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RELAÇÃO ENTRE HOSPITALIDADE E O PROCESSO EDUCATIVO 

 

Marlene Silva Pereira1 

 

 

RESUMO 

Este trabalho se propôs analisar e debater a contribuição da hospitalidade em seu 
caráter interdisciplinar à luz da filosofia da alteridade e como acontece, na prática, a 
hospitalidade no ambiente escolar. Realizamos pesquisa bibliográfica, e os 
referenciais teóricos que fundamentaram esta reflexão sobre hospitalidade foram, 
Kant (1999), Mauss (1974), Levinas (1980, 2005), Batista (2005), Camargo (2004) 
entre outros, no campo da educação Síveres (2006), Patto (1999), Saviani (1991) 
etc. Nossa pesquisa de campo foi realizada em uma unidade escolar de ensino 
fundamental no município de Niterói, buscando o desenvolvimento do pensamento 
crítico no seu sentido de acolhimento e alteridade para o pleno desenvolvimento do 
aluno no ambiente educacional e subsídios que contribuam para novos estudos 
sobre a relevância da hospitalidade no ambiente escolar, e sua possível contribuição 
como fator relevante para a diminuição dos índices de reprovação e repetência nas 
escolas públicas de Niterói.  

Palavras chave: Hospitalidade; educação; alteridade; repetência; evasão escolar; Niterói. 

                                                       

ABSTRACT 

This study aimed to analyze and debate the hospitality contribution in its 
interdisciplinary character in the light of the philosophy 
of otherness and as happens in practice hospitality in the school environment. We 
conduct literature and the oretical references that underlie this reflection 
on hospitality were Kant(1999) Mauss (1974), Levinas (I1980, 2005), Batista (2005), 
Camargo (2004) among others, in the field of education Síveres (2006), 
Patto(1999), Saviani (1991) etc. Our field research was conducted in a school unit of 
elementary school in the city of Niterói, looking for the development of critical 
thinking in its sense of welcome and otherness for the full development of the 
student in the educational environment and subsidies that contribute to further 
studies on the relevance hospitality in the school environment, and their potential 
contribution as a relevant factor for the decrease in failure rates and repetition 
rates in public schools in Niterói. 
Keywords: Hospitality: education; otherness; repetition; truancy. 

                                                           
1 Graduanda do Curso de Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. Professora e Coordenadora 
aposentada da Rede Estadual do Rio de Janeiro. E-mail: marsil_p@yahoo.com.br. Trabalho orientado 
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INTRODUÇÃO 

O intuito de estudar a relação entre hospitalidade e os processos de ensino e 

aprendizagem, surgiu à partir da leitura atenta de artigos sobre hospitalidade e as 

discussões ocorridas em sala de aula durante a disciplina Tópicos Avançados em 

Hospitalidade, que fizeram despertar antigas inquietações que perseguiram esta 

autora durante os anos em que atuou no magistério, como professora, coordenadora 

de turno e orientadora educacional de escolas estaduais em alguns municípios do 

Rio de Janeiro. O despertar dessas inquietações (que muitas vezes foram angústias) 

já há muito adormecidas, provocaram reflexões sobre o problema da repetência e 

evasão escolar e a dificuldade de aprendizagem que historicamente faz parte dos 

debates e reflexões de professores, pedagogos dirigentes e governantes. 

A relação professor aluno tem sido uma das principais preocupações dos que 

se dedicam a estudar os problemas que interferem na aprendizagem e suas 

consequência como, por exemplo, a repetência e evasão escolar, porém o que 

pretendemos ressaltar neste artigo é a importância que os estudos de hospitalidade 

poderão trazer a essa relação.  Pretendemos enfocar a hospitalidade a partir dos 

estudos da alteridade que coloca em evidência o valor de uma proposta de 

educação baseada na relação face a face entre o eu o outro, que se estabelece a 

partir da proximidade e cujo sentido primordial e último é a responsabilidade do eu 

pelo outro. O respeito ao outro enquanto outro é minha responsabilidade e ninguém 

pode tomar meu lugar e responder por mim. 

O que observamos muitas vezes nas instituições de ensino público é  

desrespeito que se expressa pela  pouca valorização do saber próprio das 

comunidades, pois o sistema educacional que impera nas escolas valoriza a cultura 

das classes mais abastadas, embora isso ocorra de maneira sutil e às vezes 

inconsciente. A cultura que é aprendida no seio das famílias e das comunidades não 

é aceita; o diferente é considerado inadequado ao ambiente escolar, e o processo 

educativo é orientado a promover mudanças comportamentais e valorativas nos 

alunos, buscando “melhorá-los” e isso é feito obrigando-os a se transformar até que 

se tornem, se possível, idênticos aos modelos que lhes é apresentado. Nesse 

contexto, surgem alguns questionamentos referentes à dificuldade de aprendizagem, 
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repetência e evasão escolar. Portanto, levanta-se como questão norteadora do 

presente estudo: de que maneira a hospitalidade nas unidades escolares é 

considerada  fator relevante no processo de ensino e aprendizagem dos alunos? 

Para tanto, o objetivo geral desse artigo, é compreender a importância da 

hospitalidade no contexto educativo e sua influência no processo de ensino 

aprendizagem, repetência e evasão no Sistema Escolar? . Para isso buscaremos: 

apreender a importância do estudo da hospitalidade em seu sentido amplo, e suas 

possíveis contribuições para o campo da educação, levantar subsídios e dados em 

uma unidade escolar da rede estadual do Rio de Janeiro, localizada na zona norte 

do município de Niterói e analisar a luz da filosofia da alteridade como acontece, na 

prática, a hospitalidade no ambiente escolar com as informações colhidas no campo 

buscando subsídios que contribuam para novos estudos do tema aqui tratado e do 

desenvolvimento do pensamento crítico. 

Metodologicamente, objetivando ampliar os subsídios para a problematização 

deste trabalho, realizamos uma abordagem qualitativa, comum nas pesquisas das 

ciências sociais. A pesquisa desenvolveu-se em nível predominantemente 

exploratório: “[...] a pesquisa exploratória não trabalha com relação entre variáveis, 

mas com o levantamento da presença das variáveis e de sua caracterização 

quantitativa ou qualitativa” (KÖECH, 2009, p. 126).  A pesquisa contou com quatro 

etapas; a) revisão bibliográfica, b) observação participante c) aplicação de 

questionários d) entrevistas. Na primeira etapa, foram pesquisadas produções 

relevantes no campo da hospitalidade: Kant (1999), Mauss (1974), Levinas(1980, 

2005), Derrida (2003) e ao campo da Educação: Síveres (2006), Patto (1999), 

Saviani (1991). Na segunda fomos  reconhecer o campo, como já mencionado 

nosso campo de estudo será uma escola estadual de ensino fundamental que 

atende alunos do 6º ao 9º ano, localizada na zona norte da cidade de Niterói no 

estado do Rio de Janeiro. A escola funciona em três turnos, porém nosso recorte foi 

os alunos do nono ano do ensino fundamental e professores do turno da manhã 

além da direção. A escolha por essa unidade de ensino se deve ao fato de ter 

atuado como professora e coordenadora de turno durante alguns anos e pela 

abertura da direção para que a pesquisa ali pudesse ser realizada. Iniciei a pesquisa 

de campo com uma conversa informal com a diretora, além disso, conversamos com 

alguns professores e alunos. Em virtude  da greve dos professores da rede estadual 

de ensino do Estado do Rio de Janeiro só tivemos acesso a uns poucos professores 
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que não aderiram ao movimento grevista, também aplicamos questionários a alunos 

dessa comunidade escolar, o objetivo do questionário foi verificar qual a percepção 

que esses segmentos têm da pratica da hospitalidade no ambiente da escola. 

Para uma melhor compreensão, este trabalho foi dividido em quatro partes, 

na primeira pretendemos descrever de forma sucinta a evolução dos estudos da 

hospitalidade, desde os gregos em que hospitalidade era um dever sagrado e 

referia-se apenas ao ato de hospedar e alimentar o viajante, até os dias atuais em 

que a temática hospitalidade vem se firmando como objeto de estudo das ciências 

sociais aplicadas, numa discussão filosófica e científica, e se tornando campo de 

estudo onde o conceito de hospitalidade foi ampliado saindo apenas do seu caráter 

comercial e sendo estudado sobre novo enfoque das relações humanas.  Dessa 

maneira pretendemos abordar em nosso trabalho a partir da filosofia da alteridade 

de Levinas (2005) que centra suas reflexões nas relações com o outro no qual a 

unidade unificadora e totalizante que exclui o confronto e a valorização da 

diversidade, entendida como abertura para o Outro.  

Na segunda parte procuramos debater a relação entre educação e 

hospitalidade, para isso apresentamos um breve panorama da educação brasileira e 

um controverso problema que atravessa a história da educação no Brasil e os 

debates acadêmicos a algumas décadas; o fracasso escolar  de muitas de  nossas 

escolas públicas. Em seguida apresentamos a relevância da hospitalidade  no 

processo de aprendizagem trazendo as contribuições de Batista (2005) e Levinas 

(2005)  entre outros, para refletir como a escola que possui um ambiente 

hospitaleiro, isto é, que acolhe os alunos com sua cultura e saberes  aprendidos na 

família e comunidade próxima  pode contribuir para criação de laços afetivos e 

compromissos melhorando índices de repetência e evasão escolar.  

Na terceira parte, buscamos trazer elementos que pudessem nos fornecer 

elementos e dados de como a hospitalidade é entendida e percebida pela 

comunidade escolar e sua influência na repetência e evasão nas escolas públicas. 

Para isso fizemos uma série de entrevistas e aplicamos questionários em uma 

escola da rede estadual do Rio de Janeiro, localizada na zona norte de Niterói e 

debatemos alguns resultados.  

E, por fim, nas considerações finais fizemos uma breve síntese de como esse 

trabalho mesmo longe de esgotar os debates e estudos sobre o tema, pode 

contribuir sobre a importância e relevância de fazê-lo, e de como a hospitalidade no 
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seu sentido de  respeito e acolhimento pode  contribuir nos debates no campo de 

educação. 

 

1  BREVE HISTÓRICO NOS ESTUDOS DA HOSPITALIDADE 

          Na linguagem coloquial, hospitalidade até o século XX, tinha como enfoque 

principal o lado comercial, e referia-se principalmente a hóspedes sendo bem 

recebidos desde que pudessem pagar por isso (LASHLEY; MORRISON,1995). Além 

disso, também era definida como característica pessoal. Porém, em vários contextos 

sócio históricos a discussão em torno da hospitalidade se faz presente sobre 

diferentes enfoques. 

Na antiguidade, os gregos entendiam a hospitalidade como obrigação 

baseado em preceitos divinos e consistia num ato honroso que obrigava o cidadão 

grego a receber bem o estrangeiro que chegasse a cidade. Segundo eles os 

estrangeiros e viajantes eram protegidos por xeros ou Zeus (CUNHA, 1997, p.93). 

  Para Kant, filósofo alemão, fundador da filosofia crítica, a hospitalidade se 

baseava no dever e na moral e se dava a partir do relacionamento com o outro “[...] 

no seu significado moral que denominava respeito à lei moral” (PEREZ, 2007, p.32). 

A hospitalidade kantiana implica em relação com o outro que se resolve em seu 

aspecto moral, jurídico e político.  

Marcel Mauss, (1974) sociólogo e antropólogo francês nascido em 1872 em 

seu livro “Ensaio sobre a Dádiva” (1974), onde analisa os métodos de troca das 

sociedades tribais tidas como primitivas, nos tráz o entendimento da dimensão 

política da troca de dádivas, assim como a sugestão de sua universalidade. A partir 

desse princípio, avalia como as trocas materiais e simbólicas possibilitam a 

comunicação e a integração entre os homens e, como isso, favorece a tese segundo 

a qual a dádiva é fundamento de toda sociabilidade e comunicação humanas, assim 

como sua presença e sua diferente institucionalização em várias sociedades 

analisadas por Mauss (1974), capitalistas e não capitalistas.  

  Segundo Mauss (1974) as trocas de dádiva são de extrema importância em 

todas as relações humanas e não tem a mesma finalidade das relações comerciais 

já que “[...] a finalidade é antes de tudo moral, seu objetivo é produzir um sentimento 

de amizade entre as duas pessoas envolvidas, e, se a operação não tivesse esse 
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efeito, faltaria tudo.” (MAUSS, 1974, p.211). O principal no sistema de dádivas é 

estabelecer relações, o vínculo social, a sociabilidade. Para ele a troca constitui o 

cerne de um sistema onde a reciprocidade, apesar de formalmente gratuita, é na 

prática obrigatória.  

 A grande contribuição do sociólogo no campo da hospitalidade além de tornar os 

conceitos de troca e de reciprocidade conceitos indispensáveis da Antropologia 

Social, foi mostrar que as trocas materiais e simbólicas possibilitam a comunicação e 

a integração entre os homens, e isso favorece também a sociabilidade entre 

diferentes grupos. A partir desses  estudos   as pesquisas sobre hospitalidade vem 

se aprofundando e sendo estudada a partir de uma perspectiva mais ampla que 

engloba o conjunto de valores, modelos e ações presentes em todas as 

circunstâncias do relacionamento humano.  

 Nas produções acadêmicas atuais sobre o tema da hospitalidade, a perspectiva 

maussiana (dar-receber-retribuir) foi a referência de grandes estudiosos 

contemporâneos, compartilhando com este o entendimento da dimensão humana da 

hospitalidade e a ideia de um ritual que pressupõe uma continuidade levou a 

temática que tomou forma numa discussão filosófica e científica da hospitalidade 

como campo de estudo pautada em reflexões das ciências exatas e humanas e das 

ciências sociais aplicadas. No Brasil, o autor referência no estudo da hospitalidade é 

Camargo (2004) um dos principais pesquisadores da ampliação dos estudos da 

hospitalidade enquanto dádiva dentro do turismo e das ciências sociais. Para o autor 

esse interesse moderno pela hospitalidade pode ser visto em três vertentes que se 

apresentam a seguir. 

A primeira é a das migrações humanas, que têm como causa o caos econômico, 

a miséria, a violência. É verdade que ao deixar que nosso lugar seja invadido pelo  

outro, o estrangeiro nos dá  a sensação de  vulnerabilidade , incomodo, estranheza  

mas isso não pode nos paralisar a ponto de ficarmos passivos e indiferentes a esse 

outro.   A segunda vertente relaciona-se com a comunicação de massa e a 

homogeneização dos hábitos e costumes, que esvaziam os rituais que regem o 

vínculo social e marcam a identidade dos povos. Nas duas primeiras vertentes, a 

hospitalidade ganha com as reflexões filosóficas da escola francesa nos trabalhos 

de Emmanuel Levinas (2005) e Jacques Derrida (2003), que abordam a ética da 

hospitalidade incondicional. E a terceira, as migrações turísticas se configuram como 

uma vertente de interesse pela hospitalidade de natureza completamente diferente 
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das anteriores. No âmbito internacional ainda temos Isabel Batista (2005), 

professora e doutora de filosofia da universidade do Porto Portugal. A autora vem 

desenvolvendo experiências no campo da hospitalidade a partir de suas práticas 

pedagógicas e reflexões do dilema da educação como compromisso ético que 

possibilite criar um ambiente favorável ao exercício da hospitalidade em ambiente 

acadêmico tendo como referência a pedagogia da hospitalidade em que o eu- outro 

é visto no seu sentido humano e em que a escola deveria ser uma instituição social 

onde se deve promover o direito universal ao rosto. 

1.1 LÉVINAS: SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A HOSPITALIDADE 

         A filosofia levinasiana é marcada por duas fases: na primeira fase  sua 

preocupação é com a tradução  e observação da fenomenologia; logo após 

amadurece seus conceitos trazendo para tradição filosófica uma nova forma de 

pensar a filosofia a partir da ética da Alteridade, como filosofia primeira, onde sua 

principal preocupação é  o Outro.  A originalidade da ética de Lévinas (1980) está na 

defesa da anterioridade da ética em relação à ontologia, ou seja, no exercício de 

pensar a ética como filosofia primeira, o que para muitos define a principal tese de 

sua filosofia. Pensar a alteridade a partir da filosofia de Lévinas (1980) nos ajuda a 

refletir sobre a importância da Alteridade que nos conduz a partir da educação e da 

ética, a uma vida mais humana no mundo contemporâneo. Para o filósofo a 

alteridade, na contemporaneidade, torna um fator contribuinte para a busca de uma 

forma mais humana de se viver em sociedade, onde cada um deve ter 

responsabilidade pelo próximo. Desta forma, torna-se possível perceber a influência 

que sua ética da alteridade exerce sobre o homem contemporâneo, exigindo dele a 

responsabilidade para com o outro. 

Observando e estudando os comportamentos da sociedade moderna Lévinas 

(2005) observa que surgem novas necessidades e desejos de consumo que 

escravizam o homem em nome do desenvolvimento do capitalismo  em que o 

individualismo e o egoísmo se justificam em nome da competitividade e da 

concorrência. Logo, individualismo sendo cultuado como a maneira de se atingir a 

felicidade plena. 

  É nesse cenário de não reconhecimento e negação do outro que Levinas 

(2005) direciona seus estudos em busca da valorização ética do humano. Ele foca 
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toda base do seu pensamento filosófico na valorização da diversidade, entendida 

como abertura para o outro. Esse novo pensamento contemporâneo vem desafiar a 

todos quanto às falhas no relacionamento com o próximo e leva a buscar uma 

integração harmoniosa com o outro que se revela no cotidiano, não como outro 

qualquer, mas como aquele que assim como eu e você, também é imagem e 

semelhança de Deus. Percebe-se que na obra Humanismo do Outro Homem, 

Levinas (2005) faz uma crítica profunda na forma que os homens mantêm suas 

relações com o próximo. Na contemporaneidade as pessoas agem não tendo 

responsabilidade para com seu próximo, cada um fecha-se no egoísmo, 

preocupando-se apenas com seu ser. É a partir deste contexto que Lévinas (2005) 

deixa claro que “[...] não pode haver sentido no ser senão aquele que não se mede 

pelo ser.” (LÉVINAS, 2005, p. 212). 

Segundo Pivatto2 (2015), o eu é separado do outro por um abismo e para 

transpor esse abismo é necessária a construção de uma “ponte” de comunicação, 

lembrando que essa ponte não é construída para se buscar o complemento  do 

outro, ou uma troca, e sim, o diálogo. 

À Luz do referencial teórico da ética da Alteridade, desenvolvida por Levinas 

(2005) o ser humano se torna acolhedor de todo Outro que ao Eu se apresenta 

interpelando a responsabilidade. O respeito ao Outro enquanto Outro é tarefa por 

excelência da ética. Minha responsabilidade para com o Outro é insubstituível; 

ninguém pode tomar o meu lugar e responder por mim. A paz e a justiça são 

assunto meu. A dimensão da Alteridade pensada por ele provoca uma mudança 

interior, aspirando uma sociedade melhor para se viver. Calcado na subjetividade 

acolhedora do Rosto, o direito não se reduzirá a uma racionalidade procedimental 

que dita códigos, normas, responsabilidade, mas se tornará promovedor da paz e do 

bem para todos (LÉVINAS, 2005, p. 294)”. A dimensão da Alteridade pensada por 

ele provoca uma mudança interior, aspirando uma sociedade melhor para se viver. A 

hospitalidade por ser uma experiência de contato e de relação nos permite 

proximidade, indispensável ao processo de aprendizagem, ao mesmo tempo em que 

o nos dá distanciamento necessário para respeitar no outro a condição de outro 

 No campo da educação a alteridade pode contribuir para que possamos nos 

distanciar da visão etnocêntrica de ver o mundo à partir do eu  e  refletir a educação 

                                                           
2 Palestra proferida em 15 de setembro de 2015 na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul. 
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sob uma outra perspectiva pedagógica à partir do outro que busca recriar  os 

próprios conceitos e as próprias relações humanas e entender que o papel do 

professor  deve ser o  de cooperador e estimulador do processo de aprendizagem e 

não de provedor de um produto. 

2 EDUCAÇÃO E HOSPITALIDADE 

      Neste tópico iremos discutir a relação entre Educação e Hospitalidade. Para 

isso, iniciaremos com um breve panorama da educação brasileira e o controverso 

debate sobre o fracasso escolar, em seguida, discutiremos a relevância da 

hospitalidade no ambiente escolar como fator capaz de favorecer a aprendizagem.  

2.1 BREVE PANORAMA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E O DEBATE DO 

FRACASSO ESCOLAR   

Procurando responder a necessidade de encontrar enquadramento conceitual 

para uma multiplicidade de questionamentos dos múltiplos fatores que permeiam e 

influencia o processo que produz o fracasso escolar nossa questão se volta para a 

necessidade de articulação entre os estudos e ações no campo da educação e os 

estudos da hospitalidade na sua dimensão ética, e a luz do conceito de alteridade. 

Porém, para tornar isso possível temos de situar a educação para além de uma 

racionalidade técnica e instrumental, e abrir espaço para se instalar uma abordagem 

essencialmente baseada na ética na educação, na qual o encontro face a face com 

o outro constitui a relação inaugural de toda experiência educativa.  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), baseados nos resultados da Prova Brasil de 2013, apenas 

23% dos alunos de 9º ano do ensino fundamental aprenderam o adequado na 

competência de leitura e interpretação de texto e 11% aprenderam o adequado na 

competência de resolução de problemas. Os dados do Censo escolar de 2014 

indicam que, na rede pública brasileira, são 2.512.784 alunos matriculados no 9º 

ano, sendo que destes 26% encontram-se em defasagem série-idade. Essa 

defasagem série-idade no estado do Rio de Janeiro é ainda maior, dos 161.604 

estudantes matriculados no 9º ano da rede pública 34% não se encontram na série 

adequada para sua idade. 
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 A cada ano, com a divulgação de estatísticas que apontam para o fracasso do 

sistema surgem várias teorias que tentam explicar as causas, encontrar culpados e 

apontar caminhos. Desde a década de 20 as pesquisas sobre o tema crescem 

proporcionalmente ao aumento dos altos índices de repetência e evasão na escola 

pública. 

 As constantes reformas educacionais adotadas pelos governos estaduais e 

municipais ao longo dos anos não obtiveram êxito e só tem servido para validar os 

discursos dos técnicos que implementam as  mudanças. 

         Na década de 30, por exemplo, houve o Manifesto dos pioneiros da Escola 

Nova (1932) que nos seus discursos  afirmava que 43 anos após a república ainda  

não existia no país um sistema de organização escolar que atendesse  às 

necessidades modernas e do país. 

      Nos anos 40 assistimos de novo a insatisfação  com o sistema educacional do 

país e o termo calamidade foi um dos termos que fez parte da Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos para caracterizar a situação do ensino público no país 

(CARDOSO, 1949), 35 anos depois a mesma palavra ressurge na literatura 

educacional com o mesmo sentido (RIBEIRO, 1984). 

Nos anos 70 surgem novas tendências na pesquisa sobre fracasso escolar 

que rompem com algumas práticas, mas ao mesmo tempo repetem algumas antigas 

práticas. Rompem com a medicalização e psicologização do fracasso escolar e com 

a concepção liberal que afirmava que a educação escolar estava à frente das 

reformas sociais, mas, ao mesmo tempo não rompem com os resultados das 

pesquisas realizadas no passado e a repetição de algumas conclusões do discurso 

do passado. Por exemplo, quando na vigência da teoria da deficiência cultural como 

causa do fracasso nenhuma atenção se deu a os fatores intra-escolares na 

produção do fracasso. Sua responsabilidade ficou limitada a  inadequação à 

clientela, mas na medida em que as pesquisas avançaram e deficiências 

instrumentais e estruturais das escolas foram apontadas como possíveis causas 

contraditoriamente os alunos não foram absolvidos e as duas teorias passam a 

conviver juntas 

         As explicações que predominam entre gestores, educadores, e até 

mesmo pela mídia sobre o fracasso escolar  são fruto de pesquisas tendenciosas e 

mitos que já foram há muito superados pela literatura, porém continuam presentes 
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nas práticas educativas e nas soluções encontradas geralmente pautadas na 

racionalidade instrumental e o saber técnico. 

          Considerar o saber erudito como ponto de chegada não significa, como afirma 

o autor, estar se posicionando em favor da cultura dominante. Nesse sentido, 

Saviani (1991, p.83) destaca: 

 

[...] o saber é histórico e como tal é apropriado pelas classes dominantes, 
mas isso não significa que ele seja inerentemente dominante. O que hoje se 
chama de “saber burguês” é um saber do qual a burguesia se apropriou e 
colocou a serviço de seus interesses. 

       

O fenômeno do fracasso escolar, no Brasil surgiu nas últimas décadas como 

temática de estudo, quando a maioria da população pertencente às classes 

populares teve acesso à escola. O acesso à escola para todos foi uma reivindicação 

e conquista dos trabalhadores, cujo direito está garantido em lei, pela Constituição 

Federal de 1988, nos seus artigos 205 e 206, reafirmado e regulamentado pela LDB 

9394/96 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990). O fato de estar 

garantido em lei não significa que efetivamente seja para todos, pois sendo uma 

escola de caráter excludente e seletiva onde vivenciamos, ainda, elevados índices 

de evasão e principalmente de repetência nas escolas públicas brasileiras. 

 O enfrentamento desse problema pelos governantes ainda é feito 

implantando projetos face à leitura das urgências sociais da época, do ideal 

pedagógico dominante e do contexto educacional existente, mas acreditamos que 

qualquer mudança na educação, só poderá ser bem sucedida quando realizada por 

toda a sociedade através de aprofundamento teórico e discussões coletivas. 

 
A escola brasileira não está descolada da realidade existente de uma 
determinada sociedade organizada em classes sociais e que reflete as 
contradições nela presentes. Nesse sentido, Nagel afirma: A escola não 
pode esperar por Reformas Legais para enfrentar a realidade que lhe afoga. 
Além do mais, a atitude de esperar “por decretos” [...] reflete o 
descompromisso de muitos e a responsabilização de poucos com aquilo 
que deveria ser transformado. A escola tem uma vida interior que, sem ser 
alterada por códigos legislativos, pode trabalhar com o homem em nova 
dimensão, bastando para isso que seus membros se disponham a 
estabelecer um novo projeto de reflexão e ação (NAGEL, 1989, p.10). 

 

É na escola que crianças e adolescentes se abrem para o prazer de aprender 

intensificam sua vida social, descobrem o valor da amizade e, muitas vezes, elegem 
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seus modelos para vida, mas, é também no ambiente escolar, que iniciam seus 

conflitos interpessoais, tendo que aprender a aceitar e conviver com as diferenças 

humanas, mas, em muitas escolas brasileiras se deparam também com o descaso, a 

indiferença, o comodismo e o desrespeito as diferenças. 

Dessa forma, subliminarmente percebem que naquele espaço diferenças não 

são aceitas e que seus códigos linguísticos, sua cultura e muitas vezes sua religião 

não são valorizadas e pior, são negadas e desrespeitadas sutilmente pela 

comunidade escolar formada por camadas sociais mais elevadas e que 

compartilham de padrões culturais mais eruditos e, com isso, os estudantes 

acreditam que todo o conhecimento adquirido, até então, tem pouco ou nenhum 

valor naquele espaço e que a linguagem e os códigos aprendidos, soam naquele 

espaço como um “dialeto”. Enfim, percebem-se “estrangeiras” em seu próprio país.  

 

[...] os saberes que os alunos trazem da sua casa, da sua família são 
importantes, pois irão nos ajudar no cotidiano escolar. É preciso 
compreender a vivência dos alunos (SÍVERES, 2006, p. 213). 

 

Podemos desta forma, deduzir que a criança ao chegar à escola enfrenta 

problema com a comunicação, incertezas e inseguranças além dos problemas sócio 

culturais. Desta forma, o encontro em busca da hospitalidade é vivenciado por 

ambas as partes com medo e insegurança, aquele que oferta e aquele que busca o 

acolhimento, seja no cotidiano ou no ambiente escolar. 

A escola de todos, preconizada na nossa Constituição (1988) nos seus artigos 

205 e 206, através de suas práticas institucionais que organizam seu modus 

operandi, não se efetiva. Ela ainda é um espaço de alguns, no qual outros são 

estrangeiros se angustiam ao perceberem que não falam a mesma língua que seus 

mestres. A humanização da convivência escolar só poderá ocorrer quando a ideia 

de educação para todos suplantar a realidade perversa de todos na escola de 

alguns. 

Os artigos 205 e 206 da Constituição Federal (1988) naquilo que orientam 

sofre a função da escola expressa o direito de todos à educação esclarecendo que 

esse direito visa o “[...] pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, [s.p.]). Porém, a 

vivência no espaço escolar é diferente, hierarquiza-se saberes, privilegiando o saber 

erudito, produzido pela classe dominante  que tem acesso as melhores escolas e 
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Universidades, enquanto toda a bagagem cultural que as crianças das classes 

pobres adquiriram no seio da família ao longo dos primeiros anos de vida é 

ignorada. É necessário reconhecer que poucas escolas estão preparadas para 

acolher com hospitalidade e proporcionar um ensino de qualidade para todos. Sua 

estrutura rígida e seletiva recusa alunos que não preencham as expectativas 

acadêmicas.  

   Como argumenta Peixoto (2011), tudo isto é percebido como legítimo, pois a 

violência simbólica da ação pedagógica acaba negando as especificidades dos 

grupos, suas ideias, valores, gostos estéticos, crenças e outros elementos que são 

negados pela cultura dominante. No âmbito da escola, isto é facilmente percebido 

pela estrutura escolar que, ao contrário do que enuncia, repasse de saberes comum 

a todas as classes e grupos, impõe sua verdade férrea a todos os grupos, negando 

as especificidades. É nesse sentido que percebemos a relação entre a hospitalidade 

e hostilidade na escola, onde a presença do outro transforma simultaneamente a 

morada em lugar de acolhimento, mas também de ameaça, inquietação, conflito e 

hostilidade ao outro. Nietzsche (2004, p. 192) argumenta que “[...] o sentido dos 

costumes da hospitalidade é paralisar o que há de hostil no estrangeiro. Quando ele 

não é mais visto primeiramente como inimigo, a hospitalidade cresce”. 

Abordar a questão do relacionamento entre professor e aluno no ambiente 

escolar é necessário, para promover uma convivência saudável e motivadora que 

deve existir entre professores e alunos, por isso se faz necessário analisar esta 

questão à luz dos conceitos de hospitalidade. 

 

Nessa perspectiva, abordar a hospitalidade na educação consiste, de certo 
modo, destituir a centralidade do sujeito soberano com vistas a descrever a 
subjetividade a partir da estrutura “um-para-o-outro” como acolhimento à 
palavra do estrangeiro. (CORRÊIA; BILIO, 2014, p144). 
 

 

 O ato de ensinar a outrem exige que o saber anteriormente adquirido seja 

respeitado, pois à partir desse sentimento de acolhimento será possível aproveitar e 

debater em sala de aula as vivências anteriores e integrá-las aos novos 

conhecimentos e essa experiência vivenciada pelos alunos, aguçará o desejo de 

aprender e o senso crítico necessário para obter sucesso escolar e para aquisição 

dos valores necessários à vida em sociedade. No contexto educacional vigente no 
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Brasil já é “natural” e, até esperado, que no decorrer da vida escolar muitos alunos 

fracassem, tornem-se agressivos ou passivos e abandonem a escola. 

É comum nos meios educacionais a difusão de teorias que explicam a causa 

do fracasso escolar. Ainda hoje professores, diretores, supervisores atribuem 

unicamente ao aluno e aos pais o insucesso escolar. Para Patto (2009) ainda há 

uma crença na deficiência das crianças e adolescentes da escola pública em relação 

aos de classe media e alta. A repetência e a evasão escolar comumente explicado 

como sendo “do aluno” por motivos como: inadaptação cultural, privação afetiva e 

cultural etc, muitas vezes utilizados apenas como intuito de desresponsabilizar 

governo e instituições escolares e até professores e principalmente para mascarar 

políticas públicas equivocadas, como por exemplo, formação deficiente dos 

docentes e a incapacidade da escola de acolher com cortesia e bondade o outro 

com seus saberes e diferenças. Pensar a escola como espaço de hospitalidade 

pode ser um caminho e um primeiro passo para uma escola de todos e para todos. 

2.2 HOSPITALIDADE NA APREENDIZAGEM 

Ao longo da história da humanidade muitas foram as explicações criadas e 

difundidas para vários fenômenos sociais.  Ainda na Antiguidade, os gregos criaram 

os mitos para explicar o inexplicável, como os fenômenos da natureza. Raios e 

trovões, por exemplo, eram mandados por Zeus, o Deus do céu. Ainda hoje existem 

mitos, muitos deles não por falta de explicações científicas, mas pelo 

desconhecimento sobre elas. 

         Explicar o fracasso de nosso sistema educacional no ensino fundamental 

através de teorias já superadas, embora tenhamos feito alguns progressos nos 

últimos anos, é recorrente, e conceitos equivocados e sem comprovação científica 

são difundidos e reforçados para justificar algumas práticas preconceituosas 

baseadas em mitos construídos sob influência ideológica. Pierre Bourdieu (1994) 

contrapõe essa ideia e relaciona o fracasso escolar dos jovens das camadas 

populares a dificuldade de acesso à leitura, à informação e a manifestações 

artísticas no meio familiar e ao capital cultural por grande parte desses alunos.  O 

autor vê a escola como um espaço de violência simbólica, pela doutrinação e 

dominação, induzindo as pessoas a pensarem e agirem de forma a legitimar a 

ordem vigente.  
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Compreender a relação entre hospitalidade e sua influência no processo de 

ensino e aprendizagem, bem como compreender a prática da hospitalidade no 

ambiente educacional como fator relevante, vem sendo objeto de estudos e debates 

atualmente na escola e na sociedade, haja vista a importância que a convivência 

saudável entre professor e aluno exerce na motivação do educando, por isso se faz 

necessário descrever e analisar esta questão à luz dos conceitos da hospitalidade. 

O sentimento de aceitação gerado pela hospitalidade facilitaria a formação do 

vínculo, que somente ocorre quando o ser humano se sente acolhido sem restrições, 

e torna o ambiente da escola campo fecundo para que o processo de aprendizagem 

possa se desenvolver como um processo oriundo de uma conquista individual e 

capaz de proporcionar o desabrochar de um desejo real de estabelecer uma relação 

entre o eu e o outro, vislumbrada pela hospitalidade. 

 A principal característica do lugar é a identidade que o homem cria com ele. 

ou seja, o lugar representa a construção física ou simbólica do espaço referido por 

todos aqueles que criam uma afetividade com esse lugar, dando a ele um sentido de 

pertencer ao mundo onde esse indivíduo vive.  

    Isabel Baptista (1998) apresentou a noção de lugares de hospitalidade, 

apresentando-os como espaços dotados de qualidades que privilegiam a relação, 

“[...] lugares de eleição para a mediação humana e para a promoção dos valores 

necessários à vida em comum” (BAPTISTA, 1998, p. 163). Partindo do sentido ético 

da hospitalidade, a autora defende que os laços de proximidade, responsabilidade e 

solidariedade são mais facilmente construídos em espaços acolhedores, ou em 

espaços de hospitalidade. 

Marc Augé (1994), ao analisar a relação entre lugar antropológico e não lugar 

na sociedade contemporânea transporta para o espaço a questão da alteridade: 

 

Se a tradição antropológica ligou a questão da alteridade (ou da identidade) 
à do espaço, é porque os processos de simbolização colocados em prática 
pelos grupos sociais deviam compreender e controlar o espaço para se 
compreenderem e se organizarem a si mesmos (AUGÉ, 1994, p.158). 
 
 

Refletindo sobre os estudos de lugar e não lugar e pensando a escola com 

base da filosofia de Levinas (1980) podemos inferir que a escola onde não se tem 

hospitalidade seria um não lugar onde a essência do nós mesmos se dissipa como 

grupo social e no seu lugar permanece apenas o indivíduo solitário 
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 A escola muito mais de um lugar antropológico (AUGÉ, 1994) é um lugar 

onde vidas se encontram e se acolhem e abrem-se ao imprevisível, ao diferente que 

é o outro pelo qual somos responsáveis, e cria laços com base nas inúmeras e 

possíveis interações só possíveis a partir da singularidade de cada um. 

      Assim, pensar a escola com base na filosofia da alteridade em Lévinas 

(1980), onde a principal preocupação é o Outro que se traduz na responsabilidade 

incondicional e irrecusável não só pelo Outro, mas também por todos os outros, 

rompendo assim com o egoísmo. Desse modo a educação não é vista a partir do 

movimento do Eu em direção do Outro, mas sim, o contrário.  

A filosofia de Levinas (1980) nos ajuda a refletir sobre a importância da A-

alteridade que nos leva a partir da educação e da ética, a uma vida mais humana no 

mundo contemporâneo. Desta forma, torna-se possível perceber a influência que 

sua ética da alteridade exerce sobre o homem contemporâneo, exigindo dele a 

responsabilidade para com o Outro. 

 Mais do que buscar entender a alteridade, Lévinas (1980) percorre um 

caminho diferente, no qual aborda novas propostas de como viver a ética na 

convivência com o próximo e assim chegar à Alteridade, o que permite vislumbrar 

em seu pensamento caminhos para se pensar a educação e uma formação mais 

humana.. 

 

Essa pedagogia rompe as barreiras de uma educação centrada tão-
somente na capacidade do eu egoísta, mas se abre ao infinito das 
possibilidades da relação onde o Outro se revela com sua história, sua 
cultura, suas crenças e o Eu se adequa às necessidades daquilo que se 
apresenta como diferente. O rosto do Outro revela ao sujeito o infinito e o 
valor dele como superação do próprio preconceito por meio da pedagogia 
da hospitalidade. (SÍVERES; MELO, 2006, p.1). 
 
 

          A presença do outro como diferença transforma os espaços educativos em 

lugar de acolhimento e de convivência plural, como desperta também um sentimento 

de ameaça, inquietação, conflito e hostilidade. Dessa forma, a escola reúne, ao 

mesmo tempo, a hospitalidade e a hostilidade para com o outro, isto é, anuncia sua 

generosidade e esconde sua violência de ordem (SKLIAR, 2008, p. 203).  

Silveres & Melo (2006) afirmam que as abordagens pedagógicas estão mais 

preocupadas em aprimorar as técnicas que irão aplicar do que dedicar um olhar 

atento sobre àqueles envolvidos no processo educativo,  
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 [...] A ética da alteridade como um processo pedagógico da hospitalidade 
auxilia a sociedade na superação do predomínio de uma racionalidade 
técnica e instrumental, que, na maioria das vezes, restringe as 
possibilidades de se pensar a experiência educativa a partir do Outro. No 
âmbito escolar, por exemplo, se aprimoram inúmeros métodos, técnicas e 
procedimentos de ensino dos quais os professores devem dispor para que 
sua atividade docente tenha maior eficiência e êxito (SÍVERES; MELO, 
2006, p. 36) 

 

Estar a tento a inabilidade dos governos, da escola e muitas vezes até do 

professor para conviver com o diferente sem tentar modificá-lo ou moldá-lo poderia 

contribuir para que esta possa reinventar-se na interação dinâmica com uma 

sociedade que nos dias atuais poderia toda ela, ser educativa e educadora. 

Tornar a escola hospitaleira, onde haja contato humano real, diálogo e 

sensibilidade onde, a criança crie identidade com este espaço e ele se torne um 

campo fértil na produção do conhecimento e na promoção dos valores requeridos 

pela exigência da vida em sociedade.   

Para Baptista (2005) a educação é mais do que ensinar, é um compromisso 

ético com a sociedade, cabendo a instituição o papel de promover uma qualidade 

relacional madura e que aproxime cada vez seus atores internos e a ação dos 

mesmos na sociedade. Portanto, “[...] as escolas tem que ser lugares de 

hospitalidade, de reconhecimento, de proximidade e de encontro” (BAPTISTA, 2005, 

p.101). 

É necessário, que a escola ofereça um ambiente cooperativo com respeito 

mútuo, atividades em grupo e coletivas, ausência de sanções e de recompensas. 

Devem ser locais onde as crianças têm oportunidade constante de fazer escolhas, 

tomar decisões e de expressar-se livremente. 

Falar de hospitalidade é tentar captar o que envolve uma relação de 

convivência, de aproximação buscando explicar o que faz com que essas relações 

sejam fortalecidas ou rompidas e que a qualidade dessas relações possa favorecer 

o enriquecimento do espaço habitado e é nesse espaço de culturas diversas, de 

aprendizagem, e principalmente, de humanidade, que a criança irá se identificar e 

estabelecer laços de compromisso e confiança com o outro, evitando assim o 

processo de evasão escolar e a cultura da reprovação. 

 

3 PESQUISA DE CAMPO E DADOS OBTIDOS 
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Nosso campo de estudo foi uma escola estadual de ensino fundamental que 

atende alunos do 6º ao 9º ano, localizada na zona norte da cidade de Niterói no 

estado do Rio de Janeiro. O objetivo de nossa ida a campo foi de identificar como 

acontece a hospitalidade e como ela é percebida pela comunidade escolar e sua 

influência na repetência e evasão escolar nas escolas públicas. Estudam na escola 

pesquisada, 570 alunos, a escola funciona em três turnos, porém nosso recorte foi 

os alunos do nono ano do ensino fundamental e seus professores do turno da 

manhã, além da direção. A pesquisa foi realizada no período em que o estado do 

Rio de Janeiro atravessa profunda crise financeira tendo como reflexo uma greve de 

professores que atingiu o colégio com a paralização de 80% dos docentes dessa 

escola motivo pelo qual não conseguimos atingir muitos os docentes e optamos por 

realizar conversas informais e observação participante com os professores de 

Português e Matemática que não aderiram à greve. 

A entrada no campo, foi um momento interessante, era o retorno a um antigo 

local de trabalho em que muitas inquietudes que motivaram essa pesquisa surgiram, 

lá atuei como professora e coordenadora de turno por muitos anos. Como a direção 

ainda é a mesma de quando trabalhei, apesar haver explicado o motivo de minha 

presença, percebi que era vista como a visita de uma amiga e não a uma 

pesquisadora. No primeiro turno a escola tem três turmas do 9º ano com um total de 

86 alunos com idade que varia de 13 a 21 anos. Nesse primeiro contato tive 

conversas informais com os diferentes segmentos da escola inclusive a diretora que 

não se mostrou satisfeita com os excessos de cobrança externas que burocratizam 

a escola e também com os resultados obtidos pela escola no IDEB (4,1). Quanto ao 

nono ano, objeto de nosso estudo o índice de repetência na ultima avaliação (2014) 

divulgada é de 30%.  

Quando retornei ao colégio novamente conversei informalmente com 

professores e alunos e apliquei questionários a alunos dessa comunidade escolar. O 

objetivo do questionário foi verificar qual a percepção que esses segmentos têm da 

prática da hospitalidade no ambiente da escola. 

 Nas entrevistas abertas por existir maior liberdade às respostas percebemos 

que os dados obtidos foram mais ricos e, conflitos, denúncias, enfim, 

acontecimentos e situações que revelavam como as relações acontecem no 

cotidiano foram ditos. Nas conversas, alguns alunos trouxeram falas que considerei 

importantes e muito significativas para a pesquisa e que de certa maneira nos 
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pareceu um pedido de socorro “o professor fulano chega sempre atrasado e depois 

fica nos apressando para copiar rápido” ou “o professor x deveria começar a aula às 

9 horas, mas às vezes, sem avisar, chega mais cedo e dá a aula para os alunos que 

chegaram cedo à escola”, “o professor y não sabe explicar a matéria, gostaria de ter 

aula com o professor K  mas não é possível porque ele trabalha à tarde”; esses fatos 

e outros relatados nas conversas informais dos alunos denotam um imenso 

desrespeito àos alunos, porém no questionário aplicado posteriormente acusou que 

76,7% dos alunos do nono ano consideram seus professores respeitosos.  

         Com os professores, pude deduzir que consideram a escola muito hospitaleira 

e que acreditam que seu trabalho é bom e o que fazem é o melhor que podem; 

então, como falar em fracasso da escola? Segundo os professores com os quais 

conversei, a culpa da repetência é dos alunos que não estudam, mas admitem que 

não utilizam nenhum recurso para tornar as aulas mais agradáveis. Devido ao 

pequeno número de professores presentes em virtude da greve, não podemos 

afirmar que este seja o pensamento dominante na escola. 

 Na etapa dos questionários, foram colhidas uma série de informações sobre 

os alunos, porém não vamos nos debruçar sobre todas, vamos recortar para relatar 

aquela que entendermos ser mais relevantes ao nosso tema. Foram aplicados 31 

questionários, nas duas turmas de 9º ano que funcionam na escola, vale destacar 

que existe uma variação grande na idade dos alunos, estudam juntos alunos entre 

13 e 21 anos de idade. Apresentamos a seguir os gráficos de maior relevância para 

nossa pesquisa. Os dados foram extraídos da tabulação das questões do 

questionário aplicado aos alunos de forma a avaliar variáveis que possam embasar 

nossa pesquisa.  

A seguir apresentamos os resultados obtidos a partir da tabulação das 

questões de maior relevância para nossa pesquisa, que é avaliar a hospitalidade na 

escola pesquisada.  

 

Gráfico 1 - Você gosta da sua escola? 
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Fonte: elaboração própria. 

 

Quando perguntados se gostam da escola, pudemos observar que nenhum 

aluno manifestou gostar muito da escola, porém, 25 alunos (80,64%) da nossa 

amostragem afirmaram gostar um pouco da escola e apenas 6 alunos (19,35%) 

disseram não gostar da escola. O que podemos perceber a partir desses dados e 

das entrevistas informais que complementavam o questionário, é que embora a 

escola não seja para eles um lugar divertido, eles veem importância na escola e no 

que nela é ensinado.  

                            

Gráfico 2 – sobre os professores. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 Na pergunta: “você acha seus professores bons?”, Conforme demonstrado 

pelo gráfico 2 da tabulação das respostas do questionário 3 alunos (9,68%)  

consideram seus professores ótimos, 20 alunos (68%) avaliam os professores como  

bons, 8 alunos (25,82%) avaliam seus professores como  razoáveis, e  nenhum 

aluno considerou os professores péssimos. Pelo resultado demonstrado no gráfico 

observamos que os alunos valorizam seus professores, tem uma boa relação com 
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os eles, porém nas entrevistas informais e observações feitas no verso dos 

questionários apareceram várias críticas em relação a atitudes desrespeitosas dos 

professores que nos pareceram reclamações e pedidos de ajuda. Um grande 

número de alunos manifestou que muitos profissionais não sabem ensinar ou de 

constantes atrasos e adiantamento de aulas nesse momento de greve, mesmo que 

a turma esteja com poucos alunos presentes, por não se tratar do horário da aula do 

professor. 

   Outro dado que nos chamou atenção foi o fato de que embora os 

professores tenham conhecimento sobre o interesse dos alunos quando usada 

metodologias diferentes das tradicionais, ou de recursos áudio visuais, ilustrativos, 

para motivar as aulas favorece a integração, eles próprios admitiram não fazer uso 

desses recursos e a própria diretora relatou que embora a escola tenha uma sala de 

informática para uso dos professores com os alunos esta raramente é utilizada. 

                         

Gráfico 3 – Acolhimento por parte dos docentes. 

 

Fonte: elaboração própria. 

Sobre os questionamentos referentes ao acolhimento dos professores, 16 

alunos (51,61%) afirmaram sempre se sentir acolhidos por seus professores, 9 

alunos (29,3%) sentem-se as vezes acolhidos e 6 alunos (19, 35%) nunca se 

sentem acolhidos. Os dados demonstram que os alunos em sua maioria não veem 

seus professores indiferentes a eles, embora alguns os percebam distantes, nesse 

caso específico, foi comum os alunos tratarem os professores de maneira 

individualizada, afirmando que alguns professores são mais acolhedores que outros, 

dificultando assim uma análise generalizante sobre esse assunto.   
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Gráfico 4 – Comunicação com a direção. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 A relação com a direção da escola não nos pareceu ser ruim, mas também 

não tão próxima. Dos alunos entrevistados, 10 (32,25%) consideram muito fácil a 

comunicação com a direção da escola, 11 (35,48%) consideram moderadamente 

fácil e 10 (32,25%) não percebem nenhuma facilidade na comunicação. Pela análise 

dos dados e das entrevistas abertas, nos pareceu que não há relação conflituosa 

entre alunos e direção da escola, mas também não nos pareceu existir proximidade. 

Nas entrevistas foram comuns comentários: “a direção da escola é na dela”.   

                    
Gráfico 5 – Escola atende reinvindicações dos alunos. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Quando perguntamos se são ouvidos e atendidos em suas reivindicações na 

escola a maior parte afirmou que só às vezes. Dos 31 alunos que responderam o 

questionário apenas 1 aluno (3,23%) afirmou sempre ter suas reivindicações 

atendidas pela escola, 4 alunos (12,90) afirmaram tê-las quase sempre, 19 alunos 

(61,29%) afirmaram que somente às vezes isso ocorre, e 6 (19, 35%) afirmaram 

nunca ocorrer. Um importante elemento que surgiu na apreciação dos questionários 

10

10

11

11

12

Muito fácil Moderadamente
fácil

Nenhuma
facilidade

0

5

10

15

20

Sempre Quase
sempre

As vezes Nunca



24 
 

 

foi a iniciativa dos alunos em espontaneamente criarem a alternativa NUNCA como 

opção já que não havia esta opção no questionário. Essa iniciativa dos estudantes, 

junto com alguns relatos nas entrevistas informais nos mostra que já houve muitas 

frustrações em suas tentativas. Pelo que nos relataram as reivindicações geralmente 

são com relação ao uso dos espaços escolares fora dos horários das aulas, como 

por exemplo, o uso da quadra fora das aulas de educação física, e a realização de 

eventos culturais e de lazer como eventos. 

                            

Gráfico 6 - Oportunidade de práticas esportivas e culturais fora dos 

horários de aula. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Outro fator que a tabulação dos dados nos mostra é que os alunos constatam 

que a prática esportiva e cultural só é possível e se limita aos horários das aulas,  

fragmentadas por disciplinas e que atividades extracurriculares fora do horário das 

aulas não lhes são permitidas. Pelos dados obtidos no questionário 4 (12,90%) dos 

alunos entrevistados responderam sim para as práticas esportivas e culturais fora do 

horário de aula, enquanto que  20 (64,52%) afirmaram que não e 7 (22,48%) dos 

estudantes entrevistados disseram que raramente lhes é possível a prática 

esportivas e culturais.  

     Nota-se ainda, que durante as conversas informais esse tema: práticas 

esportivas e culturais fora das aulas pré-estabelecidas é recorrente e nos ficou claro 

o desejo de poder ter mais liberdade, iniciativa e diversão no ambiente escolar 

saindo rotina engessada das aulas fragmentadas em disciplinas. Propiciar essas 

atividades tornaria o ambiente escolar mais interessante e hospitaleiro. Uma 
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educação do face a face implica na responsabilidade ética do professor onde seus 

conhecimentos são questionados e da escola onde suas regras são postas à prova 

e ganham sentido quando este se encontra diante de um outro concreto que por sua 

alteridade o interpela. 

  Refletindo sobre os estudos de lugar e não lugar e pensando a escola  como 

um lugar que tem uma linguagem social e afetiva determinada pela interação dos 

que ocupam aquele espaço podemos inferir que a escola ,onde  a hospitalidade  

entendida aqui como a (im)possibilidade  de compreensão do outro  a partir da 

alteridade e do  do imprevisível do estranhamento  que o encontro com o outro 

sempre presente na relação professor aluno, não pode pensar a educação apenas 

baseada na racionalidade técnica e instrumental mas fazer da experiência 

educativaum  lugar de hospitalidade e  encontro. 

Salientamos que apesar dos resultados de nossa pesquisa apontarem para 

um ambiente educacional como um todo pouco hospitaleiro pudemos perceber que 

existem alguns professores e funcionários que fazem parte dessa comunidade que 

se esforçam para criar um ambiente acolhedor. Porém a escola não pode ser 

pensada à partir  do eu do professor ou  posturas individuais de cada membro da 

comunidade escolar; faz-se necessário que a escola haja como um todo com 

compromisso com os alunos  à partir de uma prática diária  embasada na  ética  de  

alteridade no ambiente educacional  e  reflita a educação sob uma outra perspectiva 

pedagógica à partir do outro e na qual todos os atores que fazem parte da 

comunidade escolar  participem para que através da hospitalidade incondicional 

torne o ambiente da escola local propício para que a hospitalidade se estabeleça e 

possa contribuir para melhoria da aprendizagem e  para diminuir os índices de 

repetência e evasão na escola 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Definindo hospitalidade como um acontecimento ético, uma maneira de 

relacionamento e um dever universal de respeito ao outro como um modo 

privilegiado de relação humana, marcado pela abertura à alteridade, podemos 

observar ao longo desse artigo as importantes contribuições que o estudo da 

hospitalidade tem no campo da educação. 

 Analises de diferentes autores demonstram como as instituições escolares 

ainda hierarquizam saberes, reproduzem a dualidade estrutural presente na 
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sociedade e está centrada em orientar em promover mudanças comportamentais e 

valorativas nos alunos. Assim mesmo com a conquista da expansão do acesso a 

escola a setores sociais antes excluídos, a escola permanece excludente e seletiva, 

o que nos fica claro pelos índices de repetência e evasão escolar nas escolas 

públicas brasileiras.  

Na pesquisa por nós realizada em uma escola estadual do município de 

Niterói ilustraram como algumas práticas nada hospitaleiras ainda estão presentes 

no cotidiano escolar, mas ao mesmo tempo ilustra como muitos alunos apesar de 

criticarem as posturas conservadoras  reconhecem a importância daquele espaço e 

tem clareza das mudanças que gostariam  para que  se tornasse mais agradável e 

acolhedor. A pesquisa foi realizada no período em que o estado do Rio de Janeiro 

atravessa profunda crise financeira tendo como reflexo uma greve de professores 

que atingiu o colégio com a paralização de 80% dos docentes. O fato de estar 

funcionando precariamente dificultou nossa coleta de dados e sem dúvida 

demonstra a insatisfação dos profissionais da educação com suas condições de 

trabalho, e valorização salarial, o que certamente traz consequência ao ambiente 

escolar.  

Uma educação hospitaleira auxiliaria na formação do vínculo o que ocorre 

quando o ser humano é acolhido e valorizado sem restrição fazendo da escola um 

lugar propício ao processo de ensino e aprendizagem, estabelecer laços de 

compromisso e confiança com o outro, evitando assim o processo de evasão escolar 

e a cultura da reprovação. Advogamos como responsabilidade ética de todos  a 

tarefa de procurar fazer da escola um lugar de relação, de contato, de diálogo e de 

sensibilidade. Cabe aos alunos, pais e professores, todos os atores do espaço 

educativo; além de estudiosos da educação, e formuladores de políticas públicas, 

pensar transformações no ambiente escolar que o torne acolhedor, hospitaleiro e 

assim relevante àqueles que o frequentam, não é um trabalho solitário, mas envolve 

a todos. 

Queremos ressaltar que com este trabalho não temos a pretensão de 

solucionar a questão ou esgotar o debate, mas de contribuir e alertar sobre a 

necessidade de fazê-lo, pois entendemos que a repetência e evasão nas escolas 

públicas e gratuitas do nosso município e no Brasil, é um problema complexo em 

que inúmeras variáveis estão envolvidas, porém acreditamos na possibilidade de 

que este trabalho ao ser difundido poderá despertar questionamentos e interesse 
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para se intensificar a pesquisa da hospitalidade sob a ética da alteridade na 

educação e que seus resultados possam contribuir de forma positiva para melhorar 

a hospitalidade nas escolas, a formação de novos profissionais de educação e, 

consequentemente, minimizar este triste quadro de repetência e evasão que a 

tantos anos vivenciamos. 
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