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RESUMO
As desordens próprias das relações humanas perpassam no ambiente escolar, influenciando o
relacionamento entre o professor e aluno. O objetivo do presente trabalho é verificar como se
estabelecem as relações entre professor e alunos. Supõe-se que ambos idealizem uma relação,
que não se concretiza por deficiência no diálogo. Esse artigo faz uma ampla revisão
bibliográfica onde são destacadas e analisadas as teorias dos pesquisadores sobre a relação
professor/aluno, o fortalecimento de vínculos entre as partes com vistas a melhorar o
ensino/aprendizagem, bem como a relação humana e aponta estratégias para aprimorar o
diálogo entre as partes envolvidas no processo educacional.
Palavras-chave: Educação. Diálogo. Afetividade.
1 INTRODUÇÃO

A escola constitui-se em um dos espaços essenciais destinados a contribuir com a
formação intelectual e social dos sujeitos. Essa formação acontece dentro de um processo
educativo onde ocorrem as relações escolares, que se dão a partir de encontros interpessoais e
de forma dinâmica. Estes encontros são também encontros de singularidade de cada sujeito,
onde cada um traz suas memórias, histórias, vivências, concepções, percepções, entre outros
aspectos de sua vida.
O contexto escolar, frente a atual realidade, volta a atenção para constituição das
relações, pois o diálogo entre os sujeitos está cada vez mais raro. Os sujeitos encontram-se
imersos em uma sociedade globalizada que vivencia fervorosamente os processos de
produção e consumo, interferindo na vida dos sujeitos de tal forma que os limita a reconhecer
as dimensões que sustentam a vida: individual, social, natural.
Ao mesmo tempo, a contemporaneidade coloca à disposição aparatos tecnológicos,
cada vez mais modernos, que permitem às pessoas estarem conectadas com o mundo, e com
as pessoas a qualquer tempo e lugar. Essa relação de virtualidade, proporcionada pelas
tecnologias, se dá inclusive com pessoas de convívio próximo. No entanto, esse processo
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tecnológico, interfere nas relações humanas, de tal forma que os momentos destinados ao
diálogo e/ou à escuta mútua estão cada vez mais raros nas relações: familiares, de amizade,
escolares e até mesmo institucionais, tornando-se virtuais ou inexistentes.
A percepção deste conjunto levanta demandas a serem refletidas sobre o papel e a
importância do encontro interpessoal para a construção e desenvolvimento dos sujeitos, sejam
crianças, adolescentes ou adultos, independentemente do espaço que estejam ocupando, pois
considera-se de fundamental importância o processo dialógico nas relações.
Na relação do professor/aluno, frente à fragilidade das relações (familiares e sociais),
toda forma de diálogo é importante. No contexto escolar tem-se uma fragilização no
estabelecimento de relações de cumplicidade e respeito, aspectos constituintes da construção
conhecimento e formação humana. Somado a isso destaca-se a crise comunicacional, citada
anteriormente, e que se estende no convívio escolar, causando situações de conflitos e tensão,
entre alunos e/ou alunos-professores. Algumas situações decorrentes da crise comunicacional
têm sido evidenciadas na mídia, que apresentam constantemente reportagens e/ou noticiais
tratando de conflitos, brigas e até agressões que ocorrem no contexto da comunidade escolar.
Ainda, a falta de diálogo pode interferir inclusive no processo de aprendizagem.
Os professores devem buscar trazer os alunos como aliados e corresponsáveis,
utilizando-se do diálogo como ferramenta e/ou estratégia no processo de aprendizagem. O
diálogo possibilita a construção de laços de afetividade entre professores e alunos,
aproximando os sujeitos, minimizando conflitos existentes, viabilizando participação,
favorecendo o processo educativo e promovendo a participação dos sujeitos (PIAGET, 2005).
Utilizando-se de fontes bibliográficas, este artigo busca apresentar contribuições
para uma melhor relação, comunicação e tolerância entre os sujeitos envolvidos na
comunidade escolar com vistas a um ganho na aprendizagem do aluno.

2

ASPECTOS

IMPLICADOS

NA

CONSTRUÇÃO

DA

RELAÇÃO

PROFESSOR/ALUNO

A relação professor-aluno é uma condição primordial do processo de aprendizagem,
apesar de estar sujeita a normas e diretrizes (FREIRE, 1996). A interação do professor/aluno
forma o processo educativo e pode se mostrar conflituosa, uma vez que se baseiam no
convívio de diferentes classes sociais, culturas, valores e objetivos diferentes. Podem-se
observar ainda aspectos importantes nessa (inter) relação professor-aluno: transmissão de
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conhecimento e a própria relação pessoal entre professor e aluno, diante das normas
disciplinares (impostas).
Independente dos aspectos essa relação se constitui de histórias. As histórias se
constroem a partir de encontros, e todos são singulares. Nesse processo de construção, que
apesar de dinâmico, é lento e intenso, repleto de evoluções, invenções, transformações, são ao
mesmo tempo, produtos e produtoras da uma mudança cultural, e que (re) caracteriza a
existência humana e a própria convivência com a diversidade.
Nessa dinamicidade, o processo educativo se constitui como mediador na manutenção
e reinvenção dos elementos culturais. Nas duas modalidades, a existência humana mantém e
expande-se, pois é mediada pela linguagem. Linguagem corresponde aos sinais, signos e
procedimentos de ações ordenadas consensuais, conforme Maturana e Varela (1995).
Ao falar-se em linguagem e comunicação, verifica-se a necessidade de reconhecer que
há algo que circula e possibilita a interação entre os organismos. Tanto na linguagem verbal,
como na não verbal e escrita, há circulação de significados estabelecidos consensualmente, o
que permite a comunicação. Quanto ao significado, Bruner (2001) trata a construção dos
significados e as articulações entre cultura, mente e educação, destacando a importância da
noção de cultura e os elementos que a constituem. Esses elementos também são singulares de
cada sujeito. Logo, todos esses aspetos interferem na forma da comunicação, no diálogo e
consequentemente na relação.
Para tanto, pergunta-se se nas práticas educativas o professor também reconhece a
singularidade do aluno? Para Morin (2000), é necessário à educação “ensinar a compreensão”.
Nesse sentido, o autor reflete os diversos aspectos e limites presentes nas relações cotidianas.
Limites que, segundo ele, não favorecem o exercício da compreensão, salientando a
importância da “abertura subjetiva em relação ao outro” e a “interiorização da tolerância”.
Para Morin (2000), os dois aspectos mencionados requerem o reconhecimento das diferenças
e o deslocamento de posição, a serem superados pela possibilidade do diálogo, à escuta, ao
acolhimento e percepção do outro (tão próximo e tão distinto a mim).
No âmbito da reflexão educacional, a partir de Freire (2004), o mesmo enfatizou que é
necessário respeito ao universo e às vivências do aluno/educando, como também do
professor/educador, ambos em seu processo de vida, principalmente do princípio dialógico
como fundamento de vivências democráticas. Sobre o respeito ao universo do
aluno/educando, sua singularidade e cultura, seu saber e sua leitura de mundo, Freire (2004, p.
64) infere que:
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Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser formando-se, à sua
identidade fazendo-se, se não se levam em consideração as condições em que eles
vêm existindo, se não se reconhece a importância dos “conhecimentos de
experiência feitos” com que chegam à escola. O respeito devido à dignidade não me
permite subestimar, pior ainda, zombar do saber que ele traz consigo para a escola.

Nesse aspecto, o espaço dialógico é a base para construção do sujeito ético,
reconhecendo-o como ser inacabado através do próprio encontro com o outro que apresenta
perspectivas, concepções, vivências. O sujeito também idealiza a relação com o outro a partir
da sua história e do contexto em que está inserido. Em relação as perspectivas do professor, o
autor Hargreaves (1977, p. 276) acredita que dois fatores determinam a relação dos alunos:

O primeiro está relacionado à importância que o aluno atribuir à opinião que o
professor tem sobre ele, quanto maior for a importância e significativa, maior será a
probabilidade de que lhe afete o segundo fator refere-se ao conceito que o aluno tem
de si mesmo e de sua própria capacidade.

Para Freire é por meio do diálogo que os sujeitos crescem e aprendem a conviver com
as diferenças, dentro de um espírito de compreensão e de respeito ético:

É nesse sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que sujeitos dialógicos
aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar
sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se
tornam radicalmente éticos. (FREIRE, 2003, p. 60).

Segundo Aquino, além do diálogo, o fator afetivo também é relevante e precisa ser
considerado na relação e/ou interação professor/aluno:
Os laços afetivos que constituem a interação Professor-Aluno são necessários à
aprendizagem e independem da definição social do papel escolar, ou mesmo um
maior abrigo das teorias pedagógicas, tendo como base o coração da interação
Professor-Aluno, isto é, os vínculos cotidianos. (AQUINO, 1996, p. 50).

Partindo da citação, Freire (1996, p. 66) contribui, dizendo que “[...] o diálogo é uma
relação horizontal. Nutre-se de amor, humildade, esperança, fé e confiança”. Além disso, o
mesmo possibilita uma boa relação pedagógica, refletindo no processo de ensino
aprendizagem.
O professor deve usar o diálogo como ferramenta estratégica, em seu benefício e ao do
outro, pois ele é fonte de riquezas, conhecimento, compartilhamento e descobertas. A relação
entre professor/aluno pode ter diferentes resultados, isso dependerá da forma que essa relação
fora estabelecida. Segundo Aquino, “se a relação entre ambos for positiva, a probabilidade de
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um maior aprendizado aumenta. A força da relação professor-aluno é significativa e acaba
produzindo resultados variados nos indivíduos” (AQUINO, 1996, p. 34).
Ainda, Aquino (1996) contribui ao orientar a necessidade de se estabelecer um
“contrato pedagógico” na relação aluno-professor. Este contrato nada mais é que o
estabelecimento de regras de boa convivência. Regras de convivência também constituem e
orientam as relações e o funcionamento da sala de aula. No entanto, as mesmas devem ser
construídas de forma coletiva, de tal forma que todos estejam envolvidos no processo e
sintam-se pertencentes a essa construção.
Sendo assim, cabe ao professor ensinar que o diálogo só acontece quando os
interlocutores têm voz ativa e que os interlocutores não limitem as visões do mundo do outro,
porque isso não é considerar o outro ou praticar um diálogo, pois, de acordo com Rocha Neto
(2004, p. 70), “em uma educação dialógica o papel principal do educador é ser o facilitador da
aprendizagem, dialogando e desafiando o aluno a pensar, a criar, a fazer conexões
significativas entre os conteúdos disciplinares estudados e as suas experiências de vida”.
No contexto dialógico, a escuta sensível perpassa o ato de escutar-se e escutar o outro,
englobando a compreensão a partir de todo um contexto que constitui a relação dentro de
determinado espaço institucional: a escola. Sendo assim, escuta sensível é definida por
Barbier (1997) como escuta espontânea, que acontece através da captação das percepções,
sentidos e expressões oferecidas pelas e nas diversas formas de comunicação. Segundo o
mesmo autor, estas formas podem advir através de suas expressões escrita, verbalizada, mas
também a expressão corporal. Um tipo de escuta próprio do educador segundo a “abordagem
transversal”.
A escuta sensível também se apoia na empatia em relação aos sujeitos
envolvidos/implicados no relacionamento (BARBIER, 2002). O ouvinte deve saber perceber
e sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro. Tal percepção permite
compreender atitudes, comportamentos e o sistema em que são apresentadas as ideias, valores
de símbolos e conceitos. Consoante com Barbier (2002) acredita-se que regras de convivência
também constituem e orientam as relações e o funcionamento da sala de aula. No entanto, as
mesmas devem ser construídas de forma coletiva de forma incondicional e singular, do outro
enquanto sujeito complexo. O ouvinte sensível não julga, não mede, não compara,
simplesmente escuta (BARBIER, 2002).
Ao mesmo tempo, Barbier (2002) e Ardoino (2001) dizem que a escuta sensível é
sempre “multirreferencial”. Os autores defendem a ideia de que antes de colocar uma pessoa
em “seu lugar”, é necessário conhecê-la nesse “seu ser”, justamente por se tratar de um sujeito
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complexo, que só existe através da existência de um corpo, imaginação, razão, afetividade,
relações, estão em constante interação, na mesma proporção que os sentidos (audição, tato,
gustação, visão e olfato).
Nessa mesma perspectiva, Freire (2003, p. 119), escreve que:
Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva e cada um.
Escutar, no sentido aqui discutido, significa disponibilidade permanente por parte do
sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do
outro.

Concomitantemente a inferência acima, Canário (1998) diz que o ato de escutar na
relação professor/aluno diferencia o bom professor, pois torna a relação com o outro mais
acessível. Neste sentido, a dimensão relacional com os alunos “impregna a totalidade do acto
educativo, não pode ser ensinada, mas apenas aprendida, e engloba de modo inextrincável as
dimensões intelectual e afetiva” (CANÁRIO, 1998, p. 21).
A relação entre a escuta e a fala possibilita o vínculo que, consequentemente, viabiliza
a possibilidade do diálogo reconhecendo os sujeitos constituintes dessa relação. Na escuta não
possui hierarquia, por isso deve ser horizontal, numa proposta que reconheça de todos os
sujeitos como participantes ativos, num processo de comunicação, para que o vínculo seja
fortalecido.
Com a intenção de aprofundar-se o conhecimento ao entendimento e propósito a que
se propõe a presente pesquisa, traz-se o conceito de vínculo. A noção em torno deste termo
tem sido valorizada em vários campos de conhecimento como, por exemplo, nas áreas sociais,
de saúde, incluindo a área da educação. O conhecimento complementa-se reciprocamente, não
sendo determinado assunto privativo de uma única área da ciência.
Iniciou-se fazendo a busca do significado da palavra “vínculo” no dicionário de língua
portuguesa. Nele, vínculo significa: “de tudo o que serve para atar, ligar uma coisa a outra”
(FERREIRA, 2004). Para contribuir traz-se a conceituação teórica do termo a partir de autores
como Bowlby (1989), Pichon-Rivière (1998) e Zimerman (2010), como veremos abaixo.
Desde o nascimento, o ser humano estabelece relações e vínculos de maneira natural,
primeiramente no âmbito familiar e posteriormente em demais grupos que vão compondo.
Nesse sentido, a Teoria do Apego, segundo Bowlby (1989), vai ao encontro à Teoria do
Vínculo, sendo considerada uma teoria relacional das interações sociopsicológicas humanas.
O autor se fundamenta no comportamento social, considerando vínculo como uma maneira do
sujeito proteger-se diante de situações que o coloquem em uma condição de vulnerabilidade,
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seja ela qual for. Assim, o vínculo pode oferecer respostas, proporcionando um sentimento de
segurança que fortalece a relação.
O vínculo acontece na medida em que os comportamentos relacionais que se
desenvolvem desde o nascimento são supridos por outrem. Consequentemente, a relação vaise configurando de acordo com a maneira como o vínculo foi sendo construído, pois os
interesses dos sujeitos constituintes de uma relação também se modificam.
Nesse sentido, para Pichon-Rivière, o vínculo é “[...] a maneira particular pela qual
cada indivíduo se relaciona com outro ou outros, criando uma estrutura particular a cada caso
e a cada momento” (PICHON-RIVIÈRE, 1998, p. 28). O mesmo infere ainda, que o “[...]
vínculo é sempre um vínculo social, mesmo sendo com uma só pessoa; através da relação
com essa pessoa repete-se uma história de vínculos determinados em um tempo e em espaços
determinados” (PICHON-RIVIÈRE, 1998, p. 31).
As inferências de Pichon-Rivière (1998), citadas acima, apontam que o sujeito é
singular e vai estabelecer suas relações de diversas maneiras, cada uma de modo particular
com cada sujeito que se relaciona. A forma com que essa relação é estabelecida, também é
determinada pelos espaços ocupados, situações vivenciadas e em conformidade às suas
necessidades e possibilidades encontradas no contexto, naquele momento (PICHONRIVIÈRE, 1998).
Sendo assim, o vínculo vai se determinando de acordo com as condições externas
experenciadas pelo sujeito e/ou grupo, levando em consideração a sua história, vivências,
perspectivas, expectativas, bem como os sujeitos com quem coexiste, ou seja, a partir do todo
que o compõe. Assim Pichon-Rivière (1998, p. 33) infere sobre tal aspecto ao referir que “não
existem relações impessoais, uma vez que o vínculo de dois se estabelece sempre em função
de outros vínculos condicionados historicamente no sujeito e que, acumulados nele,
constituem o que denominamos o inconsciente”.
O autor considera três dimensões para investigar-se o vínculo estabelecido pelo
sujeito: a investigação do indivíduo, a do grupo ou família e a da instituição ou sociedade.
Zimerman (2010) considera as mesmas dimensões, descrevendo-as a partir do termo “plano
de inter-relação”. Zimerman (2010) faz uso dos seguintes termos para definir estas relações:
intrapessoal (da relação entre os objetos interiorizados, entre si), interpessoal (como o sujeito
se relaciona com os demais na convivência em diferentes instituições) e transpessoal (da sua
relação com as regras, leis, valores, entre outros que condizem à vida em sociedade).
Ainda, Zimerman (2010) ressalta que o vínculo é implicado pelo estado emocional em
que o sujeito se encontra, sendo inevitável a presença de “certo” grau de fantasia inconsciente,
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na relação estabelecida entre os sujeitos. Este “certo” grau de fantasia pode estar relacionado
às expectativas de respostas às suas indagações e/ou novas perspectivas de mudança de vida,
ou resoluções de problemas, ou até mesmo necessidade de maior participação em certos
relacionamentos.
Assim, na vida social, os sujeitos adquirem diversos papéis sociais (OLIVEIRA,
1988), consequentemente, assumem diversas posturas, diante dos problemas ou situações a
que são expostos. Estes papéis sociais são muitas vezes contraditórios, pois ocupam diferentes
espaços e, em cada um deles, um papel/atuação diferente. Um papel social atribui uma série
de expectativas de um sujeito que ocupa certa posição na sociedade e de outros em relação ao
mesmo, a partir da maneira pela qual o vínculo foi construído. Em acordo, Pichon-Rivière
(1998, p. 113) refere-se ao vínculo citando que o mesmo:
Tem relação [...] com a noção de papel, [...]’, e ‘o papel é, então, uma função
particular que’ sujeito ‘tenta fazer chegar ao outro’. ‘Na vida de relação sempre
assumimos papéis e adjudicamos papéis aos outros. Em condições normais, cada um
de nós deve poder assumir vários papéis ao mesmo tempo. Por exemplo, uma pessoa
tem o papel de aluno na escola, de pai de família em casa, de médico no consultório,
de amigo nas relações sociais, etc.

Em consonância com a citação anterior, compreende-se que ocupar diferentes espaços
na sociedade implica em assumir diversos com papéis sociais, tão logo é necessário que seja
assumida uma postura de respeito para com o outro, nos mais diversos espaços onde se
interatue. Em todas as relações, a ética, a postura, a diferença ou semelhança na forma de agir,
pensar e expor, também implica no vínculo e vão determinar as interações recorrentes.
Corroborando, Maturana (2005, p.47) contribui dizendo que para que “[...] haja uma história
de interações recorrentes tem que haver uma emoção que constitua as condutas que resultam
em interações recorrentes”.
O modo como as relações vão se compondo contribui para o delineamento do vínculo,
uma vez que toda interação que incide sobre os sujeitos envolvidos pode transformar as
relações. Acredita-se que as transformações contribuam para a formação e fortalecimento do
vínculo, bem como a compreensão do eu e do outro, considerando-o como produto das
relações que se estabelecem a partir do contexto apreendido por cada sujeito.
O sujeito se constitui do reflexo das relações que estabelece com o outro, tendo como
ponto de partida a compreensão do eu e do outro. Neste sentido, cita-se Teixeira (2002, p. 9),
que contribui afirmando que:
Se cada pessoa é produto das relações que estabelece com o mundo mediante o
significado que atribui às suas experiências particulares, ao buscarmos compreender
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a subjetividade, é preciso considerar as condições concretas da vida dessa pessoa.
Por isso, empreender uma análise dialética, relacionando a expressão subjetiva ao
contexto na qual é produzida, que é sempre social e histórico.

De acordo com este autor considera-se que cada sujeito possui uma condição própria
de vida, que lhe dá o direito de julgar o que é apropriado a ele mesmo e eleger pelas relações
que estabelece e de que modo o faz. Partindo desse entendimento, tem-se que levar em
consideração o contexto no qual as relações são estabelecidas e de que forma elas são
estabelecidas. O “onde” e “como” influenciam diretamente a construção e configuração do
vínculo, ou seja, das relações sociais.
É neste sentido que se diz que o vínculo é dinâmico, transformador, pois vive em
constante movimento, ao ponto de ser mobilizado pelos fatores instintivos, psicológicos e
sociais que o cercam. Quando se fala em fatores sociais, deve-se advertir que estes também
interferem nos fatos subjetivos dos indivíduos, nenhum dos fatores se dissocia, todos intervêm
sobre o sujeito.
Deste modo, pode-se dizer que existe, entre os sujeitos, uma relação que se constitui e
que vai-se construindo e/ou configurando o vínculo, uma vez que o mesmo é maleável e
dinâmico. Esta maleabilidade e dinamicidade se dão a partir das demandas existentes em cada
componente da relação. Logo, considerar a historicidade, expectativas e as perspectivas do
outro, é (re)conhecer a relação e os sujeitos que a compõem em sua singularidade.
A existência do diálogo é essencial para todos os tipos de relacionamentos, sejam eles
pessoais, familiares, institucionais e outros. Nessa perspectiva buscar-se-á as compressões
relacionadas ao estabelecimento e importância do diálogo, sob olhar de alguns autores, como
Gadotti (1996), Luckesi (1994), Freire (2004) e Buber (1979).
Segundo Gadotti (1996), o diálogo se constrói a partir de uma relação horizontal e não
vertical entre os sujeitos implicados na relação. Essa perspectiva apontada parte da concepção
freireana, que compreende a busca recíproca do saber a partir de uma comunicação dialógica.
Já para Buber (1979), o diálogo “inter-humano” é uma exigência à condição humana,
direta, que parte da compreensão dos sujeitos implicados. Essa definição vai ao encontro com
o que é defendido por Freire (2004), Cordeiro (2007), Gadotti (1996) e Luckesi (1994).
Na prática educacional, Luckesi (1994) contribui ao trazer o “autêntico diálogo”,
como sendo aquele que se baseia na questão dialógica. O mesmo acredita que a questão
dialógica deve ultrapassar os métodos de ensino, fazendo parte da relação professor/aluno, de
forma que o autoritarismo seja extinto. Somente assim será consentido o estabelecimento de
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uma relação de horizontalidade entre os atores sociais, conforme também é defendido por
Gadotti (1996) e Freire (2004).
Corroborando, Haydt (1995) traz que o diálogo é um elemento fundamental da
aprendizagem, inferindo que no estabelecimento do diálogo:
A atitude dialógica no processo ensino-aprendizagem é aquela que parte de uma
questão problematizada, para desencadear o diálogo, no qual o professor transmite o
que sabe, aproveitando os conhecimentos prévios e as experiências, anteriores do
aluno. Assim, ambos chegam a uma síntese que elucida, explica ou resolve a
situação-problema que desencadeou a discussão. (HAYDT, 1995, p. 85).

Logo, o diálogo pode ser visto como uma fonte de construção de conhecimento na
educação, que promove a autonomia dos sujeitos em formação humana. Vale lembrar o
diálogo é que mais do que uma fala entre dois (ou mais) sujeitos, é uma troca simultânea de
informações, conhecimento, perpassando pelas discussões, defesas, ponto de vista, troca de
ideias. Nesse sentido, Cordeiro (2007) traz que a relação pedagógica se estabelece através do
diálogo, da linguagem e dos discursos que perpassam nas diversas práticas que acontecem na
sala de aula.
O diálogo é de fundamental importância, pois ele possibilita que os sujeitos se tornem
participantes tanto do processo de construção da forma didática, quanto de uma relação
professor/aluno mais saudável. Além disso, o diálogo permite que o outro se expresse e torne
sujeito ativo. Nesta perspectiva, Cordeiro entende que o processo dialógico:
[...] não se trata de pensar de maneira mais complexa, mas apenas de mobilizar a
memória. A informação é mais importante do que o pensamento original. Os alunos
tendem a permanecer no papel passivo, daquele que apresenta respostas às questões
formuladas pelo professor. (CORDEIRO, 2007, p. 100).

Para tanto, pode-se dizer que a constituição do sujeito enquanto indivíduo político e
social se dá através do diálogo, pois ele representa a relação comunicativa entre as pessoas.
Além disso, Freire (2004) defende que se faz necessário constituir relações de estímulo e
motivação entre os sujeitos partindo de diálogo problematizador. Para o autor, o diálogo
requer o ato de pensar e o pensar crítico, pois o pensamento é transformador.
Partindo do princípio que o diálogo trata de uma ação comunicativa e transformadora
dos sujeitos, colocando-os em uma situação protagonista, pode-se dizer ele é emancipatório.
Corroborando, Gadotti (1991, p. 46) infere que:
[...] os seres humanos se constroem em diálogo, pois são essencialmente
comunicativos. Não há progresso humano sem diálogo. Para ele, o momento do
diálogo é o momento em que os homens se encontram para transformar a realidade e
progredir.
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Ainda para o mesmo autor, o processo dialógico dentro de um contexto escolar:
[...] não é apenas uma estratégia pedagógica. É um critério de verdade. A veracidade
do meu ponto de vista, do meu olhar, depende do olhar do outro, da comunicação,
da intercomunicação. Só o olhar do outro pode dar veracidade ao meu olhar. O
diálogo com o outro não exclui o conflito. A verdade não nasce da conformação do
meu olhar com o olhar do outro. (GADOTTI, 1991, p. 43).

Partindo da citação de Gadotti (1991), pode-se dizer que o diálogo é de fundamental
importância na relação professor/aluno, pois ele proporciona o vínculo entre o cognitivo e as
ações concretas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da pesquisa realizada entendemos que diferentes aspectos e limites estão
presentes nas relações humanas como também no espaço educacional. Neste ambiente de
relações e de convivência se constituem regras de convivência que orientam a ação na sala de
aula. Estas regras sempre existiram, mas nem sempre foram as mesmas. O desafio está em
conseguir estabelecer estes preceitos de forma coletiva, com a participação de toda a
comunidade escolar, onde os alunos devem estar no centro do debate.
No espaço de discussão das contendas entre os diferentes sujeitos do ambiente
educacional, um ato é central: o da escuta. Este ato não estaria apenas no ato de ouvir, mas de
uma postura e disposição para que no desenvolvimento do debate, uma vez colocados os
argumentos das partes, o sujeito esteja disposto a incorporar os pontos comuns à sua prática,
alterando-a no que for necessário. O diálogo requer o ato de pensar e o pensar crítico, pois o
pensamento é transformador, pode-se dizer ele é emancipatório.
A criação de vínculos entre professor e aluno, bem como entre os demais envolvidos
no processo educacional, se constitui em fator relevante. Os vínculos oferecem respostas, que
por sua vez ajustarão um maior sentimento de segurança que fortalecerá a própria relação e as
condições favoráveis para a prática do ensino/aprendizagem. A forma como essa relação é
estabelecida, também é determinada pelos espaços ocupados, situações vivenciadas e em
conformidade às suas necessidades e possibilidades encontradas no contexto.
O diálogo se constrói a partir de uma relação horizontal e não vertical entre os sujeitos
implicados, e a linguagem e os discursos perpassam as diversas práticas que acontecem na
sala de aula. A partir de uma comunicação dialógica no processo ensino-aprendizagem, onde
uma vez definida a questão problematizada, se desencadeará o diálogo no qual o professor
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transmite o que sabe, aproveitando os conhecimentos prévios e as experiências anteriores do
aluno. Nesta relação dialógica um elemento central deverá ser a verdade.
Observadas as indicações resultantes desta pesquisa, entendemos que estarão criadas
condições para que o processo de ensino/aprendizagem se desenvolva de forma promissora
em um ambiente de respeito e tolerância com as diferenças, condições e necessidades de cada
um dos envolvidos.
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