maior mérito por ter acentuado as duas referidas atitudes de modo claro, radical e definitivo. As atitudes se traduzem pela palavra-princípio Eu-Tu e pela palavra-princípio Eu-Isso. A primeira é um ato essencial do homem, atitude de encontro entre dois parceiros na reciprocidade e na confirmação mútua. A segunda é a experiência e a utilização, atitude objetivante (Von Zuben, XLIV).
Apesar de o próprio Buber ter reconhecido que sua afirmação da existência humana – como ser de relação – não era original, mas recebida através de um impulso decisivo de Feuerbach, o mesmo não se pode dizer, alerta-nos Von Zuben, da distinção que ele estabeleceu entre as duas atitudes do homem que fundamentam modos de existir distintos.
As duas palavras-princípio instauram dois modos de existência: a relação ontológica Eu-Tu e a experiência objetivante Eu-Isso” (Von Zuben, XLVIII). Ambas estabelecem dois modos de ser-no-mundo e imprimem uma diferença no estatuto ontológico do outro. Em outras palavras: o “ser” do Tu é profundamente distinto do “ser” do Isso.
Segundo Buber, o Tu se apresenta ao Eu como sua condição de existência, já que não há Eu em si, independente; em outros termos, o si-mesmo não é substância, mas relação. O Eu se torna Eu em virtude do Tu. Isso não significa que eu deva a ela o meu lugar. Eu devo a minha relação a ela. Ele é meu Tu somente na relação, pois fora dela, ele não existe, assim como o Eu não existe a não ser na relação (Von Zuben, XLIX).
Von Zuben ainda acrescenta: para Buber: “O Eu não é uma realidade em si, mas relacional” (LVII). “A afirmação de Buber é clara: torno-me Eu na relação com o Tu. O tu orienta a atualização do Eu e este, pela sua aceitação, exerce sua ação na presentificação do outro que, neste evento, é o seu Tu” (Von Zuben, LVIII).

Relação educativa: contribuições de Amatuzzi

Recorrendo a Buber para ampliar a discussão do problema sobre o Resgate da fala autêntica (1989), Amatuzzi aborda a questão referente ao “Diálogo genuíno e o palavreado”. O simples falar, ainda que seja sincero, não é suficiente para caracterizar o diálogo. É preciso que seja um falar-ao-outro e não simplesmente um falar voltado para o outro”. (Buber, apud Amatuzzi, 1989; p. 41).6 AMATUZZI, Mauro – Em sua obra O resgate da fala autêntica cita como referência para esta citação BUBER, Martin. Do diálogo e do dialógico, trad. Marta E. de S. Queiroz e Regina Weinberg, São Paulo: Perspectiva, 1982, p. 148.
Buscando elementos para suas reflexões no campo da Psicoterapia, bem como no campo da Educação, Amatuzzi destaca nos escritos de Buber, a respeito da “comunicação genuína”, algumas condições as quais referendam tanto uma relação terapêutica como uma relação educativa: a genuinidade (ou autenticidade); a percepção de totalidade e concretude; a não-imposição dos parceiros um ao outro; a confirmação;  a mutualidade.
A genuinidade (ou autenticidade) dos participantes da conversação se refere ao fato de estes se deixarem guiar pelo que são (...) em vez de se deixarem guiar pelo desejo de parecer ou de se estarem preocupando em proteger ou criar uma imagem que produza a ilusão de uma confirmação de si (Amatuzzi, 1989, p. 47). Por sua vez, a percepção do parceiro como ele é em sua totalidade e concretude é definida exatamente como se dirigindo a mim, como mensagem que o torna presente em pessoa em seu centro dinâmico e me torna presente, envolvendo-me (1989, p. 51). Já a não-imposição dos parceiros um ao outro pode desabrochar num efetivo propiciar abertura (...) O outro não adere porque eu tenha produzido nele essa adesão (1989, p. 52) e sim porque ele decidiu. Quanto à. confirmação mútua entre os dialogantes como pessoas, significa “constituir o outro como parceiro de encontro, legitimá-lo como interlocutor de mesmo nível e não necessariamente concordar com ele” (1989, p. 53). A respeito da mutualidade, ele afirma que “sem a mutualidade não há diálogo” (Amatuzzi, 1989, p. 54).
Preocupado e envolvido não apenas com o fazer profissional do psicoterapeuta, mas também do educador ... sendo, pois, psicoterapeuta e professor desde há alguns anos, procurei um espaço e um lema em torno do qual pudesse fazer uma revisão de minhas atividades profissionais” (1989, p. 11),  Amatuzzi se pergunta: “ Que significa originalmente para o ser humano falar, e em que uma reflexão sobre isso pode nos ajudar a compreender o sentido de uma relação psicoterapêutica e de uma relação educativa?”
Trazendo esta indagação para o campo da EJA (Educação de Jovens e Adultos das camadas populares), poderíamos reafirmar com Amatuzzi a importância de uma das dimensões do processo educativo que é a de levar o educando a se dizer a si mesmo no contexto concreto de seu tempo e de seu espaço e no contato com outras pessoas, grupos ou categorias de pessoas que estejam vivenciando o mesmo processo (1989, p. 15).
Se as pessoas em geral, como nos alerta Amatuzzi, cresceram mais ensinadas a não se dizerem a si mesmas mas a se deixarem dizer, essa realidade se agrava ainda mais no interior das camadas populares. Portanto, há que se pensar na educação dentro da perspectiva mencionada a qual se concretiza pela via de uma relação, de um diálogo autêntico.












4 A RELAÇÃO EDUCATIVA NA EJA


A convivência com o sofrimento humano por parte de pessoas que se sentem socialmente inferiorizadas, vem desafiando-me a buscar referências que apontem para perspectivas de superação da desigualdade social: estimular as pessoas a desenvolverem suas potencialidades, muitas vezes reprimidas, represadas. Potencialidades que, uma vez germinadas, possam contribuir para a superação de situações de vulnerabilidade, de sofrimento.
Por ser um campo da educação que se relaciona com pessoas pertencentes às camadas populares, a EJA depara-se constantemente com a realidade da opressão. As pessoas carregam em si o peso de uma condição social oprimida e introjetada como tal, como nos alerta Sarti (1999, p. 107), ao refletir sobre a condição humana de famílias pobres. 
Reconhecer os seres humanos como não apenas sujeitos de direitos, mas sujeitos de desejo, significa, segundo Sarti, reconhecer-lhes a potencialidade de mudar sua própria situação, o que pressupõe condições que lhes sejam favoráveis. Portanto, transpondo essa reflexão para a discussão sobre as camadas populares, podemos afirmar que tal discussão demanda não apenas a melhoria de suas condições objetivas de existência, mas da imagem que delas se faz e de sua auto-imagem.
A dificuldade de encontrar caminhos para a superação da desigualdade social se agrava quando o lugar da vítima é introjetado e expresso mediante autodesqualificações inferiorizantes, e, assim, segundo Sarti, subjetivamente impossibilitado de contribuir para encontrar saídas para os próprios problemas, ainda que dentro de condições objetivamente dadas (1999: 107).
A ação com as camadas populares não pode prescindir da dupla dimensão de igual relevância: a das condições objetivas que permitam criar a base favorável e “facilitadora”, e a das condições subjetivas que possibilitem aos sujeitos reconhecerem-se como tais.
A conquista do reconhecimento como sujeito, por parte de pessoas pertencentes às camadas populares, remete-nos a um processo bastante complexo, uma vez que é fruto não simplesmente de uma decisão individual, mas sim do resultado de uma história socialmente construída e, ao mesmo tempo, vivenciada como experiências singulares. As pessoas vão tecendo sua auto-imagem, vão-se definindo nessa relação dialética entre a construção que o outro faz de fora e o processo da introjeção individual e singular.
A vivência de uma relação educativa traz consigo a potencialidade transformadora de uma auto-imagem negativa. A introjeção da inferioridade naturalizada passa a ser tocada de maneira profunda, desinstalando aquela “construção” quase cristalizada. 
Pensar sobre a educação através do viés da “relação” é como uma porta que se abre a um universo simultaneamente de afetos e de direitos. O campo dos “afetos” é um alerta ao micro, à dimensão pessoal; o campo dos “direitos” nos remete ao macro, à dimensão social; ambos intrinsecamente relacionados. 
Em artigo já mencionado anteriormente, no qual Sarti desenvolve algumas reflexões sobre “Família e jovens”, a autora introduz sua preocupação sobre a construção da noção de cidadania. Para ela, sendo na família que se elaboram as condições elementares de construção da noção do outro, há uma estreita relação entre a família e a construção da noção de cidadania, o reconhecimento no plano social da existência do outro (1999).
Como esperar que jovens e adultos assumam uma responsabilidade social como cidadãos, que cuidem do outro, quando desde sua infância não se sabe o que é ser cuidado? De onde saber do outro, sem ter sido objeto da atenção desse outro? As crianças e jovens, futuros cidadãos, devolvem à sociedade o que lhes foi dado” (Sarti, 1999, p. 108).
Nossa crença na potencialidade da vivência de uma relação educativa encontra aqui um de seus pilares: o reconhecimento pelo outro, ou seja, o gesto de ser cuidado por ele desenvolve a capacidade de receber e, assim, de dar. Por meio da construção da noção de si mais positiva, que se processa a partir de uma base sólida de atenção e cuidado, a introjeção da inferioridade naturalizada vai sendo dissolvida e, ao mesmo tempo, emerge a possibilidade de abertura ao outro.
A escola e vários outros espaços educativos não dimensionam a riqueza de sua contribuição para o processo de superação da desigualdade social. Quanto mais “mergulho” na temática da relação educativa, mais encontro argumentos para afirmar seu caráter inovador. Isso porque, ao propiciar relações entre as pessoas, as “lentes”, através das quais cada pessoa foi construindo sua visão de mundo e de si mesma, podem mudar, substituídas a partir de novos contatos, novos encontros. As relações humanas são portadoras de inovações, sobretudo se contam com a intencionalidade educativa. Portanto, se a EJA se pautar por relações educativas, poderá propiciar aos jovens e aos adultos das camadas populares um processo de superação das ressonâncias da condição de exclusão social. A auto-imagem negativa, inferiorizada ao longo do tempo por palavras, gestos, atitudes ou mesmo silêncios, pode ser redefinida constantemente por várias mensagens que vão sendo introjetadas. A escola e os vários espaços educativos podem significar, portanto, ampliação de referências, ou seja, processo que se atualiza constantemente ao longo da vida.
A introjeção da inferioridade vivenciada por jovens e adultos das camadas populares é, sem sombra de dúvida, um dificultador ao processo de superação da desigualdade social. Não se trata, porém, de algo intransponível. Pelo contrário, assim como foi fruto de um processo humano vivenciado mediante “relações humanas”, essa mesma porta – a das relações – é portadora de possibilidades da construção do seu contrário. 
O importante é diversificar os eixos de referência estruturantes. Ao ingressar em um Programa de EJA, esse jovem ou adulto vivenciará uma extensão de seu processo de socialização para além das referências até então existentes, assimiladas, introjetadas. Crescer significa poder “relativizar” as referências familiares, “desnaturalizando-as”, o que permite o processo de singularização do sujeito (Sarti: 1999, p. 101).
A contribuição da relação educativa encontra-se em seu caráter dialético ao mesmo tempo em que proporciona um encontro da pessoa consigo mesma, pelo reconhecimento do “outro” (sou alguém que recebeu a atenção, que foi escutado). Esse mesmo outro desencadeia o confronto com a alteridade, cuja presença se faz sentir constantemente, mesmo quando persistirem as resistências. A pessoa humana, portanto, constitui-se dialeticamente por meio dessas relações humanas. Sem se abrir ao outro, a pessoa confina-se em si mesma e não se encontra. A dimensão da relação é, assim, intrínseca à natureza humana. É justamente por isso que uma educação desvestida do caráter relacional se desumaniza; rouba do ser humano algo que é sua essência, sua razão de ser.




5 CONSIDERAÇÕES FINAIS


Ao abordarmos o tema da relação educativa, remetemo-nos a uma concepção de educação que pressupõe uma “postura de vida” por parte dos educadores. Postura esta marcada por uma abertura para o novo, por um profundo respeito ao “tempo” de cada ser humano com o qual estabelecemos nossas relações, por uma crença na história como possibilidade, e por uma compreensão do ser humano como ser em processo de busca constante de autonomia. Enfim, a reflexão sobre a relação educativa chama-nos a atenção para a importância da explicitação de alguns princípios que dão forma a uma “postura de vida”, inspiradora de relações humanas que serão construídas ao longo da vida.
A escola e os demais espaços educativos da EJA se configuram como oportunidades de construção de relações humanas significativas, desenvolvendo as potencialidades de jovens e adultos, propiciando-lhes o enfrentamento das ressonâncias da condição de exclusão social. Perspectiva que não nega a existência de conflito;. ao contrário, acolhe-os como próprio da ambivalência intrínseca das relações humanas. A criação de um lugar de proteção e cuidado – que pode representar os vários espaços educativos – significa precisamente propiciar condições de vivência e elaboração de conflitos (Sarti: 1999, p. 103).
Ao longo da construção de nossa reflexão, o caráter libertador da relação educativa evidenciou-se; libertador porque pressupõe a crença no ser humano como participante de um processo constante de mudança. Muitas vezes, esse processo, de tão lento, é quase imperceptível, mas não deixa de existir. A vivência da relação educativa é portadora de elementos que contribuem com o processo dos educandos constituírem-se como sujeitos. Ao diferenciarem-se do outro e expressarem essa diferença, jovens e adultos das camadas populares vão-se fortalecendo para superar aquela posição do “acreditar-se menos”.
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