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Resumo: A relação professor/alunos e o diálogo estabelecido entre eles constituem os sentidos e as significações 
que são comunicados e construídos em aula. Dessa forma, a investigação das teorias do discurso de Bakhtin 
parece apontar caminhos para o melhor entendimento da complexidade da relação pedagógica. Com isso, o 
objetivo deste estudo é o de justificar a investigação da relação professor/alunos, tomando como principal 
referência as teorias do autor russo. O estudo é bibliográfico e está estruturado em duas seções uma que retoma o 
papel das relações professor/alunos nos estudos contemporâneos sobre educação e a outra que investiga as 
teorias de Bakhtin e identifica em suas obras quais categorias do discurso demonstram potencialidades para o 
entendimento da relação dialógica entre professor e alunos. O estudo feito aponta a relevância das categorias do 
dialogismo, da alteridade, do excedente de visão, do não-álibi da existência responsiva e do ato responsável de 
Bakhtin para o estudo das relações que se estabelecem entre professores e alunos no espaço da aula. 
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Introdução 

 

A escola é uma das instituições onde as relações e as configurações sociais podem ser 

reproduzidas, repetidas e, às vezes, transformadas. Com a evolução da sociedade ocidental 

para um modelo urbanizado e pós-industrial, enfrentamos uma individualização compulsória 

que constitui um dos elementos da sociedade líquida em que vivemos, conforme alerta 

Bauman (2001). E nesse contexto de individualização, as dificuldades de relacionamento e de 

socialização também invadem o espaço escolar e nele são repetidas. Seria possível a 

transformação dessas situações de individualização, de violência e de desrespeito, vividas na 

escola, através do diálogo e de um bom relacionamento entre os sujeitos, principalmente entre 

professor/alunos? Como construir tais relações dialógicas? 

Sabe-se que o processo de construção do conhecimento encontra sua melhor 

ambiência em contextos favoráveis para o estabelecimento de relações positivas, de respeito e 

de colaboração entre os sujeitos. Nesse sentido, em sua pesquisa, Cunha (1989, p. 69) apontou 

os principais aspectos para um professor ser reconhecido como bom por seus alunos: “[...] 

conhecimento de sua matéria de ensino (ou) habilidades para organizar suas aulas, além de 

manter relações positivas”. Dos três aspectos apontados, todos são fundamentais, mas a ação 

de manter relações positivas com os seus alunos e entre eles é a que hoje se mostra mais 
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desafiadora para o professor, pois exige que ele opere habilidades e competências que vão 

além dos conteúdos estudados sobre a matéria que ensina. Desse modo, a interação entre 

professor/alunos se evidencia como um fator central de impacto na relação pedagógica, pois é 

através da interação que os sentidos e as significações são comunicados e construídos. 

Para o entendimento da aula como espaço dialógico, foram eleitas algumas das teorias 

de Bakhtin, de modo que o objetivo deste texto é o de justificar a investigação da relação 

professor/alunos através das teorias do autor russo. Assim, será realizado um estudo 

bibliográfico retomando o papel das relações professor/alunos nos estudos contemporâneos 

sobre educação e investigando as teorias de Bakhtin, a fim de identificar em suas obras quais 

categorias do discurso permitem o melhor entendimento de relações potencialmente 

dialógicas entre professor e alunos. Este estudo pretende responder prioritariamente às 

seguintes perguntas: as categorias dialógicas de Bakhtin são uma alternativa viável para 

repensar a relação professor/alunos estabelecida em aula? Quais categorias? O texto será, com 

isso, estruturado em duas seções, sendo a primeira uma justificativa do estudo das relações 

pedagógicas e a segunda um estudo das categorias teóricas do discurso de Bakhtin que se 

mostram pertinentes para o entendimento das relações pedagógicas que se estabelecem na 

contemporaneidade. 

 

1. Relações pedagógicas? Como? Por quê? 

 

A importância de manter relações positivas com os alunos e de criar, em sala de aula, 

um ambiente propício para trocas e aprendizagens é evidente, mas também se mostra um 

desafio a ser superado. Como criar um ambiente de colaboração, de respeito mútuo e de 

diálogo em turmas de cerca de quarenta alunos do ensino médio, em que se intensificam as 

características particulares do ser jovem? Como dialogar e interagir com os jovens hoje? 

Como ir além das situações de conflitos para o exercício do convívio e o do respeito mútuo? 

Como mobilizar os alunos de modo a mantê-los interessados e participativos no ambiente 

escolar? 

A relação professor/alunos enfrenta muitas situações de conflito, que são amplamente 

divulgadas pela mídia e que são foco de muitos estudos acadêmicos e pesquisas. Mas, apesar 

do conhecimento desses conflitos e de se saber que a relação entre os sujeitos está longe do 

ideal, há ainda pouco entendimento de como se dão tais relações e de como transformá-las 

para melhor. Por exemplo, há ainda muito autoritarismo por parte dos professores, há muita 

incompreensão entre os sujeitos, de modo que um não conhece e não entende o outro, há 
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situações de falta de respeito. Enfim, são muitas as situações que acabam por distanciar 

professores e alunos e, consequentemente, os alunos se distanciam da disciplina estudada.  

Considerando tais conflitos, não seria a escola o espaço privilegiado para a 

aprendizagem do convívio tolerante e democrático, de modo que os estudantes aprendessem a 

exercer a sua cidadania? Não seria a escola o lugar onde os alunos poderiam aprender a se 

relacionar com os pares e a aprender com o outro? Não teria a escola o papel de capacitar os 

alunos para interagirem e para dialogarem, de modo a ampliarem as experiências construídas 

em seus contextos sociais e familiares?  

Nesse sentido, considerando os papeis da escola, Bruner (2001, p. 7) afirma que a 

educação escolar é uma das formas utilizadas pelas sociedades urbanizadas e pós-

industrializadas para inserirem os indivíduos na cultura, além de ser, em si mesma, uma 

representação da forma de vida vigente. A escola, portanto, nunca é neutra. Ela “[...] fornece 

habilidades, formas de pensar, sentir e falar que posteriormente podem ser negociadas em 

troca de ‘distinções’ nos ‘mercados’ institucionalizados de uma sociedade” (BRUNER, 2001, 

p. 33). A escola reproduz relações de poder e outros valores culturais, mas também 

proporciona ‘brechas’ capazes de dar ferramentas aos sujeitos para transformarem a sociedade 

em que vivem, logo a escola precisa ser entendida na sociedade em que está inserida. 

A cultura de um povo se refere às crenças, aos hábitos, às maneiras de pensar, dentre 

outros. Se considerarmos o modo como as mudanças sociais e culturais acontecem e 

influenciam as nossas vidas, não é de estranhar que tais mudanças também impactem sobre o 

ambiente escolar. Bauman (2001) e Arendt (1992) apontam para o contexto de fragilidade das 

bases tradicionais em que se apoiavam as instituições, inclusive a escola, que estão agora 

permeadas de incertezas. Arendt (1992, p. 48) apresenta “[...] a crise da nossa atitude face a 

tudo o que é passado”, dessa forma, a falta da consciência do passado prejudica a construção 

de uma perspectiva de vida para o futuro e, por consequência, de melhores perspectivas 

escolares.  Bauman (2001), por sua vez, alerta que a sociedade líquida em que vivemos faz 

predominar uma individualização compulsória. Nela as pessoas estão “[...] com os olhos 

postos em seu próprio desempenho – e, portanto, desviados do espaço social onde as 

contradições da existência individual são coletivamente produzidas” (BAUMAN, 2001, p. 

48), a fim de cumprirem seus papeis na sociedade capitalista dominante.  

Se as relações sociais, amplamente divulgadas pela mídia e experienciadas pelos 

sujeitos cotidianamente, estão repletas de casos de violência, de desrespeito, de 

individualização, de falta de diálogo e de dificuldade de relacionamento entre as pessoas, as 

relações estabelecidas dentro do espaço escolar também sofrem com os mesmos fatores. 
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Nesse contexto, fica cada vez mais desafiador o estabelecimento de relações de colaboração e 

cooperação entre os sujeitos e, especialmente, entre professor/alunos.  A escola tende a 

utilizar um “currículo não-oficial”1 e por meio dele, expressa “[...] suas atitudes em relação a 

seus alunos, suas atitudes raciais e tudo o mais” (BRUNER, 2001, p. 35). Ao reproduzir 

alguns dos comportamentos da sociedade contemporânea, a escola realmente contribui, na 

medida do que se espera dela, para a formação de sujeitos emancipados e críticos? De que 

forma a escola pode transformar e não apenas reproduzir tais atitudes e relações? 

A relação entre professores e alunos é complexa e paradoxal, já que representa para o 

professor “[...] ao mesmo tempo, a principal fonte de satisfação do métier, e a fonte dos 

desafios, das dificuldades de todo tipo; muitas vezes ela é também ocasião de descoberta de 

seus limites pessoais e profissionais.” (TARDIF; LESSARD, 2013, p. 160). Tal relação entre 

os sujeitos professor/alunos só pode ser estabelecida por meio da interação e é ela que permite 

a comunicação de pensamentos, ideias, sentimentos, emoções, saberes etc. Enfim, a interação 

permite conhecer o outro e a si mesmo, a partir da habilidade do sujeito de enunciar a sua 

orientação para a vida e seus pensamentos. Aí está, então, um dos desafios do docente, o de 

expressar-se e de auxiliar os alunos para que eles também possam formar seus enunciados e 

comunicar seus pensamentos e ideias com clareza. 

A importância da comunicação e da interação entre professores e alunos se manifesta 

pela necessidade de significação das ações e dos pensamentos. Tardif e Lessard (2013, p. 249) 

complementam que “[...] o sentido que perpassa e se permuta em classe, as significações 

comunicadas, reconhecidas e partilhadas, são, assim, o meio de interação pedagógica”. A 

interação é, por conseguinte, uma das principais formas de construção dos conhecimentos e, 

também, da aprendizagem. Deste modo, evidencia-se o valor da interação na construção da 

relação pedagógica professor/alunos e na construção da aprendizagem.  

Ao revisitar esses autores que pautam a complexidade das relações entre os sujeitos, é 

possível a retomada da afirmação de Paulo Freire (1996, p. 47) “[...] ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção 

[...] estar aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos...”. Aulas em que 

predominam o discurso em forma de monólogo por parte do professor não estimulam a 

interação, nem estimulam a construção de perguntas pelos alunos, muito menos a sua 

curiosidade. E, apesar de a aprendizagem ser construída entre os sujeitos e pelos sujeitos em 
                                                        
1 O currículo não-oficial é entendido por Bruner (2001) como a forma que a escola expressa, além dos currículos 

oficiais, seus comportamentos, visões de mundo, ideologias. Ele complementa a ideia afirmando que “a 
principal disciplina da escola, do ponto de vista cultural, é a própria escola” (BRUNNER, 2001, p. 35), ou seja, 
os ensinamentos escolares vão muito além dos conteúdos ensinados nas diversas disciplinas. 
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regime de cooperação e colaboração, ainda é possível perceber nas práticas pedagógicas 

vigentes, dificuldade em lidar com esses espaços dialógicos, de trocas e de respeito mútuo no 

ambiente escolar. 

A relação cooperativa e respeitosa entre os professores e alunos precisa ser construída, 

mas sem reduzir a importância do professor e nem destituí-lo de sua autoridade. Porém, a 

autoridade está desgastada e alterada, “não apenas a autoridade dos professores, mas dos pais, 

dos avós, dos mais velhos. Além disso, mudanças ocorridas nas sociedades contemporâneas 

modificaram a autoridade docente, inclusive em relação ao conhecimento” (TEIXEIRA, 2014, 

p. 32). Um dos caminhos para o resgate dessa autoridade do professor é quando ele fala o que 

faz e é coerente. De acordo com Foucault (2006) essa autoridade de mestre se torna possível a 

partir do exercício do cuidado de si, pois sem este estágio não é possível o cuidado com o 

outro nem a escuta do outro. Foucault (2006, p. 494) ainda complementa que, para alcançar 

tal ideal de professor mestre, “a verdade e as obrigações quanto à verdade estão do lado do 

mestre. Isto vale em toda a pedagogia.”. Tal verdade não se refere a um conhecimento pronto 

ou completo que o professor tem, mas se refere à verdade de ser e à necessidade do professor 

de adequar a sua ação à sua fala. Ou seja, o professor mestre seria aquele que, diante de sua 

complexa realidade, reflete e adapta suas práticas pedagógicas quando avalia ser necessário. 

Sem o exercício do cuidado de si e da escuta, por parte do professor, haverá maior 

dificuldade para a concretização de uma relação mais igualitária entre ele e seus alunos e entre 

os próprios alunos. Bruner, em seus estudos, levanta algumas possibilidades para que os 

propósitos pedagógicos sejam alcançados, de acordo com ele, a partir da colaboração e da 

responsabilização dos indivíduos envolvidos, a sala de aula pode ser reconfigurada para um 

 
[...] tipo de subcomunidade de aprendizes mútuos, com o professor organizando os 
procedimentos. (...) essas subcomunidades não reduzem o papel do professor, nem 
sua ‘autoridade’. O que acontece é que o professor assume a função adicional de 
incentivar os outros a compartilhá-la. (2001, p. 30) 

 

De que forma, então, o professor conseguirá compartilhar essa autoridade e incentivar 

o compartilhamento dela pelos aprendizes? É possível que a reflexão e o cuidado de si 

auxiliem nessa transformação da prática pedagógica do professor? Bauman (2001, p. 123) 

levanta uma possibilidade para o entendimento dessa situação afirmando que “a capacidade 

de conviver com a diferença, sem falar na capacidade de gostar dessa vida e beneficiar-se 

dela, não é fácil de adquirir e não se faz sozinha. Essa capacidade é uma arte que, como toda 
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arte, requer estudo e exercício”, nesse sentido conviver com a diferença e compartilhar a 

autoridade nessa diferença são desafios lançados aos professores na escola contemporânea.  

Os questionamentos de Teixeira (2014, p. 14-15) se somam às inquietações apontadas 

até o momento neste artigo 

 
como a palavra tem estado presente em nossas relações com a garotada? Ou, que 
silêncios as escondem? Quais dinâmicas dificultam ou reprimem a palavra deles, de 
nossos jovens estudantes? Ainda que a palavra não possa faltar ao docente, ela 
também não pode faltar ao discente, pois SOMOS, AMBOS, EDUCADORES E 
EDUCANDOS, SUJEITOS DE CULTURA. (grifos da autora) 

 

A autora ainda aponta, assim como Foucault e Freire, a importância da escuta dos 

alunos por parte do professor, nessa reflexão ela questiona se tal escuta acontece e de que 

forma ela acontece. Indo além, Teixeira (2014, p. 15) aponta um tipo específico de escuta 

como o ideal: “[...] a escuta generosa, aquela livre de nossas imagens rotuladoras, livre de 

julgamentos, livre das classificações que fazemos sobre eles [...]”. Nesse sentido, a autora 

ainda distingue a importância dessas relações intersubjetivas, dessas interações, pois de 

acordo com ela é no convívio com o aluno, “nesse encontro (por vezes, desencontro), nessa 

interação e convivência que tem origem a nossa existência como docentes” (TEIXEIRA, 

2014, p. 18). 

Diante das dificuldades que se enfrenta nas relações escolares atualmente, há uma 

tendência entre os docentes do cultivo de um sentimento de nostalgia, tentando recriar as 

experiências e lembranças do passado. Nesse momento se ressalta a importância do 

conhecimento da historicidade da docência, que não é fixa e que se modifica conforme se 

modificam os processos sociais, pois “[...] não somos e não podemos ser iguais aos 

professores que tivemos ou exigir que nossos jovens alunos se espelhem nos alunos que 

fomos [...]” (TEIXEIRA, 2014, p. 22). Tal postura nostálgica é também um dos fatores que 

afastam professores e alunos e dificultam o estabelecimento de uma relação dialógica.  

Para o entendimento da complexidade do estabelecimento das relações entre 

professor/alunos, Teixeira (2014) aponta três aspectos relevantes que devem ser considerados. 

O primeiro diz respeito às imagens e às representações que cada professor cria em relação aos 

seus alunos, pois tais imagens muitas vezes determinam a forma como esta relação se 

estabelece, direcionando as ações e as condutas do docente. O segundo aspecto se refere a 

uma característica inerente dessa relação entre os sujeitos professor e alunos em aula, que é a 

de ser uma relação de poder. E o acesso ao aprendizado e à informação acontecem “[...] por 

meio de outras instituições, processos, mecanismos, equipamentos, como o caso da mídia, da 
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internet, entre os de maior destaque [...] tudo isso torna vulnerável a autoridade dos 

professores [...]” (TEIXEIRA, 2014, p. 32). Por fim, o terceiro aspecto é o da acessibilidade 

da escola às classes pobres, acentuando a diversidade social dentro das salas de aulas. Todos 

esses aspectos contribuem para a reflexão sobre o contexto em que se estabelecem tais 

relações pedagógicas e permitem o melhor entendimento da complexidade delas. 

 

Bakhtin e a aula como espaço dialógico 

 

Para refletir sobre tais práticas pedagógicas, no que se refere à relação 

professor/alunos, elegeu-se as teorias do discurso de Bakhtin. Isso porque, o estudioso russo 

afirma a importância das construções dos enunciados na constituição dos sujeitos como seres 

sociais. Segundo ele, “[...] a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos 

(que a realizam); e é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua” 

(BAKHTIN, 2011, p. 261). Dessa forma, considerando a relevância da produção de 

enunciados para a vida, mostra-se a pertinência de entender as principais categorias da criação 

verbal para uma possibilidade de melhor entendimento das relações pedagógicas. Dentre as 

categorias da teoria de Bakhtin sobre o discurso, as que se mostraram importantes, após 

estudo das obras do autor, para este texto foram: o dialogismo, a retórica, a alteridade, o 

excedente de visão, o não-álibi da existência responsiva e o ato responsável. Tais categorias 

serão investigadas em relação a sua pertinência e relevância no estudo das relações 

professor/alunos e da criação de um ambiente dialógico em sala de aula. 

De acordo com Bakhtin (2011, p. 51), a existência de cada um somente pode ser 

justificada a partir da existência do outro, pois a necessidade individual de se expressar e de se 

objetivar só se concretiza a partir do outro. Por isso, cada homem se constitui no que é a partir 

do momento em que fica consciente do que o outro vê nele. E, tal entendimento do que o 

outro vê, geralmente acontece através do ato dialógico em que se pode perceber a ação 

responsiva do ouvinte, pois ele pode concordar com o que ouviu, pode discordar, pode 

completar etc. Então, “por sua precisão e simplicidade, o diálogo é a forma clássica de 

comunicação discursiva.” (BAKHTIN, 2011, p. 275). O dialogismo se refere, desse modo, à 

perspectiva de interação verbal, o diálogo, entre diferentes interlocutores, de modo que a 

significação do enunciado depende da relação entre os sujeitos. O princípio dialógico é 

constituinte da linguagem.  

Considerando o dialogismo na perspectiva da relação professor/alunos, os sujeitos se 

constituem mutuamente e, por isso, a importância da imagem que o professor cria de seus 
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alunos e a importância da imagem que os alunos criam de seu professor. Ora, de acordo com o 

princípio dialógico essas imagens preestabelecidas ou construídas permeiam os diálogos que 

são formados, inundando também, portanto, as relações. Se tais imagens forem repletas de 

qualificativos desqualificadores2, da mesma forma também serão as relações entre os sujeitos. 

Há que se ressaltar a diferença entre o dialogismo e a argumentação retórica. O 

dialogismo afirma a presença de duas ou mais vozes no interior de um mesmo enunciado e 

está em todo discurso humano. Enquanto que “na retórica, há os indiscutivelmente inocentes e 

os indiscutivelmente culpados, há a plena vitória e a humilhação do adversário. No diálogo, a 

destruição do adversário destrói a própria esfera dialógica da vida da palavra” (BAKHTIN, 

2011, p. 386). A retórica implica no esforço em aniquilar o ponto de vista do outro, ideia 

totalmente contrária à proposta do dialogismo, que aceita a voz do outro em seu discurso. 

Ao se ponderar a perspectiva dialógica e a perspectiva da retórica é possível 

questionar: quantas vezes, a fala do professor é retórica? Há a utilização da argumentação 

retórica, em meio a tentativas de recuperar uma autoridade em crise? Quantas vezes os alunos 

utilizam o recurso da retórica em uma tentativa de aniquilar o ponto de vista do professor e 

apagar suas ideias ‘antiquadas’? A retórica é utilizada pelos alunos como uma ferramenta para 

a rebeldia diante de adultos que não os escutam?  

Outra categoria proposta pelo autor russo é a alteridade, que pode ser entendida como 

a abertura ao outro, ou seja, estar aberto ao que o outro revela de mim, pois a vida se constrói 

e se justifica a partir do outro situado fora dela. Nesse sentido, Amorim (2004, p. 26) explica 

que para o entendimento do outro é preciso primeiro haver um estranhamento, de modo que 

um “abandona o seu território, desloca-se em direção ao país do outro, para construir uma 

determinada escuta da alteridade, e poder traduzi-la e transmiti-la”. Logo, entende-se que o 

ponto de vista do sujeito é alterado pelo outro a todo o momento. Deste modo, há uma 

alteração recíproca porque o outro também se transforma a partir do contato. O caminho para 

a alteridade precisa, então, ser construído, é o ato de receber e acolher tudo o que é do outro e 

estranho para mim. A autora ainda problematiza sobre esse encontro entre os diferentes 

sujeitos “como encontrar o outro, como fazê-lo falar, como se fazer ouvir, como compreendê-

lo, como traduzi-lo, como influenciá-lo ou como deixar-se influenciar por ele...” (AMORIM, 

2004, p. 31). Tais questões são fundamentais para a reflexão e a problematização da relação 

professor/alunos e mostram a importância de se pensar a alteridade nessa relação. 

                                                        
2 A expressão ‘qualificativos desqualificadores’ foi utilizada por Teixeira (2014, p. 31) para explicar a imagem 

negativa que os professores criam dos alunos e os adjetivos pejorativos utilizados para classificá-los como 
alunos desinteressados, indisciplinados, carentes, drogados, preguiçosos, entre outros. 
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Nesse processo de abertura ao outro, está implicado o excedente de visão, outro 

conceito de Bakhtin (2011, p. 23-25), entendido como uma espécie de “broto” para que seja 

possível completar o horizonte do outro indivíduo. Ou seja, cada sujeito deve entrar em 

empatia com o outro e ser capaz de ver o mundo como o outro o vê, colocar-se no lugar dele 

e, a partir desse excedente de visão, ser capaz de fazer as próprias conclusões. Tal excedente 

de visão deve ser capaz de motivar um ato ético (ajuda, consolo, reflexão cognitiva) ou, 

principalmente, um retorno a si próprio, de modo a assimilar em termos éticos, cognitivos ou 

estéticos o que foi percebido. Ao se refletir sobre tais ideias, alguns questionamentos são 

possíveis, por exemplo, existe tal excedente de visão na relação pedagógica em aula? Quando 

se utiliza de tal recurso, as relações são diferenciadas positivamente? É possível perceber os 

sujeitos alunos e professores se colocando no lugar uns dos outros durante suas interações? 

Ainda outra categoria que se mostra importante é a do não-álibi da existência 

responsiva que se refere ao reconhecimento da singularidade do lugar que ocupo, que é único, 

e também diz respeito à impossibilidade de estar em outro lugar, ou seja, de olhar a vida com 

outros olhos e de responder aos diferentes enunciados de forma não participante ou de modo 

indiferente. Sobre tal conceito, Bakhtin (2010, p. 106) esclarece que 

 
Não existe o homem em geral; existe eu, e existe um determinado, concreto, ‘outro’: 
o meu próximo, o meu contemporâneo (a humanidade social), o passado e o futuro 
das pessoas reais (da humanidade histórica real). Todos estes são momentos de valor 
do existir, individualmente válidos e que não universalizam o existir singular, que se 
abrem <?> a mim do meu lugar único como fundamento do meu não-álibi no existir. 

 

Assim, ter consciência dessa singularidade pessoal não implica em viver sozinho, e 

sim em reconhecer o outro com todos os seus valores e reconhecer o lugar único que ocupo na 

interlocução com o outro. Nestes termos, cabe indagar: Como o professor se vê, na sua 

relação com os alunos? Como os alunos se veem nessa relação? 

E, por fim, a última categoria selecionada foi a do ato responsável. Ela diz respeito ao 

ato de responder em uma interlocução, considerando a sua própria singularidade, ou seja, a 

partir do próprio não-álibi da existência, o sujeito deve ser responsavelmente participante. O 

ato aqui é entendido como ato atividade, isto é, ato intencional e concretamente realizado em 

sua totalidade. De acordo com Bakhtin (2010, p. 111) seria “suficiente para nós encarnar 

plenamente e de maneira responsável o próprio ato do nosso pensamento, subscrevendo-o, 

para nos tornarmos realmente participantes do ser-evento a partir do nosso lugar único”. 

Então, o ato responsável ou “responsível”, de acordo com o neologismo de Sobral, é 

consequência de um pensamento participante, não indiferente, inclusivo. Sobral (2013, p. 21) 
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ainda afirma que, “[...] o ato responsível envolve o conteúdo do ato, seu processo, e, unindo-

os, a valoração/avaliação do agente com respeito a seu próprio ato, vinculada com o 

pensamento participativo (uchastnoyemyshlenie).”. Ora na relação entre professor e alunos, na 

medida em que o diálogo se faz necessário e a interlocução de diferentes ideias e pensamentos 

se faz presente, em que medida o ato responsível é importante? Tal ato responsível dos 

sujeitos traz efeitos positivos para uma o estabelecimento de uma relação dialógica? 

 

Considerações Finais 

 

O estudo apresentado suscitou as perguntas: é possível que determinados professores 

consigam operar as categorias do discurso de Bakhtin em seu diálogo com os alunos? De que 

forma e em que medida tais professores operam as categorias do dialogismo, da alteridade, do 

excedente de visão, do não-álibi da existência responsiva e do ato responsável? De que forma 

tais professores renunciam à retórica em seus enunciados e permitem e incentivam o diálogo 

entre os sujeitos em aula? De que maneira tais categorias do discurso influenciam os diálogos 

estabelecidos entre professor e alunos?  

Os elementos discursivos da teoria de Bakhtin, apresentados neste estudo, mostraram-

se categorias potentes para o estudo das relações que se estabelecem entre professores e 

alunos no espaço da aula. Assim, o estudo de tais categorias de modo aprofundado e em 

situações de imersão na sala de aula pode apontar o que se tem feito e o que pode ser feito no 

estabelecimento de relações pedagógicas dialógicas. Além de indicar quais as práticas 

pedagógicas, na sala de aula, são potencialmente dialógicas e favorecem o estabelecimento de 

relações positivas e qualificadas entre professor e alunos. As categorias dialógicas de Bakhtin 

são, portanto, ferramentas conceituais importantes para a investigação das relações 

pedagógicas. 
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