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Para Bakhtin, os sujeitos constituem-se nas relações sociais, logo, é inevitável 

não recordar um dos conceitos mais caros em seus estudos, o dialogismo. Este, por sua 

vez, consiste na atividade dinâmica de linguagem entre o Eu e o Outro. Diante disso, 

deve-se considerar relevante o contexto que envolve os indivíduos.  

É nesse sentido que a educação se torna um campo vasto para diversas 

discussões, pois tanto o professor, quanto aluno assumem responsabilidades nesse 

processo de ensino e aprendizagem, mas enquanto ele é desenvolvido ocorrem 

interações de diferentes âmbitos, dentro e fora do ambiente sala de aula e nos interessa 

compreender o quanto elas influenciam e intervém na vida do Outro.  

Ao exercer sua profissão como sujeito habilitado e capaz de lecionar, o professor 

assume uma postura de autor no ato que compete à docência. Sabe-se que no diálogo 

não existe uma fala monológica, portanto o indivíduo ouve e compreende a mensagem 

e, imediatamente, responde, logo, assume uma postura favorável ou não a de seu 

interlocutor. O professor reage ao aluno e vice-versa, então tudo quanto o indivíduo faz 

é determinado por uma resposta dada. A priori, pode-se concluir que recai sobre ele 

inteira responsabilidade pelo ensino, no entanto o aluno é sujeito ativo da própria 

aprendizagem, ele não apenas assiste a tudo como mero expectador.        

Para Bakhtin, o fazer ético corresponde ao agir/ reagir no mundo, sendo assim, 

ensinar é ser responsável e torna-se ator e autor dos atos realizados: “A ênfase não recai 

naquilo em que a ação resulta, o produto final da ação, mas antes no ato ético em seu 

fazimento, como um ato no processo de criar ou “autorar” um evento que pode ser 

chamado de ato, quer ele seja uma ação física, um pensamento, uma elocução ou um 

texto escrito” (CLARK & HOLQUIST, 2004). 

O momento da aula como um evento exige que o professor comprometa-se a 

realizar o trabalho como ato responsável, sendo capaz de responder pelo que faz, diz, 
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insinua, tal como qualquer outro ser humano. Segundo Bakhtin, os indivíduos “não tem 

álibi na existência”, deste modo o profissional responde pelo que desenvolve, então 

 

[...] meu ato realmente realizado sob base do meu não-álibi no existir, seja o 

ato-pensamento, seja o ato-sentimento, seja o ato-ação, são efetivamente 

empurrados aos limites extremos do existir-evento, orientados nesse como 

em um todo unitário e singular, por mais que o pensamento possua um 

conteúdo rico e por mais que a ação seja concreta e individual, no seu âmbito 

pequeno, mas real, eles participam do todo infinito (BAKHTIN, 2010. p. 

111) 

 
Dahlet (2005) afirma que o diálogo corresponde a um processo de “construção 

híbrida”, portanto necessita de mais de uma fala, mais de um indivíduo. Então, trabalhar 

nessa perspectiva, significa, assim, conceber o sujeito como híbrido- formado por 

diversos discursos de outros sujeitos- e um entrosamento de vozes discursivas. Segundo 

Miotello (2008): “Dialógico é o que junta, o que relaciona, qualquer que seja a relação. 

Não precisa ser relação apenas boa, construtiva. Qualquer relação. Dialogia é relação. 

Mesmo uma relação turbulenta me constitui”. 

A partir disso, compreende-se que se é por meio da linguagem que os sujeitos 

interagem, então a fala do professor é altamente comprometedora, porque seus discursos 

são registrados não por escritos, mas por seus atos realizados, os quais podem se 

perpetuar no Outro. O aluno por sua vez, envolvido no processo de interação, reage a 

esses atos verbalmente ou não, quando, por exemplo, se recusa a executar uma 

atividade. Isso esclarece, basicamente, o fato de que muitos alunos selecionam os “bons 

e maus professores”. Nesse sentido, considera-se o discurso do professor fundamental 

na formação de sujeitos, o que ele diz, marcado de onde diz, passa a representar o 

próprio sujeito, isso é determinado pela capacidade com que enxerga o Outro, portanto: 

“Falar é bem mais do que representar o mundo: é construir sobre o mundo uma 

representação. E oferecê-la ou impô-la ao outro” (GERALDI, 1996, p. 52).  

 Koch (2008) assegura a não existência de um discurso neutro, pois sempre 

“subjaz uma ideologia”, deste modo o que é proferido pelo professor, o imaterial-

discurso- compromete o material, constrói sua imagem enquanto profissional que 

forma, dá forma, mas não no sentido de acabado e pronto. 

O professor ao exercer sua atividade utiliza diversos métodos, não apenas transmite um 

conteúdo, porém age sobre o Outro, a fim de influenciá-lo, mesmo que de modo inconsciente 

algumas vezes, embora lecione um assunto previamente selecionado, a cada opinião manifesta 



 

na sala, ou gesto expresso o professor influencia, de modo positivo, ou não. Desta mesma 

forma, o aluno também constrói uma imagem sobre o professor que tem. Segundo Freire 

(2011), nenhum professor escapa ao julgamento e avaliação de seus alunos, pelo contrário:  

 
a responsabilidade do professor, de que às vezes não nos damos conta, é 

sempre grande. A natureza mesma de sua prática, eminentemente formadora, 

sublinha a maneira como a realiza. Sua presença na sala é de tal maneira 

exemplar que nenhum professor ou professora escapa ao juízo que dele ou 

dela fazem os alunos. E o pior talvez dos juízos é o que se expressa na “falta” 

de juízo. O pior juízo é o que considera o professor uma ausência na sala 

(FREIRE, 2011, p.64)  

E a maneira como eles me percebem tem importância capital para o meu 

desempenho. Daí, então, que uma de minhas preocupações centrais deva ser a 

de procurar a aproximação cada vez maior entre o que digo e o que faço, 

entre o que pareço ser e o que realmente estou sendo (FREIRE, 2011, p. 94). 

 

Os nossos discursos são marcados a partir da postura que assumimos, pois cada 

qual ocupa um lugar único, considera-se que o discurso é validado pela posição que se 

ocupa, pois cada qual compreende o mundo a seu modo, de acordo com suas 

experiências, somente eu consigo dizer o que penso, a partir do lugar que ocupo e, 

assim, vejo o mundo. O professor, por sua vez, ocupa uma posição privilegiada, porque 

apresenta um considerável grau de conhecimento diante de sua turma.  

A voz do professor pode ultrapassar o ambiente sala de aula, alcançando espaços 

muito maiores nas vidas de seus alunos, o ser professor é torna-se uma voz que atinge 

vários sujeitos ao mesmo tempo, deste modo    

 

o espaço da sala de aula, no tempo da aula, é lugar dominado pelo professor: 

fechada a porta, são o professor e os alunos que fazem a aula acontecer. Há 

entre as quatro paredes um conjunto de cumplicidades entre professor e 

alunos, um conjunto de formas de convívios que seguramente vão 

construindo nossa experiência de professores - a experiência de ser aluno dos 

alunos. Nem tudo que aí se passa é memorável, nem tudo que aí acontece é 

experiência, porque a experiência que fica é aquela que nos ocorre, aquela 

que nos toca, aquela que nos move e remove (GERALDI, 2010, p. 54-55). 

 

Reconhecer a identidade do sujeito enquanto professor é avaliar um trabalho que 

requer atenção, no sentido de ter sensibilidade para compreender a sua contribuição no 

ato de formar sujeitos, pelo qual é responsável. Ele forma, dá forma, deforma. É uma 

profissão, deste modo, Amorim postula que 

 

o ato é responsável e assinado: o que quer dizer que ele responde por isso. 

Uma ação pode ser uma impostura: não me responsabilizo por ela e não 



 

assino. Ao contrário, escondo-me nela. O ato é um gesto ético no qual o 

sujeito se revela e se arrisca inteiro. Pode-se mesmo dizer que ele é 

constitutivo de integridade. O sujeito se responsabiliza inteiramente pelo 

pensamento. (2009, p. 22) 

 

O ato de lecionar exige uma postura de ser professor, ou seja, executar sua 

profissão com responsabilidade de atuar com diversas possibilidades de ensino, a fim de 

alcançar seu aluno e este responder de modo positivo. A voz que perpetua no aluno é, 

justamente, o ato promovido pelo professor, o qual faz suas escolhas dentro e fora da 

sala de aula. Escolhe como tratar seus alunos, escolhe o material a ser utilizado nas 

aulas, escolhe os métodos. O erro é escolher os alunos, escolher estar na sala sem estar 

realmente atento ao que ocorre nela, assim: 

“Escolho fios, faço apostas; seleciono, corro riscos nessas opções. Mas não 

posso fugir. Sou o único responsável por minhas escolhas feitas. Tudo está à minha 

disposição, de algum jeito, de alguma maneira. Minha responsabilidade é única” 

(MIOTELLO, 2008, p. 395) 

Para Miotello (2008) “É próprio de toda e qualquer relação não deixar os 

participantes desafetados e iguais”. Nesse sentido, ressalta-se que é impossível que os 

indivíduos, envolvidos no contexto, serem os mesmos após a relação, ocasionada por 

uma interação.  

Ensinar é dar uma oportunidade maior ao Outro de se posicionar de modo 

consciente, ser professor é assumir a responsabilidade de ser uma ponte entre o aluno e 

o conhecimento, para que o aluno reconheça que é o ator de sua aprendizagem. 
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