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“Ao nascermos, somos pinho de riga puro. 
Mas logo começam as demãos de tinta. 

Cada um pinta sobre nós a cor de sua preferência. 
Todos são pintores: pais, avós, professores, padres, pastores. 

Até que o nosso corpo desaparece. 
Claro, não é com tinta e pincel, é com a fala. 

A tinta são as palavras. 
Faladas, as palavras grudam no corpo, entram na carne. 

Ao final, o nosso corpo está coberto de tatuagens da cabeça aos pés. 
Educados. 

Quem somos?” 
 

(Rubem Alves) 
 
 
 



RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as relações estabelecidas entre alunos e 
professores no ensino médio. Estas relações são construídas por diversos aspectos, 
porém delimitamos como foco deste trabalho a comunicação entre os sujeitos. 
Consideramos nesta interação a linguagem verbal e a não-verbal, e, mais 
especificamente, reconhecemos aí a importância do corpo em seus gestos, 
expressões e aparência. A questão norteadora, portanto, consiste em examinar o 
corpo como elemento antecessor à linguagem verbal nas ditas relações. Utilizamos 
a metodologia qualitativa, com coleta de dados por intermédio de questionários 
constituídos por questões abertas e aplicados aos discentes de duas escolas, uma 
pública e outra particular. Para análise do material e reflexões desta pesquisa, 
buscamos o aporte teórico em Bakhtin e seu Círculo, particularmente em seu 
conceito de concretização da linguagem nas relações humanas, como também na 
importância do corpo nestas interações. A busca de sentido nos discursos dos 
alunos foi minuciosa, pois o pensar racional influencia de forma significativa no 
registro da linguagem, sobretudo ao que se refere ao corpo. Com o auxílio da 
análise do discurso, observamos que para este grupo de alunos, o corpo é um 
elemento importante na comunicação, e, consequentemente, influencia de forma 
significativa as relações estabelecidas entre os sujeitos em sala de aula, e 
igualmente na forma do professor ensinar e do aluno aprender. 

 

Palavras-chave: Relações interpessoais. Comunicação. Corpo. Linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research was to analyze the relations established between 
teachers and students from the High School. These relations are built over several 
aspects, although the focus of this essay was limited to the communications between 
the subjects. It was considered in this interaction the verbal and the non verbal 
language, or else the body present in its gestures, expressions and appearance. 
Therefore, the guiding question is to examine the body as a predecessor element to 
the verbal language in said relationship. The qualitative methodology was used, and, 
the data survey was done by means of inquiries consisting of open questions applied 
to the students of two schools, a private and a public one. For material analysis and 
reflections upon this research, the theoretical ground was consisted of Bakhtin and 
his Circle, particularly in his concept of the language concretization in human 
relations, as well as in the importance of the body in these interactions. The search 
for meaning in the students speeches was strict, because the rational thinking 
influences in the answers, especially when it refers to the body. Thus, with the help of 
speech analysis, it was possible to detect that for this group of students, the body is 
an important element in communication, and, consequently, influences in a 
meaningful way, the relations established between the subjects in the classroom and 
equally in the way the teacher teaches and in the student’s learning. 

 

Keywords: Interpersonal relations. Body. Language. Communication. 
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“Aquele que é um 
verdadeiro professor 
toma a sério somente 
as coisas que estão 
relacionadas com os 
seus estudantes – 
inclusive a si 
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INTRODUÇÃO 

  

 

“A liberdade do diálogo está se perdendo. Se, antes a consideração pelo parceiro era 
natural, ela é agora substituída pela pergunta sobre o preço de seus sapatos ou de seu 
guarda-chuva.” (Walter Benjamin) 

  

 A escola tornou-se um dos espaços sociais em que o indivíduo vivencia 

encontros, desencontros, enfrentamentos, afinidades, pois permanece boa parte de 

seu tempo neste ambiente. Como também, é onde ocorre o confronto da diversidade 

social, cultural e histórica dos sujeitos. 

 De fato, o universo escolar é um dos principais espaços em que o aluno 

estabelece traços marcantes em sua constituição formativa. O relacionamento entre 

este jovem e os sujeitos da escola é um elemento importante nesta formação. 

 Destacamos a importância dos relacionamentos estabelecidos no 

ambiente escolar para os discentes, tanto no aspecto do aprendizado, do 

conhecimento, quanto em sua contínua formação para a vida adulta.  

 Estas relações ocorrem por intermédio da comunicação entre os 

indivíduos, e, evidentemente, a linguagem é o elemento essencial para este sujeito 

constituir-se como um ser social, histórico. Consideramos a importância deste olhar 

sobre a escola, em sua dinâmica entre seus atores, privilegiando a perspectiva do 

discente. 

Nesta perspectiva, o objetivo desta pesquisa é investigar a importância do 

corpo como facilitador na relação entre os alunos e o professor em sala de aula. 

Outro aspecto é compreender o corpo como antecessor à linguagem verbal na 

comunicação entre os sujeitos pesquisados.  

Julgamos importante destacar o posicionamento da pesquisadora. Em um 

primeiro momento, como investigadora buscando um olhar distanciado do espaço 

analisado, mas também como professora em efetivo cargo no Estado, na disciplina 

de Língua Portuguesa. Logo, esta realidade apresentada ocorre também em 

observações diárias de trabalho. Não incluímos tais vivências como um método, 
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porém não há como as desconsiderar, por serem, inclusive, motivadoras para iniciar 

a pesquisa. 

Estas relações sociais vivenciadas no ambiente escolar, sendo este um 

espaço físico fechado, com indivíduos enfileirados, é um local de constante conflito. 

Momentos de tensão e prazer, alegrias e tristezas, descontração e contração, 

liberdade e autoridade, uma infinita lista que se forma nas relações humanas. 

O resultado é visível e apresentado em notícias dramáticas, professores 

amedrontados, doentes, alunos desmotivados, sem interesse. Os docentes 

trabalham sob uma rotina de vigília constante sobre suas ações durante as aulas, 

como também em suas expressões corporais e verbais. Este profissional tornou-se 

‘refém’ de suas palavras. Muitos professores temem o simples ato de tocar um aluno 

ao solicitar algo ou falar de uma forma que possa ser mal interpretado e servir-lhe 

como um gerador de problemas futuros. Logo, enclausura-se em sua postura e se 

distância do aluno. Kramer afirma, 

Somos professores, mulheres, homens, mães, pais, filhos, guerreiros-pela-
sobreviência; tantos papéis que por vezes nos arriscamos a perder algo que 
temos de mais precioso: nossa humanidade. E sabemos que não é nada 
fácil exercer essa humanidade num contexto social que animaliza o homem, 
expropria bens materiais e culturais, premia a corrupção e a falta de ética, 
exalta a impunidade, dilacera as relações estabelecidas nas mais diversas 
dimensões da vida de cada dia. E esse aspecto nenhuma política pública, 
nenhuma proposta de formação de professores ou de mudança do cenário 
educacional pode desconsiderar, sob pena de agravar a desumanização 
crescente. (KRAMER, 2003, p. 11) 

 

 Consequentemente, os corpos distanciam-se e são silenciados em seus 

gestos mais naturais, como por exemplo, uma demonstração de afeto. Aliás, este 

sentimento é pouco citado em debates educacionais, pois gera estranhamento. É 

preciso cautela ao tocar neste assunto. Porém, a afetividade faz parte do ser 

humano. Sua presença ou ausência interfere na qualidade da aprendizagem do 

discente, bem como na motivação e na criatividade do docente. Segundo Rubem 

Alves, 

Onde se encontra o educador, no discurso científico sobre a educação, 
especialmente aquele das ciências sociais? Ah! Descobriu-se que a 
educação, como tudo o mais, tem a ver com instituições, classes, grandes 
unidades estruturais, que funcionam como se fossem coisas, regidas por 
leis e totalmente independentes dos sujeitos envolvidos. E daí chegamos a 
esta posição paradoxal em que, para se conhecer o mundo humano, é 
necessário silenciar sobre os homens. Antes de tudo, é necessário um “anti-
humanismo” metodológico. A realidade não se move por intenções, desejos, 
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tristezas e esperanças. A interioridade foi engolida. Sobre este ponto 
concordam as mais variadas correntes científicas. [...] (ALVES, 1993, p. 23) 

 

 Muitas vezes os professores declaram entrar em sala de aula com 

conteúdo planejado e que deixam seu lado pessoal fora da sala. Simplesmente 

pretendem passar o conteúdo da matéria, sem nenhum tipo de proximidade com 

seus alunos. 

Contudo, o docente ao entrar em sua aula, em um espaço fechado, fica 

sozinho com seus alunos, em uma relação, por vezes, imposta, por outras, 

conquistada. É recorrente notar que o ambiente da aula tornou-se tão distanciado 

entre os sujeitos, que a pequena sala mais parece um bairro, uma vila em que 

vizinhos mal se olham. 

A complexidade da rotina escolar, espremida entre estes conceitos 

estabelecidos e relembrados a todo instante, transforma a convivência em um 

emaranhado de condutas estranhas ao indivíduo, ao corpo, ao sentimento. Para 

Aquino, 

Neste contexto, não perdendo de vista que o cotidiano escolar se articula 
em torno de uma série de saberes a priori (os didático-metodológicos) 
justificados em teorias psicológicas do desenvolvimento natural, afirmamos 
que na escola o que de fato está em pauta é, em última instância, um 
programa (hoje, caricato) de moralização da infância. Assim, se o dia a dia 
da escola se estrutura com vistas a fabricar uma criança afetivo-cognitiva 
ideal, bem como a partir da ilusão de que tal coisa é possível na medida do 
apego a uma lógica a priori de desenvolvimento necessário, não devemos, 
então, nos surpreender que o surgimento do imprevisto (ou acontecimento) 
seja considerado um desvio em relação a uma norma. Isto é, tudo aquilo 
que foge a um programa moral e/ou natural é, inevitavelmente, considerado 
um incidente de indisciplina, em vez de ser pensado como o retorno sui 
generis da diferença que habita o campo subjetivo. (AQUINO, 1996b, p. 31) 

 

Apresentado o objetivo em analisar as relações estabelecidas entre alunos 

e professores, bem como a questão norteadora da investigação, ou seja, 

compreender o corpo e a linguagem no relacionamento interpessoal em sala de 

aula, destacamos a escolha do aporte teórico foi Bakhtin e seu Círculo1, em seu 

estudo sobre a concretização da linguagem. Privilegiando em sua teoria, seus dois 

primeiros momentos, do fenomenológico e do sociológico.  

                                                 
1
 O Círculo de Bakhtin é a denominação dada aos seus seguidores, grupo de intelectuais russos, no período de 

1919 a 1974, dentre estes Voloshínov e Medvedev. Inclusive assinaram as primeiras obras de Bakhtin por este 

não ceder às restrições impostas pelo governo, para publicação de seus livros. 
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Das leituras procedidas salientamos em Bakhtin seus conceitos sobre a 

linguagem concretizada pela interação dos indivíduos e estudada por intermédio de 

observações destes fenômenos, o diálogo em contextos sociais, o ethos2 no 

discurso, o dialogismo das relações humanas e a polifonia presente nos diversos 

textos produzidos pelas pessoas. Em todos esses conceitos, podemos afirmar que o 

corpo está presente. 

Esta linguagem em prática é polifônica, pois nossa formação é constituída 

de várias ‘vozes’, ou seja, várias influências. O dialogismo também é presente no 

discurso, pela troca de experiências, informações e inflexões. Todo texto apresenta 

um ethos, uma ‘voz’ que se destaca e anuncia a intenção do autor. No entanto, 

anterior à manifestação da fala, o que inferimos que estabelece o canal para tal 

comunicação é a leitura visual. Daí, nosso interesse nos corpos dos sujeitos 

pesquisados e a relação que estes estabelecem na comunicação e na relação entre 

os autores. 

Atipicamente buscamos na teoria de Bakhtin a relação da linguagem com 

o corpo. Esta busca, como já foi citado, não é muito comum, porém fica evidente sua 

preocupação com o corpo em obras como François Rabelais, onde ele estabelece a 

relação do corpo grotesco e o carnaval. Bakhtin apresenta esta atividade cultural 

como uma libertação do corpo das amarras impostas pela sociedade e pelo poder, 

em busca de seus desejos. 

O desejo, a percepção, os sentidos humanos têm características 

subjetivas e únicas. Dentre os sentidos mais utilizados diariamente, poderíamos 

arriscar em elencar a visão e o olfato. Afinal, quando o indivíduo se alimenta, por 

exemplo, primeiro diz-se que “se come com os olhos” e o segundo prazer, antes da 

degustação, é o perfume da refeição preparada. 

 Trazendo esta analogia aos relacionamentos interpessoais, um professor 

ao entrar em sala de aula é primeiro observado e sentido pelos seus alunos. Esta é 

uma atitude natural e de mão dupla.  

 Estas expectativas, sendo correspondidas ou não, geram sensações, 

sentimentos e, uma delas, é a motivação do aluno em aprender e a do professor em 

                                                 
2
 Nos referimos ao ethos  no conceito bakhtiniano, ou seja, uma ‘voz’ que se destaca no texto, o que será 

aprofundado no próximo capítulo teórico.  
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ensinar. Torna-se importante observar que a motivação depende de vários agentes 

no processo educacional. Todas as pessoas possuem motivação imanente em 

aprender e descobrir, porém pode variar sua intensidade por razões diversas. 

Concordando com Bergamini, 

Embora seja possível reconhecer que as pessoas podem agir seja movidas 
por agentes externos a elas, seja impulsionada por suas próprias forças 
interiores, não se pode cometer o grave erro de confundir esses dois tipos 
distintos de comportamentos. Sendo qualitativamente diferentes, o 
comportamento do tipo reação a estímulos exteriores e aquele que tem 
suas origens nas forças interiores de cada pessoa, eles devem ter, 
necessariamente, explicações diferentes [...] as primeiras são as ações 
empreendidas pelos indivíduos a partir de condicionantes que estão fora 
dela, as segundas são levadas a efeito de maneira espontânea, isto é, são 
os resultados de forças impulsoras internas. As primeiras atitudes devem 
ser classificadas como condicionantes e as segundas como ações ou atos 
realmente motivacionais. (BERGAMINI, 1990, p.24) 

 

Observamos nos alunos atitudes movidas mais por estímulos externos do 

que internos, como por exemplo, obrigações, deveres futuros. Consequentemente 

tornam-se reações condicionantes, resultado da estrutura social em que vivemos.  

Somos condicionados pelo tempo, pela moral, pelo status, e, 

principalmente, pelos deveres impostos por fatores externos à nossa vontade. 

Portanto, o que sobra de tudo isto são os atos motivacionais, o que nos dá prazer. 

Acreditamos que é possível resgatar este prazer e esta motivação quando se 

estabelece um bom relacionamento entre as pessoas, nesta pesquisa mais 

especificamente, entre alunos e professores. 

Como já foi mencionado no início deste texto, ocorrem relações diversas 

entre os sujeitos no espaço e no tempo de aula. Evidentemente mais condicionantes 

do que motivacionais. Porém, estas diferenças de comportamentos dos alunos, 

muitas vezes, se dão a partir da mudança de um ator em cena, o professor.  

Com esta afirmação, salientamos as diferentes posturas de uma classe 

perante os professores. Em uma classe de ensino médio formada pelos mesmos 

alunos, estes têm comportamentos e posturas diversas, dependendo do docente 

que irá ministrar a aula. 

Existem relações, neste contexto, saudáveis, tranquilas com determinado 

professor, porém a mesma sala com outro profissional pode apresentar uma relação 

tensa, ou até mesmo intolerável. A intenção ao demonstrar estas diferenças, não é 
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afirmar que a sala deve se comportar exatamente da mesma forma com os diversos 

professores. Destacamos os casos extremos e incoerentes que ocorrem em uma 

mesma escola, em um mesmo período, com os mesmos alunos. 

Com estas posturas diversas dos sujeitos da pesquisa, salientamos a 

investigação na comunicação estabelecida entre os sujeitos, pelo corpo, e, 

posteriormente pela linguagem, que pode estruturar uma qualidade positiva ou 

negativa no elo de comunicação e de relacionamento entre os alunos e seus 

professores. Intrinsecamente muitas atitudes de autoridade, poder, respeito 

estruturam esta qualidade no relacionamento. Portanto, 

Esta relação (‘de ensino’) é difícil, sem dúvida uma das mais difíceis de ser 
exercida em nossa sociedade. È primeiramente uma relação assimétrica, 
em que a carga de competência e experiência dá licença, da parte do 
ensinante, ao exercício de um domínio que é muito fácil de consagrar por 
meio de instituições hierárquicas e coercitivas. A tendência espontânea do 
ensinante é pensar que o ensinando não sabe nada, que aprender é passar 
da ignorância ao saber, e que esta passagem está em poder do mestre. 
Ora, o ensinando traz alguma coisa: aptidões e gostos, saberes anteriores e 
saberes paralelos e, sobretudo, um projeto de realização pessoal que não 
será, senão parcialmente, preenchido pela instrução, pela preparação 
profissional ou pela aquisição de uma cultura para os momentos de lazer. O 
ensino é de fato uma relação assimétrica, mas não em sentido único. O 
contrato que liga o professor ao aluno comporta uma reciprocidade 
essencial, que é o princípio e a base de uma colaboração. Contribuindo 
para a realização parcial do projeto do aluno, o professor continua a 
aprender; ele é verdadeiramente ensinado pelos seus alunos e, assim, 
recebe deles ocasião e permissão de realizar o seu próprio projeto de 
conhecimento e de saber. Eis por que é preciso dizer – parafraseando 
Aristóteles – que o ensino é ato comum do professor e do aluno. 
(RICOEUR, 1969, p.53) 

 

Esta relação de reciprocidade a que se refere Ricoeur (1969) não seria 

possível senão por intermédio da linguagem corporal, verbal e da comunicação que 

estabelecemos entre os sujeitos em sociedade. Logo, a escola é um dos principais 

espaços em que o indivíduo constrói e reformula suas linguagens.  

Essas experiências vividas neste contexto são o produto de uma 

construção de discurso e de relações sociais. Experiências singulares em que o 

aluno não vivenciaria em outro espaço.  

No desenvolvimento do discente, principalmente nesta fase da 

adolescência, momento em que ocorre a transição do indivíduo para sua fase adulta, 

seu aprendizado se dá principalmente pelo exemplo, pelo ver-se no outro. É o 

momento da construção de sonhos e descobertas, de possibilidades que antes não 
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eram totalmente vislumbradas, ou seja, “A objetivação ética e estética necessita de 

um poderoso ponto de apoio, situado fora de si mesmo, de alguma força 

efetivamente real, de cujo interior eu poderia ver-me como outro” (BAKHTIN, 2006a, 

p.29). 

Um exemplo prático é a admiração por determinado artista, cantor(a), 

ator(a) e a constante tentativa do jovem em se tornar parecido ao seu ídolo. Uma 

das experiências que revivo desta fase da adolescência dos anos de 1980, foi o 

fenômeno Madonna.  

Existiam várias ‘covers’ da atriz, em seu modo de vestir, de ser e de se 

portar. Daí a importância não só da aparência, mesmo sendo a primeira a ser 

observada, mas também a coerência entre esta aparência, o discurso e o ato do 

professor em seu trabalho diário, pois ele é constantemente observado e arriscaria 

ainda citar, minuciosamente observado pelos seus alunos.  

Acompanhar as mudanças de características e modismos destes jovens 

pode ser um facilitador no trabalho diário do professor. Este contínuo aprendizado 

resulta em segurança, em novos conhecimentos. A auto-estima do professor é fator 

fundamental para estabelecer um bom ambiente de comunicação com seus alunos. 

Docentes presos a conceitos e teorias descontextualizadas geralmente sofrem com 

obstáculos gigantescos em sua prática. 

Em experiências cotidianas, nas diferentes relações dos alunos com seus 

professores há construções muito diversas de relacionamento, tanto em um 

dimensionamento indivíduo/indivíduo, como também indivíduo/coletivo. Portanto, as 

respostas comportamentais também se diferem. Fica clara esta distinção na 

apresentação corporal e na utilização da linguagem verbal (mais formal, menos 

formal, postura de voz) pelos discentes e docentes. 

Existem muitas possibilidades para esta diferença de atitudes. O aluno 

tem um posicionamento positivo ou negativo dependendo do professor que está à 

sua frente. Este comportamento, muitas vezes, é decidido no coletivo, ou seja, para 

que uma sala torne-se incontrolável, há um consenso entre a maioria destes 

indivíduos que os levam a tal comportamento, um pequeno grupo acaba 

influenciando os outros alunos da sala. 
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Há de se levar em consideração que não me coloco como acusadora da 

classe docente. Faço parte dela. O que expomos é a realidade do contexto escolar 

como conseqüência da vida moderna. Não há uma forma preestabelecida e viável 

em lidar com tantas singularidades ao mesmo tempo. É pelo convívio entre docentes 

e discentes que se estabelece a intermediação entre os sujeitos, podendo esta ser 

positiva ou negativa. 

A questão sobre a relação de alunos e professores no ensino médio, que 

se apresenta nesta pesquisa destaca o corpo (gestos, expressões, postura), como 

primeiro elemento que estabelece estas regras de relacionamento e convivência.  

Colocar o corpo no processo de educação é trazer a emoção para a sala 

de aula. O aluno e o professor não podem ser considerados apenas ‘cabeças 

pensantes’. Eles sentem, observam através dos sentidos de seu corpo. Já a 

educação está amparada principalmente na linguagem, no racional. 

O corpo só preserva as idéias que lhe sejam instrumentos ou brinquedos – 
que lhe sejam úteis, que o estendam, para a incorporação da natureza 
como parte de si mesmo; que lhe dêem prazer, porque não se vive só de 
pão, mas também de jogo erótico e artístico. A volta ao corpo implica a 
exigência de uma assepsia geral e rigorosa em que todos os produtos da 
educação são colocados de quarentena, para que o corpo se desafogue e 
desengasgue e possa tomar a iniciativa de selecionar e usar somente aquilo 
que lhe convier, se o quiser. (ALVES, 1993, p.52-53) 

 

A fala perpassa pelo racional do indivíduo. Já a percepção do corpo, pelo 

emotivo, como também pelo afetivo do discente e do docente. Há vários sentidos 

envolvidos nestes dois sistemas que se complementam. A valorização da linguagem 

e a desvalorização do corpo na Educação são fatores que contribuem no prejuízo do 

aprendizado, no trabalho docente, na construção do conhecimento e na formação do 

indivíduo crítico, reflexivo. Ressaltamos aqui a relevância destes fatores pela 

temática da pesquisa, evidentemente há muitos outros elementos sociais, 

burocráticos, financeiros e de gestores que implicam em dificuldades no ambiente 

escolar. 

Ora, se repetidas vezes há esta descontextualização, se ocorre a 

dificuldade na comunicação, provavelmente ela já é prejudicada a partir do momento 

em que um novo professor entra na sala de aula, pela primeira percepção dos 

corpos dos sujeitos.  
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Este processo provavelmente ocorre, pois os alunos observam seu 

professor em diversos aspectos, seu jeito de andar, estilo de roupa, tipo de cabelo, 

acessórios. Quando o profissional inicia sua apresentação e explanação, os alunos 

já têm certa empatia ou antipatia pelo professor. Sentimentos construídos pela 

leitura corporal. Obviamente, podem coincidir com a explanação, com a forma de 

ensinar do professor, como surpreender e ser reestruturada a primeira impressão. O 

que nos é relevante é esta primeira leitura corporal buscando no professor, 

características que sejam próximas ao aluno que o observa, ou seja, o aluno procura 

ver-se em seu professor. 

Para alcançarmos tais objetivos, a dissertação está estruturada em três 

capítulos. Sendo o primeiro constituído pela apresentação de elementos da teoria de 

Bakhtin na Formalização da Linguagem. Por razões metodológicas e facilitadoras na 

análise de conteúdo, este capítulo está subdividido em quatro partes: 

● A Linguagem sob a teoria dialética de Bakhtin e a concretude da 

linguagem no meio social, no processo sociológico e fenomenológico, esclarecendo 

o avanço deste teórico a partir do conceito de linguagem de Saussure. Levando em 

consideração a contribuição dos estudos de Bakhtin para as Ciências Humanas; 

● A Polifonia e a interação nos discursos, ou seja, muitas vozes dentro de 

um discurso, este conceito elaborado por Bakhtin a partir do estudo de textos de 

Dostoiévski, o levaram a formular aspectos do indivíduo como ser constituinte da 

sociedade;  

● Ethos e dialogismo, será apresentada a concepção de uma ‘voz’ que 

sobressai ao texto (ethos), quer seja este verbal, escrito, gestual, e o diálogo que 

ocorre entre o emissor e o receptor independentemente pela forma como a 

linguagem é apresentada, pelos conceitos que os indivíduos ‘carregam’ na 

construção de seus saberes, para tais formulações Bakhtin parte da crítica aos 

métodos puramente sociológicos, formais ou idealistas. 

● Corpo, a apresentação do corpo sociológico, como se estabelece a 

relação do corpo com a linguagem e seus reflexos nos meios sociais, mais 

especificamente no ambiente escolar, na sala de aula entre o professor e seus 

alunos. 



21 

O segundo capítulo é constituído inicialmente por uma breve 

contextualização da atual situação escolar, como também a metodologia utilizada 

para a presente pesquisa. Sendo que definimos como metodologia utilizada a 

qualitativa, pois não se trata da análise quantitativa e sim de inferências e 

proposições a partir dos discursos dos sujeitos pesquisados. Utilizamos como 

instrumento de coleta de dados a aplicação de questionários aos alunos, com 

questões abertas, com a intenção de um aprofundamento na análise do discurso dos 

discentes. 

Este questionário tem como aspecto peculiar, uma linguagem direcionada 

à função emotiva em algumas questões, pois apesar da rigorosidade e metodologia 

científica exigida para realizar a pesquisa, foi preciso provocar o aspecto emocional 

dos sujeitos estudados. O estilo de linguagem utilizada nos enunciados é a 

coloquial, mais familiar à dos adolescentes, a fim de que estes fiquem mais à 

vontade para registrar suas respostas. 

Em seguida será descrito o espaço escolar, onde foi possível realizar a 

pesquisa de campo. Este espaço gentilmente aberto com a autorização das 

diretoras. Foram duas escolas, sendo uma pública e uma particular. Serão 

caracterizadas suas realidades, espaços físicos, bem como algumas características 

dos estudantes que as frequentam. 

No terceiro capítulo, avançamos para a análise dos dados coletados. Em 

um primeiro momento a organização do material, em seguida a apresentação de 

questões tabuladas e seus resultados demonstrados em gráficos. Logo após 

relatórios das outras questões e, por fim, uma reflexão dos dados obtidos, bem como 

a exposição da análise embasada na teoria de Bakhtin, auxiliada por trechos das 

respostas dos alunos. Com estas análises e reflexões serão apresentadas as 

considerações finais. No apêndice está exposto o questionário tal qual foi aplicado 

aos alunos.  

Serão apresentadas as referências bibliográficas utilizadas diretamente no 

texto do trabalho, e em referências de apoio, outras fontes de pesquisa e leitura, que 

serviram de apoio e auxílio, porém não estão citadas no escopo do trabalho.  
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Consideramos importante a indicação destas leituras apresentadas nas 

referências de apoio, pois fizeram parte da construção do trabalho tanto quanto as 

primeiras.  

 Apesar da cientificidade, metodologia e outros procedimentos seguidos 

criteriosamente para uma contribuição nos estudos da Educação, não podemos 

negar que boa parte desta produção é também a nossa subjetividade, a nossa 

intimidade, tanto nas leituras, releituras, interpretações, observações. Assim como 

parte do professor é o indivíduo e parte do indivíduo é o professor, parte do 

pesquisador é o indivíduo e parte do indivíduo é o pesquisador. 
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“A enunciação é de natureza social e para compreendê-la é 

necessário entender que ela acontece sempre numa interação. 

A verdadeira substância da língua é constituída pelo fenômeno 

social da interação verbal, realizada por meio da enunciação 

ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a 

realidade fundamental da língua.” 

 (Bakhtin) 

 

�� 
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1 FORMALIZAÇÃO DA LINGUAGEM  

 

“A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema 
linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos falantes.” (Bakhtin) 

 

 A teoria de Bakhtin é extremamente extensa e complexa, registrada em 

cerca de trinta e três livros, e nos convida para uma revisitação periódica, pois é rica 

em detalhes e inovadora para época. A cada nova consulta novos detalhes são 

observados.  

No início, os estudos de Bakhtin estavam embasados na Literatura. Com 

o avanço destas pesquisas, eles são amplamente utilizados em outros campos, 

como exemplo, nas Ciências Humanas, o que gera, até hoje, frutos a novos estudos 

de grande importância. 

Na Educação suas teorias são fomentadas em uma crescente muito 

interessante, afinal o conhecimento sociológico é fundamental para as pesquisas em 

Ciências Humanas. A forma de nos aprofundarmos neste conhecimento é por 

intermédio da linguagem. 

Este ‘redescobrimento’ das teorias de Bakhtin ocorreu no início da década 

de 1980. Podemos citar várias razões para esse novo olhar dos pesquisadores. Se 

retomarmos o momento histórico da Educação, observam-se grandes mudanças 

geradoras de lutas e conflitos. Se em certos momentos diz-se buscar uma melhora 

na Educação e na formação dos discentes, por outro, percebeu-se uma crescente 

desvalorização salarial do docente, o que gerou, consequentemente, uma queda no 

que se refere ao ‘status’ de ser professor. Ocasionando várias consequências, 

inclusive no que diz respeito ao seu relacionamento com o discente em sala de aula, 

decorrente à pouca importância que se dá hoje a este profissional.  

Novas pedagogias foram ditas necessárias, novos métodos foram 

promulgados e para que estes se estabelecessem, foram crescentes os números de 

pesquisa neste campo. Os estudiosos buscaram e buscam, em teóricos de áreas 

entrelaçadas às Ciências Humanas, explicações para o fenômeno pelo qual passa a 

Educação atual. Um destes teóricos é Bakhtin, estudioso da linguagem. Busca suas 
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bases teóricas na produção social e na valorização dos sujeitos na linguagem, até 

então se estudava a linguagem apenas sob as perspectivas abstrata e estrutural das 

palavras no texto.  

Essa crescente importância se deve a este conceito da linguagem ter um 

caráter interativo para o teórico. Estudo inovador para época. O ato da fala parte das 

relações do indivíduo com o outro, suas expectativas, suas experiências, seu meio 

social, situações, posição que um indivíduo ocupa em determinado grupo etc.  

Nestas relações sociais ocorre o diálogo entre esses seres falantes e 

expectativas que culminam em determinado enunciado. Portanto, “só a corrente da 

comunicação verbal fornece à palavra a luz da sua significação.” (BAKHTIN, 1998, 

p.188) 

Para revalidar tais aspectos, neste capítulo serão apresentados alguns 

conceitos de Bakhtin, baseados principalmente em duas obras: Marxismo e Filosofia 

da Linguagem e Estética da Criação Verbal. Tais teorias serão fundamentais na 

evolução do trabalho e análise do material coletado.  

No desenvolvimento serão apresentados alguns conceitos sobre os 

escritos do teórico russo, como um aporte na argumentação da comunicação e 

estabelecimento das relações entre os sujeitos, como também a relevância do corpo 

na linguagem.  

No estudo do material coletado, em um primeiro momento será feita uma 

análise do conteúdo, ou seja, procedimentos de leitura, organização e apresentação 

dos dados em gráficos para avançarmos na análise do discurso embasados nos 

elementos teóricos de Bakhtin. 

Estes elementos teóricos a que nos referimos, encaminharam para 

reflexão, a existência do outro na linguagem, do gênero, do contexto do indivíduo. 

Seus estudos eram baseados em uma natureza sócio-histórica e no enunciado em 

prática, ou seja, a linguagem concretizada em meio social. 

Esta interação social a que se refere Bakhtin será ampliada além da 

comunicação verbal, considerando também a gestual (corpo), e, principalmente, a 

interação do corpo com a linguagem do indivíduo. Conceitos estes resgatados nas 

próprias teses do teórico russo. Este aspecto influencia na convivência deste 

indivíduo com o outro no universo escolar. 
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Para o Círculo, a análise da linguagem não pode ser considerada por uma 

determinada característica do texto, deve-se considerar o todo, isto é, contexto, 

emissor, receptor, presumido, etc. Não há como analisar apenas a palavra 

isoladamente, é preciso situar seu signo ideológico e a comunicação da vida 

cotidiana, pois esta é riquíssima em significações e conceitos de valores (BAKHTIN, 

2006b). 

Logo, inferimos que Bakhtin e seus companheiros de estudo também 

relacionavam à linguagem o corpo, pois, é através deste instrumento que 

concretizamos nossa linguagem e nossa comunicação. “[...] a consciência não 

poderia se desenvolver se não dispusesse de um material flexível, veiculável pelo 

corpo. E a palavra constitui exatamente este tipo de material” (BAKHTIN, 2006b, 

p.37). 

Levando em consideração a referida importância dada à palavra, foi 

relevante, para o aprofundamento nesta pesquisa, considerar as diversas situações 

envolvidas na relação entre alunos e professores em sala de aula. É preciso 

observar o contexto em que estão no momento da concretização da linguagem. 

O produto da comunicação estabelecida entre o enunciador e o 

contemplador é uma relação superficial ou mais significativa. Insistindo no período 

fenomenológico definido por Todorov (2006a), é interessante notar que o signo 

ideológico é produto de um diálogo constante com o outro na convivência social. 

Seguindo esta premissa da convivência social, podemos avaliar que este signo não 

está atrelado apenas à linguagem, mas também ao corpo. 

Nota-se tal característica no momento em que Todorov (2006a) anuncia 

que nós não podemos observar nosso corpo por completo, apenas o outro o vê por 

inteiro, só conseguimos nos ver em um reflexo no espelho, todavia ao ver-se no 

reflexo, a imagem do corpo já está ‘carregada’ de significados que o outro deu a este 

corpo refletido. 

Portanto, considerando o sujeito concreto, podemos transportar a dialética 

dos signos da linguagem verbal e escrita, para os signos corporais, pois em um 

gesto acreditamos poder existir muitas palavras, discursos e significações. 

Na busca da relação da linguagem com o corpo, bem como as relações 

presentes entre os sujeitos no contexto escolar, a escolha deste estudioso para 
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nossa pesquisa é de uma importância ímpar, além de ser uma nova perspectiva de 

base teórica para um estudo sobre o corpo na Educação. 

 

 

1.1 Bakhtin, linguagem e sociedade. 

 

 

Anterior ao Círculo russo, os estudos sobre a linguagem eram realizados 

pelos estruturalistas com suas formas fechadas e restringindo as análises apenas às 

palavras registradas. Bakhtin contribuiu de forma valiosa, ao defender a teoria do 

estudo da linguagem como produto social. Ele chamou à atenção destes cientistas 

estruturalistas, o fato da linguagem e da comunicação tornarem-se concretas graças 

à inserção e interação do indivíduo em seu contexto sócio-histórico. 

Saussure e outros estudiosos interpretavam a língua como algo abstrato 

deslocada à convivência do ser em sociedade. Para estes estudiosos apenas as 

partes integrantes da língua e da palavra eram pertinentes, ou seja, o signo e o 

significante, estruturas mínimas e referentes significações. O aspecto subjetivo não 

era utilizado nas diferentes interpretações de um mesmo signo, de uma palavra ou 

de uma expressão. 

Apesar da ênfase na linguagem concreta, não se pode descartar os 

estudos de Bakhtin a partir do conceito da língua segundo Saussure. Mesmo 

realizando um contraponto nas teorias estruturalistas, o teórico russo tem como 

primeiro objeto de estudo a própria língua, pois seria inconcebível partir da premissa 

do conhecer sem estudar a origem do objeto analisado.  

Para tanto, Bakhtin realizou um trabalho metodológico relacionando texto 

e discurso. Neste estudo, foram consideradas as relações semânticas, as micro e 

macro estruturas sintáticas e as relações destas com o gênero a que pertencem, da 

mesma forma, as ações externas recorrentes e peculiares que resultam em um 

texto/discurso estruturado de forma específica, uma tessitura singular. Estes estudos 

originaram uma teoria dialógica do discurso. 
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Como já foi citado no início do capítulo, Bakhtin passa a ser mais 

estudado no final década de 1970. Época em que havia duas vertentes básicas no 

estudo da Linguística: 

• Estruturalismo: interpretava e estudava apenas o signo e sua estrutura, 

o que contribuiu para as análises em fonética, sintaxe; 

• Teoria Literária e suas formas no texto narrativo e na poesia. 

Porém, foi a partir da década de 1980 que a pesquisa sob sua teoria 

adquire uma importância e uma profundidade relevante.  

A outra vertente da época em questão era a Poética Sociológica, cujo 

objeto de estudo era basicamente os estudos do conteúdo de determinado texto.  

Na obra Marxismo e filosofia da Linguagem, houve uma espécie de fusão 

entre estas duas vertentes, a estruturalista e a de Bakhtin. Há um embasamento 

aprofundado do dialogismo do discurso, suas origens sociais, históricas, contextuais, 

sem deixar de lado o estudo da língua, do signo e suas estruturas.  

Ao contrário do que possa parecer, não houve na obra de Bakhtin a 

intenção de descartar as descobertas, estudos e importância de Saussure para a 

Linguística. Sem este ponto importantíssimo de partida no estudo da língua, não 

seria possível esse aprofundamento de Bakhtin e seu Círculo em seus estudos, ou 

seja, um dos fundamentos de sua teoria não poderia contestar sua própria base de 

estudo, que era nunca considerar o outro abstrato. 

Bakhtin (2006b) admite a significação e o tema dos signos linguísticos. Se 

uma determinada palavra tem um significado no dicionário, uma indicação de sentido 

fechado, dependendo da ideologia e do contexto em que a mesma palavra for 

utilizada ela obterá um significado pré-determinado, que pode ser o mesmo do 

significado do dicionário ou não, ou seja, o emissor pode utilizar ou não sentidos 

figurados, valendo-se dos elementos denotativos e conotativos das palavras em 

determinado contexto. 

Aliás, para este teórico da linguagem as palavras do dicionário “ganham 

vida” quando elas são utilizadas no meio social, concretizam-se pelo convívio dos 

sujeitos em sociedade. Bakhtin afirma, 
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No âmbito de um mesmo enunciado a oração pode repetir-se (a repetição, a 
citação de si mesma, o involuntário), mas cada vez ela é sempre uma nova 
parte do enunciado, pois mudou de lugar e de função na plenitude do 
enunciado. O enunciado em sua plenitude é enformado como tal pelos 
elementos extralingüísticos (dialógicos), está ligado a outros enunciados. 
Esses elementos extralingüísticos (dialógicos) penetram o enunciado 
também por dentro. (BAKHTIN, 2006a, p.313)  

 

Bakhtin (2006a), em seus estudos e observações, constata que a língua 

além de não ser estática em sua forma, com o passar do tempo, sofre também 

modificação em seu significado. Este fenômeno vai depender do contexto e dos 

sujeitos atuantes, no exato momento em que utilizam determinado signo lingüístico. 

Trazendo essa afirmação para o presente estudo, podemos relacionar 

que o mesmo aluno pode entender a mesma palavra de forma diferente dependendo 

do contexto e do emissor3. 

Para analisar esse discurso que tem significados diferentes dependendo 

do contexto e dos interlocutores, na obra Problemas da Poética de Dostoiévski, 

Bakhtin faz um estudo aprofundado da língua e do discurso através da concepção 

da “Metalinguagem”, um método de análise do discurso, ou seja, o estudo da língua, 

através da interpretação da própria linguagem. Bakhtin atesta que, 

  

 [...] temos em vista o discurso, ou seja, a língua em sua integridade 
concreta e viva e não a língua como objeto especifico da Lingüística, obtido 
por meio de uma abstração absolutamente legítima e necessária de alguns 
aspectos da vida concreta do discurso. Ma são justamente esses aspectos, 
abstraídos pela Lingüística, os que têm importância primordial para os 
nossos fins. Por este motivo as nossas análises subseqüentes não são 
lingüísticas no sentido rigoroso do termo. Podem ser situadas na 
Metalingüística, subentendendo-a como um estudo – ainda não constituído 
em disciplinas particulares definidas – daqueles aspectos da vida do 
discurso que ultrapassam – de modo absolutamente legítimo – os limites da 
Lingüística. As pesquisas metalingüísticas, evidentemente, não podem 
ignorar a Lingüística e devem aplicar os seus resultados. A Lingüística e a 
Metalingüística estudam um mesmo fenômeno concreto, muito complexo e 
multifacético – o discurso, mas estudam sob diferentes aspectos e 
diferentes ângulos de visão. Devem completar-se mutuamente e não fundir-
se. Na prática, os limites entre elas são violados com muita freqüência. 
(BAKHTIN, 2002, p.183) 

  

                                                 

3
 Como o interesse da pesquisa é a relação do aluno e do professor, este segundo ator/emissor 

será sempre considerado o docente. 
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Tais teorias e estudos não foram bem aceitos em sua época justamente 

pelo momento histórico vivido na Rússia, com a imposição política stalinista. Bakhtin 

foi um crítico deste sistema e ao fechamento mecanicista, baseados na particular 

interpretação do governo sobre a teoria marxista. 

Compreendemos que Bakhtin e seus seguidores não criticavam 

diretamente a teoria de Marx e sim como ela foi interpretada e apoderada em favor 

dos interesses políticos da época e em detrimento do povo. Talvez, por este motivo 

muitas de suas publicações foram assinadas pelos seus seguidores, Volochínov e 

Medvedev (FREITAS, 1996). 

Em seus estudos sobre a linguagem pode-se destacar quatro momentos 

distintos: o fenomenológico, o sociológico, o linguístico e o histórico-literário. 

(TODOROV, 2006a). 

Os dois primeiros períodos serão os mais utilizados no decorrer deste 

trabalho, mas não serão totalmente ignorados o linguístico e o literário, pois são 

complementares aos primeiros, apesar de distintos. Esta segregação ocorreu 

naturalmente pelo avanço de seus estudos.  

O período fenomenológico trata do campo da relação entre os sujeitos, 

sendo que, Todorov (2006a) define dois tipos de sujeitos humanos: o primeiro é o 

corpo, ou seja, o indivíduo é espacial; o segundo é temporal e se comunica com a 

alma.  

Já na fase sociológica condena teorias opostas: é contra a psicologia ou 

uma linguística carregada de subjetivismo, porém faz críticas duras contra os 

estruturalistas. Bakhtin estabelece a linguagem e o pensamento como bases no 

caráter social. 

Na mesma época, inicia uma nova fase – a linguística – e Bakhtin inova 

com a “translinguística”, seu objeto de estudo não é mais o enunciado e sim a 

enunciação, ou seja, o enunciado em prática (linguagem verbal). Observa a 

presença das ‘vozes’ dos outros na enunciação de determinado sujeito no momento 

da fala. 

No período histórico-literário, Bakhtin utiliza obras de Goethe e Rabelais 

para fazer suas investigações, em que constata que a literatura sempre jogou com a 

pluralidade de ‘vozes’, como também a diversidade dos discursos linguísticos. 
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Em seus últimos anos de vida, Bakhtin tenta a síntese destas quatro 

linguagens, o que poderíamos pressupor a formação de uma teoria mais abrangente 

e completa do que a divisão em fases de sua teoria, como hoje é estudada e 

utilizada pelos pesquisadores. 

Para Bakhtin (2006b) não há uma verdade absoluta, ou melhor, em uma 

crítica ou discussão dialógica pode existir esta verdade, mas não a possuímos, pois 

existe a “dialética dos signos”.  

Bakhtin define Dostoiévski como seu herói preferido e suas características 

podemos notar em seu método do estudo da linguagem: “Nada lhe parece acabado; 

todo problema permanece aberto, sem fornecer a mínima alusão a uma solução 

definitiva.” (JAKOBSON, 2006b, p.10) 

 A contribuição de Bakhtin para o avanço nesses estudos foi enorme. É 

evidente que há controvérsias e teóricos que são resistentes às suas teorias. Porém, 

não há como negar o avanço a partir de Saussure e seu conceito da língua abstrata, 

como também os conceitos de significado e significante, partes constitutivas da 

palavra. 

Contudo, para o teórico russo, esta abstração defendida pelos 

estruturalistas limitava sua pesquisa. Daí sua grande contribuição trazendo o 

indivíduo como agente de sua própria linguagem, afirmando que a língua é viva, não 

só pela evolução da história, mas pelo seu uso cotidiano, pelas singularidades das 

pessoas e suas realidades vividas. 

Aproximando esta teoria ao contexto escolar e a complexidade do 

relacionamento humano, fica clara a inexistência de uma verdade absoluta. Seria 

inválido afirmar que há apenas um aspecto correto ou um incorreto.  

Todas as relações presentes neste espaço escolar são complexas, pois 

são compostas por indivíduos ainda mais complexos. O que torna impossível chegar 

a uma máxima instransponível. Logo, “Na ordem do ser, a liberdade humana é 

apenas relativa e enganadora. Mas na ordem do sentido ela é, por princípio, 

absoluta, uma vez que o sentido nasce do encontro de dois sujeitos, e esse encontro 

recomeça eternamente.” (TODOROV, 2006a, p. 32).  Acrescentamos: 

Não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 

mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis. 
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“[...] A palavra está sempre carregada de um discurso ideológico e vivencial” 

(BAKHTIN, 1998, p.95). 

Esta complexidade se dá na completude de um “eu” somente através do 

“outro”. Segundo sua teoria, o “meu” discurso é composto por vários discursos no 

decorrer da minha existência. Logo, o “meu” discurso para o teórico não é só “meu”, 

é uma polifonia, várias vozes em uma. Segundo Bakhtin (1998), produção e 

recepção de significados são os elementos que verdadeiramente estabelecem a 

linguagem. 

Várias vozes se juntam e ornamentam o enunciado a ser sustentado. 

Neste discurso uma ‘voz’ se destaca em meio a tantas, por vezes, sem nenhuma 

intenção. Bakhtin denomina esta ‘voz’ como o ethos. Portanto, o ethos pode ser 

voluntário, com intenções de intervir na opinião do outro, outras vezes ingênuo e 

sem um caráter de imposição da própria vontade deste sobre a expectativa alheia. 

Tais definições são relevantes no caso desta investigação em que o foco 

é o relacionamento entre indivíduos. Estes sujeitos singulares e complexos em um 

corpo diversificado e, por isso, tão singular.  

Nesta singularidade não está caracterizada apenas a linguagem, a 

expressão verbal da pessoa. Seu corpo está presente, sente, reflete todas as 

mensagens transmitidas ao seu ser, de forma clara ou obscura, e há uma reação a 

todo estímulo sentido pelo indivíduo. 

É preciso enaltecer no ambiente escolar a concretude do sujeito, mas não 

o sujeito como objeto da modernidade4 e sim o sujeito corpo, linguagem, sentimento, 

realidade. O que nos remete à concretude do sujeito e do seu corpo. 

 

 

O corpo do outro é um corpo exterior, cujo valor eu realizo de modo intuitivo 
- manifesto e que me é dado imediatamente. O corpo exterior está unificado 
e enformado por categorias cognitivas, éticas e estéticas, por um conjunto 
de elementos visuais externos e táteis que nele são valores plásticos e 
picturais. Minhas reações volitivo-emocionais ao corpo exterior do outro são 
imediatas, e só em relação ao outro eu vivencio imediatamente a beleza do 
corpo humano, ou seja, esse corpo começa a viver para mim em um plano 
axiológico inteiramente diverso e inacessível à auto-sensação interior e à 

                                                 

 
4
 “Para Bakhtin entende-se o sujeito como produto de textos, como sujeito que tem voz, 

nunca como objeto ou produto do sistema em que está inserido.” (KRAMER, 2003, p. 24) 
 



33 

visão exterior fragmentária. Só o outro está personificado para mim em 
termos ético-axiológicos. Neste sentido, o corpo não é algo que se baste a 
si mesmo, necessita do outro, do seu reconhecimento e da sua atividade 
formadora. Só o corpo interior – a carne pesada – é dado ao próprio 
homem, o corpo exterior é antedado: ele deve criá-lo com seu ativismo. 
(BAKHTIN, 2006a, p. 47- 48) 

 

Este ativismo, muitas vezes, é enformado no contexto do indivíduo desde 

seu nascimento e pressupomos que é reforçado no ambiente escolar. O que 

acarreta, aos poucos, na supressão da criatividade, vitalidade e liberdade do sujeito. 

Citamos aqui este sujeito na figura tanto do aluno, quanto do professor.  

É interessante notar, na teoria de Bakhtin, este aspecto de ver-se pelo 

outro, ou ser formado pela visão do outro desde o nascimento, como na passagem 

abaixo: 

[...] De fato, mal a pessoa começa a vivenciar a si mesma de dentro, depara 
imediatamente com atos de reconhecimento e amor de pessoas íntimas, da 
mãe, que partem de fora ao encontro dela: dos lábios da mãe e de pessoas 
íntimas a criança recebe todas as definições iniciais de si mesma [...] 
(BAKHTIN, 2006a, p. 46) 

 

Outrossim, ao retomarmos a questão do relacionamento, evidentemente 

sempre esperamos um bom relacionamento. Quando o aluno se reconhece 

corporalmente/comportalmente no professor, a disciplina não se faz necessária. É 

estabelecido, entre os atores em sala de aula, um contrato silencioso, um respeito 

através do corpo. Afinal não é preciso citar regras. Vamos arriscar afirmar que, por 

vezes, este limite é demonstrado por um gesto, uma reação negativa ou positiva do 

corpo. Esta atitude faz o indivíduo perceber-se e limitar suas atitudes. 

Logo, com tais contribuições, não há como negar que é extremamente 

relevante uma comunicação clara, objetiva e contextualizada em sala de aula. Pois, 

uma mesma explicação acarretará diversas interpretações.  

A forma como o professor explana sobre o conteúdo de sua matéria, nos 

diversos aspectos: tom, clareza, altura de voz, gestos, expressões faciais, tornam-se 

características primordiais para o estabelecimento de uma boa comunicação.  

Além do estabelecimento de comunicação do professor pela fala, a 

questão que envolve este estudo é apresentar que o professor ‘fala’ antes com seu 

corpo. Obviamente, esta representação do corpo terá várias interpretações. Quanto 
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mais próximo e familiar a apresentação corporal e a fala do professor ao contexto 

vivido do discente, provavelmente mais facilitada será sua comunicação com seus 

alunos. Diminuindo assim, a diversidade de interpretações. Portanto, deduzimos que 

há uma relação direta do signo ideológico com o corpo. Podemos observar esta 

referência no seguinte texto: 

 

Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, 
mas também um fragmento material dessa realidade. Todo fenômeno que 
funciona como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como 
som, como massa física, como cor, como movimento do corpo ou como 
outra coisa qualquer. Nesse sentido, a realidade do signo é totalmente 
objetiva e, portanto, passível de um estudo metodologicamente unitário e 
objetivo. Um signo é um fenômeno do mundo exterior. [...] (BAKHTIN, 
2006b, p.33) 

 

Utilizamos algumas tiras filosóficas para ilustrar o conceito apresentado 

até o momento. Na imagem abaixo, o corpo é representado por pedaços, retalhos, 

como se a personagem fosse formada por remendos. Nas falas interpretamos como 

a busca constante do conhecimento, sobre si mesmo, do ser humano. Seus 

conflitos, emoções e desejos fazem parte desta incompreensão. Já a outra citação é 

elucidativa para o conceito da polissemia ou polifonia de Bakhtin. Somos formados 

por várias falas, momentos, vivências e pessoas.  

 

 

          FIGURA 1 - Tira filosófica – Livro: “Talvez Isso”, de Marcelo Campos 
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1.2 Polifonia 

 

 

A partir dos textos de Dostoiévski outro aspecto importante é observado 

por Bakhtin, o gênero polifônico do romance. Tomando emprestado o termo da área 

musical, que indica muitas vozes em harmonia para a estrutura de um som, ocorre o 

mesmo no texto, e na análise do discurso.  

Porém, Bakhtin não utilizou um conceito já pronto de polifonia para aplicar 

nos textos de Dostoiévski. Estes é que o levaram ao conceito da polifonia. Surge 

mais uma das grandes características em estudos de textos, ou seja, não se aplica 

conceitos prontos, estáticos a fim de obter respostas com o texto estudado. Este 

texto é que encaminhará o estudioso às suas conclusões e conceitos. 

Seus estudos também tiveram um olhar especial para áreas até então não 

analisadas, por exemplo, a cultura popular. Em François Rabelais: a cultura popular 

na Idade Média, Bakhtin faz reflexões sobre o Carnaval, o riso, determinando outra 

característica da linguagem, a carnavalização. Em outras obras, este estudioso 

constrói muitos outros conceitos utilizados e reconhecidos atualmente. 

Discurso na Vida e Discurso na Arte discorre sobre a interação dos 

sujeitos no discurso. Inclui vários elementos essenciais para que ocorra a interação, 

como a linguagem verbal, a não verbal, extra-verbal, contexto e situações.  

Na teoria bakhtiniana a relação do ‘outro’ com o ‘eu’ tem destaque 

especial. A interação entre os indivíduos é primordial para a realização da 

comunicação, e como se dá esta interação é de suma importância. Como explica 

Brait (2006), os textos de Bakhtin apesar de, em um primeiro momento, serem 

restritos aos estudos da Linguística ou da Literatura, possuem uma profunda análise 

dos sujeitos; em seu meio contextualizado. Tal consideração torna-se relevante em 

diversas áreas das Ciências Humanas, eis a rica contribuição destes conceitos em 

nossa pesquisa.  

Considerando um trecho da obra intitulada Estética da Criação Verbal, 

podemos observar a relevância do outro na interação da linguagem, aspecto este 
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relevante para este estudo, principalmente na problemática levantada sobre as 

relações estabelecidas entre discentes e docentes.  

 

A linha como fronteira do corpo é axiologicamente adequada para definir e 
dar acabamento ao outro [...] Segue-se daí que só outro homem pode ser 
vivenciado por mim como conatural com o mundo exterior, pode ser 
entrelaçado a ele e concordar com ele de modo esteticamente convincente. 
Enquanto natureza, o homem é vivenciado de modo intuitivamente 
persuasivo apenas no outro, não em mim. Eu para mim não sou 
plenamente conatural com o mundo exterior, em mim há sempre algo 
substancial que eu posso contrapor a ele, isto é, o meu ativismo interior, 
minha subjetividade, que se contrapõe ao mundo exterior visto como objeto, 
sem interferir nele [...] (BAKHTIN, 2006a, p.37) 

 

A interação dos discursos com as diversas vozes (polifonia) é evidente no 

meio social, pelas diferenças crenças, culturas e ‘visão de mundo’ dos indivíduos. A 

interpretação da linguagem depende de diversos fatores vivenciados pelos sujeitos, 

o signo lingüístico, gestual e corporal terá diversos significantes por sofrer 

constantes modificações. O outro e o contexto em que se dá esta interação, não 

podem ser definidos como algo abstrato, inerente ao sujeito em sociedade.  

O signo linguístico é carregado de subjetividades e experiências. Daí o 

conceito da polifonia, pois as subjetividades são singulares. Logo, para um 

determinado discurso pode-se obter diversas interpretações, diversas ‘vozes’.  

Utilizando esta mesma teoria para a linguagem corporal, podemos inferir 

que há também uma polifonia do corpo, ou seja, a valorização, o conceito e a 

idealização dos corpos são constituídos de diversos ‘corpos’ presentes em um 

contexto. 

Pode-se observar claramente na charge a seguir o que cada personagem 

entende e representa por arrumação. Na concepção da empregada era preciso 

arrumar a ‘subversão decorativa’ do Guernica, não bastaria a arrumação apenas da 

sala. É sua interpretação no discurso gestual da senhora que indica o serviço a ser 

feito. Ocorre uma polissemia de valores conflitantes entre as duas personagens 

resultado de suas vivências, representações e compreensão da linguagem 

concretizada em sociedade. 
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FIGURA 2 - Cartum – “Arrumação”, de Quino. 
Fonte: http://gilbertoqueiroz.blogspot.com/2009/12/picasso-e-quino.html 
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1.3 Dialogismo e Ethos  

 

 

Bakhtin e Volochínov (2006b), ao estudarem o discurso da Literatura, 

fizeram algumas críticas em relação à utilização isolada de alguns métodos como: o 

sociológico, o formal e o idealista.  

O estudo de determinado discurso não pode ser analisado, por exemplo, 

apenas pelo aspecto ideológico. Este era o procedimento utilizado no método 

sociológico. Em estudos embasados neste método, há dois elementos extremos na 

análise da linguagem, o imanente e o causal.  

Na concepção imanente há um aprofundamento apenas no texto, sem 

avaliar os elementos extra-verbais, sociais, o contemplador, apenas a obra em si.  

Na concepção causal ocorre justamente o oposto, analisa-se apenas os 

meios sociais como prioridade na construção do texto. Há uma alta valorização 

apenas no autor e contemplador, deixando de lado a produção, a arte. 

Processo parecido ocorre na crítica ao método formal, em que também se 

nega a existência dos elementos externos da produção da arte. Analisando apenas 

a forma, a arte em si, o que torna a análise facetada. Não há como relativizar a 

produção sem seu produtor, seus motivos, suas visões e expectativas do que ocorre 

fora da forma. 

A terceira crítica seria a do método idealista que contempla uma arte e a 

definiria como tal, se ocorresse um fenômeno de transmissão da psique do criador 

ao contemplador, sem a influência de outro aspecto. 

Para chegar a tais conclusões Bakhtin utilizou como objeto de estudo a 

língua em uso, o discurso verbal. Em um diálogo os interlocutores carregam seu 

discurso de valores pré-estabelecidos, conceitos sociais. 

Para que ocorra uma comunicação válida existe a necessidade que entre 

esses indivíduos haja um presumido5 em comum. Não será válido em uma 

comunicação um presumido por parte apenas do emissor. Conclui-se então que, 

                                                 
5
 Presumido: entende-se aqui como algo já conhecido pelos envolvidos, conceitos antecipadamente estabelecidos 

na convivência social. 
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este entendimento deve ser abrangente, ou coletivo, de determinado grupo ou 

classe.  

Na tira a seguir fica evidente a necessidade deste presumido para que o 

texto (imagem/tira), produzida pelo artista (emissor), seja compreendida pelo leitor 

(receptor), e assim ocorra uma comunicação sem obstáculos. Consequentemente 

uma compreensão da mensagem transmitida pela arte. 

 

 

FIGURA 3 - Tira filosófica – Livro: “Talvez Isso”, de Marcelo Campos. 

 

É evidente que, no momento do diálogo não há a necessidade da 

externalização do conceito coletivo, ele está presente no uso da linguagem e no 

juízo de valor do coletivo ou de determinado grupo social. 

Pode-se concluir que, em um enunciado existem dois elementos 

fundamentais: o elemento concreto, o corpo, a fala ou a escrita, e o abstrato que 

seria o presumido entre os interlocutores. 

São características importantes para a comunicação e o relacionamento 

em sala de aula. A contextualização do conteúdo a ser transmitido traz os 

contempladores, no nosso estudo os alunos, para o entendimento da comunicação e 

para um aprendizado mais produtivo.  

O presumido, muitas vezes, depende desta contextualização. Como 

também, da conscientização do professor sobre a realidade dos alunos dentro de 

suas comunidades e da família. Esta aproximação pode incrementar a motivação 

dos sujeitos em sala de aula. O corpo, os gestos, a aparência, o semblante fazem 

parte deste conhecimento social (presumido). 
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Para elucidar tais conceitos, a seguir serão dados exemplos práticos e 

elucidativos sobre o ethos e o dialogismo. Elementos importantes do enunciado, 

formados a partir da teorização de Bakhtin e seu Círculo. 

Imaginando uma cena de dois adolescentes conversando sobre desenhos 

animados japoneses – os animes - eles utilizariam termos ou nomes de personagens 

como Sákura, Sazuki. Determinações de grupos, denominados clãs, em que cada 

família tem um poder especial.  

Podem ter o poder do Katon (fogo), médico e outros. Atuam de formas 

diferentes na construção de uma vila onde moram Konoha, dentre esses 

personagens há o Naruto, cujo pai foi o quarto líder desta vila. Os Hokagui lutam 

como ninjas pra defender a vila e desenvolver suas técnicas, que são denominadas 

Ninjutsu (técnicas de persuasão), Taijutsu (luta corporal) e Genjutsu (técnica que usa 

a mente para iludir o seu oponente).  

Estes jovens conversam de forma simples e natural em termos que não 

são comuns em nossa cultura brasileira. São elementos linguísticos importados do 

Japão e totalmente incorporados por estes jovens e ocorre, portanto, uma 

comunicação e um diálogo sem obstáculos.  

Porém, se imaginarmos um jovem animado contando a última conquista 

do Naruto, utilizando a técnica Ninjutsu para um adulto que jamais se ateve a esse 

tipo de desenho, sequer ouviu falar, não há uma comunicação. O presumido não 

basta ser do conhecimento apenas do emissor, há a necessidade de ser um 

conhecimento comum aos dois. Tal fenômeno Bakhtin denomina como horizonte 

ideológico, ou seja, na relação desses sujeitos há uma relação de conhecimento em 

comum. 

 

Os signos também são objetos naturais, específicos, e, como vimos, todo 
produto natural, tecnológico ou de consumo pode tornar-se signo e adquirir, 
assim, um sentido que ultrapasse suas próprias particularidades. Um signo 
não existe apenas como parte de uma realidade; ele também reflete e 
refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou 
apreendê-la de um ponto de vista específico, etc. Todo signo está sujeito 
aos critérios de avaliação ideológica (isto é, se é verdadeiro, falso, correto, 
justificado, bom, etc.). O domínio do ideológico coincide com o domínio dos 
signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se encontra, 
encontra-se também o ideológico. Tudo que é ideológico possui um valor 
semiótico. (BAKHTIN, 2006b, p. 32-33) 
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No enunciado concreto, cada palavra, entoação escolhida é carregada de 

julgamentos, forma-se o diálogo sob a perspectiva do enunciador em relação à 

expectativa do contemplador. Mesmo em textos com um enunciador declarado 

distante, ou sem teor subjetivo, apenas pela escolha de determinado tema, forma, 

conteúdo, momento, palavras, forma, percebe-se fatores para determinada escolha. 

A relação direta entre o enunciador e o receptor, que denominaríamos de 

escala avaliativa, também depende da proximidade dessa relação entre os 

elementos. A forma em que o enunciador se coloca diante do contemplador, 

dependendo do grau de proximidade, há uma escolha pré-determinada para o 

discurso. 

Um aspecto extremamente interessante é o destaque que Bakhtin dá aos 

nossos desejos internos. Ao produzir um enunciado baseado apenas na expectativa 

externa, do contemplador, torna frustrada a tarefa e o conteúdo vazio. Deve-se levar 

em consideração a escolha do estilo do autor, pois esta reflete o seu “eu” interior o 

que não deixa de ser fruto do meio social em que este indivíduo está inserido. Se o 

enunciador preocupar-se apenas com a expectativa do outro, seu discurso não será 

verdadeiro, será sem sentido. 

 

A introspecção constitui um ato de compreensão e, por isso, efetua-se, 
inevitavelmente, com uma certa tendência ideológica. Desse modo, ela 
serve os interesses da psicologia quando apreende uma certa atividade 
mental no contexto dos outros signos interiores e de maneia a favorecer a 
unicidade da vida psíquica. Nesse caso, a introspecção esclarece os signos 
interiores com a ajuda do sistema cognitivo dos signos psicológicos; ela 
esclarece e diferencia a atividade mental, e tende, assim a fornecer uma 
explicação psicológica satisfatória dessa atividade. (BAKHTIN, 2006b, p. 
62-63) 

 

Abordando um discurso persuasivo, deve-se levar em conta que este 

contém, além dos elementos estruturais, uma ‘voz’ que sustenta este enunciado. 

Esta pode ser percebida pelo receptor de forma consciente ou inconsciente.  

Essa ‘voz’, que sobressai no texto, é denominada na teoria de Bakhtin de 

Ethos e, para que este seja validado pelo receptor, o autor utiliza recursos 

subjetivos. Esse recurso é denominado como fiador, através da identificação com a 

realidade do receptor, por aspectos psicológicos ou físicos, o fiador dará mais 

consistência ao ethos construído pelo enunciador. 
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Este recurso é muito utilizado em textos argumentativos, propagandas, 

em que há a necessidade de certo conhecimento do receptor para que o emissor 

possa construir um texto em que o ethos, com auxílio do fiador, possa convencer o 

leitor sobre alguma opinião, ou no caso da propaganda consumir o produto a ser 

vendido. 

Para exemplificar como o ethos é utilizado no discurso, tomemos como 

base dois textos: 

 

TEXTO 1  

ABANDONO HISTÓRICO 

Praça das Esculturas 

  

A Praça da Sé, considerada o marco zero da cidade de São Paulo, ficou 

cercada por tapumes durante um ano, como parte dos projetos de revitalização do 

centro histórico, porém o descaso público em conjunto com a deterioração natural 

permanece agindo sobre as valiosas esculturas do local. A concepção original da 

Subprefeitura da Sé de recuperar o grande espelho d’água, que circunda entre obras 

modernas de reconhecidos artistas plásticos, como o Condor, de Bruno Giorgi, e o 

Totem da Sé, de Domenico Colabrone, foi concluída, mas da fonte ainda jorra uma 

estranha água esverdeada. O prédio do Palácio da Justiça com sua fachada 

apontada para os jardins da praça também sofre um processo minucioso de 

restauração que deve ser finalizado em março de 2009. Destoando do cenário limpo 

e bem cuidado, ergue-se uma escultura sem título do mineiro Amílcar de Castro, 

instalada em 1979, com fundo para a renovada Catedral da Sé. A iniciativa de 

recuperar a praça não foi estendida a essa peça arquitetônica: a falta de cuidados 

deixou a chapa de ferro com coloração típica de ferrugem, não evitou as pichações 

de giz e tinta e permitiu a colagem de um cartaz contra a fome, bastante comum no 

centro histórico da capital paulista. À vista, nenhuma viatura da Guarda Municipal, 

enquanto quatro carros faziam a ronda da Prefeitura de São Paulo no mesmo 

momento. (Daniel Marques) 

(Revista Cult, - Revista Brasileira de Cultura, nº 127, ano 11 – Agosto/2008, p. 28) 
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TEXTO 2 

 

VETERANOS SE TORNAM CALOUROS 

 

Os grisalhos na sala de aula já não são só os professores. Milhares de 

pessoas acima dos 50 estão na universidade em busca de um novo caminho – ou 

apenas de uma atividade para ocupar o tempo livre. 

Quando Leda Tella abriu a porta da sala no primeiro dia de aula, a classe 

fez silêncio. Os estudantes pensavam se tratar da professora, mas era mais uma 

aluna do curso de direito na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. O 

motivo do mal-entendido; Leda tem 54 anos. Ela pertence a um crescente grupo de 

calouros que ingressa na universidade depois dos 50. Segundo o Ministério da 

Educação (MEC), a concentração deles mais que dobrou desde 2000. Salvo raras 

exceções, quase todos já têm um diploma de ensino superior. Voltam à sala de aula, 

basicamente por dois motivos. Uma parte busca uma atividade intelectual numa fase 

da vida em que começa a sobrar tempo – caso de Leda, que tem dois filhos 

crescidos e não exercia a profissão de assistente social. Ela diz: “Ir à universidade é 

um estimulo à mente, ainda que não tenha nenhuma finalidade prática”. Cinquentões 

como Leda são os que costumam aparecer em cursos como psicologia, teologia, 

pedagogia e comunicação social, entre os mais procurados nessa faixa etária. [...] 

(Camila Pereira) 

(Revista Veja, edição 2068 – ano 41 – nº27 – 09/07/2008 – p. 96) 

 

A seguir, realizamos algumas análises para elucidar e identificar o ethos e 

o fiador nos textos acima apresentados: 

  

►Texto 01 - Foi construído no gênero jornalístico, sendo uma reportagem 

de denúncia, percebe-se uma construção da linguagem formal, séria. A “voz” que 

nos denuncia tamanho descaso à nossa história tem um caráter de indignação e 

sofrimento. O autor utiliza um fiador na tessitura do texto através de vários adjetivos, 

uma descrição detalhada do local, cita as obras de arte e seus artistas renomados, 
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assim passa um valor de reconhecimento e confiança sobre o que está sendo 

abordado, como também para que haja no receptor uma sensação de perplexidade 

ao descaso do Governo em relação aos patrimônios públicos.  

O ethos, construído é detalhista, se identifica com o leitor diante de tantas 

injustiças e descasos, o texto denota certo desabafo e tristeza diante da situação 

caótica da cidade, outra característica é um tom de ironia, quando se refere às 

placas contra a fome, este é providencial para chamar a atenção do receptor à 

situação apresentada. 

Apesar de passar por reformas e planos, as propriedades históricas e a 

cidade continuam sendo tratadas como lixo, sem deixar de citar o descaso com a 

segurança da população e a guarda excessiva do Governo, ou seja, enquanto os 

poderosos são guardados, os cidadãos estão expostos a tudo, inclusive à feiúra do 

centro histórico. 

 

►No texto 02 - A reportagem é construída sob o tema dos novos valores 

da modernidade. Já no título percebe-se o jogo do paradoxo, veteranos/calouros. 

Nota-se uma linguagem mais leve, a autora inicia a reportagem como se contasse 

algo que aconteceu para uma colega próxima, há uma aproximação com o leitor, é 

um texto basicamente com um cunho de curiosidade. Não se percebe, como no 

texto anterior, um tom sisudo. O ethos neste texto é bem mais informal.  

Porém, apesar de se tratar de uma reportagem sem mensagens políticas 

e sociais como a primeira, a autora, para criar a confiança no leitor (fiador) sobre os 

dados que está passando, não deixa de citar fontes de instituições reconhecidas e 

reproduz a fala de um dos estudantes rotulados como os ‘cinquentões’, 

comprovando assim sua teoria na chamada inicial da matéria. Apresenta-se também 

um tom otimista em relação ao aproveitamento de estudos e tempo das pessoas que 

já têm mais de 50 anos, criando assim uma cumplicidade entre o emissor e o 

receptor.  

Outro aspecto que fortalece esse vínculo é o meio pelo qual a reportagem 

foi veiculada. A revista em questão, geralmente é lida pelo grupo social a que se 

refere o autor.                      

•�.�´‾`�.�••�.�´‾`�.�••�.�´‾`�.�••�.�´‾`�.�• 
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O diálogo é um dos conceitos-chave, ou poderia também ser nomeado 

como uma das bases da teoria sobre a linguagem em Bakhtin. Para que esse 

diálogo ocorra é necessária a interação de três elementos: criador e contemplador, 

ou falante e interlocutor, ou falante e ouvinte, ou autor e leitor. Além destes dois, o 

autor inclui ainda o herói que fica estabelecido entre o criador e o contemplador. 

Conforme Bakhtin (2002), os diálogos não se repetem de maneira 

absoluta, podem não ser inteiramente modificados, mas sempre há um elemento 

novo o que reitera marcas históricas, movimentos culturais.  

Os diálogos, realizados no dia a dia, serão refletidos de alguma forma em 

um gênero mais complexo. Seus estudos sobre este aspecto da influência do 

discurso cotidiano sobre o gênero mais formal é abordado em várias obras. Ele 

analisa desde as falas rebuscadas dos heróis de Dostoiévski, na incorporação de 

falas mais populares em Rabelais, como também em Discurso na vida e discurso na 

arte. 

Na construção desse diálogo, como já foi explicitado, torna-se essencial o 

presumido, o que não é dito, mas mesmo assim é compreendido entre os 

interlocutores, entendemos que neste presumido apresenta-se o corpo. O exemplo 

dado nesse mesmo capítulo se refere à fala, mas os estudos de Bakhtin eram 

também baseados na escrita, na arte, na estética e na percepção da imagem do 

outro. Estes eram elementos de profundo interesse para o autor. 

 

[...] A interpretação estética e a estruturação do corpo exterior e seu mundo 
são uma dádiva de outra consciência – da consciência do autor-
contemplador à personagem; não é uma expressão desta de dentro de si 
mesma, mas uma atitude criadora do autor-outro para com ela.[...] 
Constataremos que a alma como um todo interior em processo de formação 
no tempo, como um dado, um todo presente, constrói-se à base de 
categorias estéticas; é o espírito em sua aparência por fora, no outro. 
(BAKHTIN, 2006a, p.91) 

  

Na construção de uma personagem, como nas obras de Dostoiévski, o 

artista não necessita explicitar qualidades, defeitos, vontades de um herói, pelo 

presumido coletivo da época, a forma do herói, seus atos já subentendiam todo o 

diálogo que aconteceria entre o autor, leitor, herói, é como se esse último tivesse voz 

própria. 
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[...] A abordagem artística do ser interior do homem o predetermina: a alma 
é sempre predeterminada (ao contrário do espírito). Ver meu retrato interior 
é o mesmo que ver meu retrato exterior; é mirar o mundo onde por princípio 
não existo e onde nada tenho a fazer se permaneço o mesmo; minha face 
interna esteticamente significativa é uma espécie de horóscopo (com o qual 
também nada tenho a fazer; o homem que conhecesse efetivamente seu 
próprio horóscopo ficaria numa situação internamente contraditória e 
absura: seriam impossíveis a seriedade e o risco de vida, seria impossível 
uma diretriz correta de seu ato). (BAKHTIN, 2006a, p. 119) 

 

O diálogo tanto se dá, segundo o autor, sobre um texto a ser analisado, 

como também na linguagem em prática. Utilizando esta afirmativa e transportando-a 

para a escola, estamos analisando neste trabalho o diálogo tanto verbal quanto não 

verbal dos sujeitos em sala de aula. Para que ocorra esta interpretação nota-se que 

é preciso que o pesquisador se aproxime desse texto, que compreenda os sentidos 

subentendidos, o teor cultural e social que carregam as mensagens dos sujeitos. 

É preciso inserir-se no grupo social para captar não só a linguagem, como 

também manias, moda, ou seja, o presumido do grupo a ser estudado. Para depois 

afastar-se e analisá-lo à luz da teoria. E, consequentemente, com uma percepção 

mais panorâmica e não estratificada do objeto. 

O dialogismo é considerado o elemento constitutivo da linguagem, pois  

Bakhtin afirma que não se pode vivenciar um conceito ou um momento em sua total 

pureza, ou seja, os homens não têm relação direta com a realidade, tudo que o 

homem toma ciência é através da linguagem, do diálogo, logo nenhum discurso está 

puro, sempre será produto de outro discurso. De acordo com Freitas, 

 

Bakhtin via a linguagem numa perspectiva de totalidade, integrada à vida 
humana. A comunicação verbal não pode dessa forma ser compreendida 
fora de sua ligação com uma situação concreta. Essa realidade 
multifacetada não pode ser objeto, portanto, de uma simples ciência – a 
linguística – e ser compreendida através de métodos exclusivamente 
linguísticos. Ao aspecto linguístico – necessário, mas não suficiente para a 
dialogicidade – ele acrescenta o contextual. (FREITAS, 1996, p. 18 – 19) 

 

Etimologicamente, diálogo significa conversação entre duas pessoas, 

troca, familiaridade. Duas pessoas que se disponham ao diálogo buscam a 

proximidade, o entendimento. Enfim, a percepção daquele indivíduo que compartilha 

um universo composto de mundos particulares, porém peculiares ao seu, composto 

por suas experiências e suas vivências.  
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Todavia, o conceito do diálogo na teoria de Bakhtin e seu Círculo é 

justamente o oposto. A concepção aqui é que neste diálogo há, na verdade, um 

espaço de conflito das diferentes vozes sociais. Existem movimentos opostos destas 

vozes, logo um jogo de poder.  

Como exemplo deste conflito, utilizaremos uma análise de um trecho de 

Graciliano Ramos – Vidas Secas, que deixa clara a intenção de poder no espaço 

dialógico, feita em um artigo de José Luiz Fiorin: 

 

“Olhou as cédulas arrumadas na palma, os níqueis e as pratas, suspirou, mordeu os 

beiços. Nem lhe restava o direito de protestar. Baixava a crista. Se não baixasse, 

desocuparia a terra, largar-se-ia com a mulher, os filhos pequenos e os cacarecos. 

Para onde? Hem? Tinha para onde levar a mulher e os meninos? Tinha nada! [...] 

Se pudesse mudar-se, gritaria bem alto que o roubavam. Aparentemente resignado, 

sentia um ódio imenso a qualquer coisa que era ao mesmo tempo a campina seca, o 

patrão, os soldados e os agentes da prefeitura. Tudo na verdade era contra ele. 

Estava acostumado, tinha a casca muito grossa, mas às vezes arreliava. Não havia 

paciência que suportasse tanta coisa.” (RAMOS, 1971,p. 138-139) 

 

Em seguida a análise: 

 

 “No discurso indireto livre, misturam-se duas vozes, a do narrador e a 

da personagem (em nosso texto, Fabiano). No entanto, faltam elementos 

lingüísticos, como os dois pontos e o travessão no discurso direto ou a conjunção 

integrante que no indireto, que determinem a fronteira entre as duas. Há dois tons 

diferentes, que permitem perceber essas duas vozes, o tom mais ou menos neutro 

da narração e o tom entre colérico e resignado da personagem. Há frases 

claramente do narrador (“ Olhou as cédulas arrumadas na palma, os níqueis e as 

pratas, suspirou, mordeu os beiços”); outras que, sem duvida nenhuma, pertencem à 

personagem (“Para onde? Hem? Tinha para onde levar a mulher e os meninos? 

Tinha nada!”). Outras, no entanto, poderiam ser de um ou de outro (“Se pudesse 

mudar-se, gritaria bem alto que o roubavam” poderia ser dita tanto pelo narrador 

quanto pela personagem). Essa impossibilidade de separação nítida entre a voz do 
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narrador e a da personagem faz do enunciado em discurso indireto livre um 

enunciado bi vocal. Ao misturar sua voz à da personagem, o narrador revela uma 

“profunda simpatia” por esse homem submetido a condições “pré-capitalistas” de 

trabalho, a esse homem espoliado e degradado. É como se o narrador assumisse 

como sua a indignação da personagem diante da exploração a que estava sujeita.” 

(FIORIN apud BRAIT, 2006, p.176)  

•�.�´‾`�.�••�.�´‾`�.�••�.�´‾`�.�••�.�´‾`�.�• 

 

Acrescentamos nessa análise apresentada, o diálogo que a personagem 

realiza consigo, pondera, calcula quais suas opções de vida diante da exploração a 

que se submete. Com isto, podemos afirmar que o diálogo a que Bakhtin se refere 

não se dá tão somente entre indivíduos diferentes, mas pode acontecer no interior 

de um só ser. Observa-se também os diferentes tons neste diálogo, ora de revolta, 

ora de submissão, eis aí presente o poder a que se submete a personagem. 

O dialogismo, segundo o autor russo, não pode ser considerado 

essencialmente como fenômeno individual ou como fenômeno coletivo. Ele depende 

da fala individual, porém esta ocorre e é adquirida pelo coletivo, é construída no 

indivíduo, como também no social, há uma linha tênue em sua teoria ao tratar deste 

aspecto.  

Outro elemento presente no trecho acima, que não foi mencionado, é a 

polifonia, característica que já foi abordada no item anterior do mesmo capítulo. 

Diferentes vozes são erguidas no discurso para que ocorra o diálogo, o conflito, a 

identificação do narrador com a personagem, como foi exposto por Fiorin no 

parágrafo acima. 

Em todo diálogo há uma relação entre o individuo e o social. Mas, não se 

pode considerar o dialogismo apenas em textos que já aconteceram, mesmo quando 

se faz uma pergunta pressupõem-se algumas alternativas para uma determinada 

resposta, logo, está estabelecido em textos futuros também. 

Nesse meio social em que o indivíduo está inserido, além de observarmos 

o diálogo permanente, há outras definições que são importantes na concretização da 

linguagem. Na teoria bakhtiniana, observa-se o conceito do ato/atividade e evento 

do ser. Segundo Bakhtin (1993) não há como considerar apenas o conteúdo do ato 



49 

sem avaliar seu processo. Novamente os aspectos sociais, individuais, coletivos 

estão presentes e as relações interpessoais, como as que ocorrem na sala de aula. 

Para ele o ato é a junção de processo e conteúdo ou sentido.  

A seguir será exposto outro exemplo para elucidar a concepção de ato 

sob a perspectiva bakhtiniana. 

 

“Uma análise do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, em Nova York, 

EUA, que leve em conta o complexo emaranhado de razões históricas, sociológicas, 

religiosas, etc. aí envolvidos, pode tornar mais concretos os conceitos de 

ato/atividade e evento em Bakhtin. Esse objeto tem como vantagem ser um exemplo 

de ação física (o dado) espetacular e tenebrosa cuja análise nem por isso pode 

deixar de levar em conta o que há nela de sentido (o postulado). Trata-se, pois, da 

análise da arquitetônica, ou da estruturação articulada de elementos vinculados 

entre si tanto em termos físicos como em termos da articulação no plano do sentido. 

Numa análise que leve em conta a abordagem bakhtiniana, a concepção de 

ato/evento/atividade, os atos terroristas em questão não podem ser reduzidos 

unicamente à destruição ou danificação de edificações, e nem mesmo à morte de 

grande número de pessoas. Trata-se igualmente de ações simbólicas, ações 

dotadas de sentido, enunciações avaliativas que atingem não um simples prédio 

norte-americano, mas o World Trade Center, símbolo do capitalismo neoliberal 

hegemônico, e o Pentágono, sede do complexo militar norte-americano. [...] Assim, 

ao examinar esse ato dramático, deve-se ter o cuidado de não separar seu conteúdo 

(resultado) nem do processo por meio do qual foi realizado nem da rede de atos 

realizados pelas partes envolvidas, que recorreram a diferentes representantes, 

dado ser no âmbito dessa rede, e do processo mediante o qual se realizou que o ato 

em questão assume sentido.[...] Da perspectiva de uma análise bakhtiniana, por 

conseguinte, unem-se o momento do ato como processo e seu momento como 

produto, o continente e o conteúdo do ato, entendidos como os dois momentos 

necessários e imprescindíveis de sua definição, que tem como arcabouço a 

amplitude de inter-relações retrospectivas e prospectivas de que faz parte o ato, o 

que nos impede de vê-lo como ocorrência isolada, deslocada, um todo em si.” 

(SOBRAL apud BRAIT, 2008, p.29) 

•�.�´‾`�.�••�.�´‾`�.�••�.�´‾`�.�••�.�´‾`�.�• 
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Com esse exemplo, fica claro que, para Bakhtin (1993), ao analisar um 

fato, é preciso possuir uma visão global do processo e de sua trajetória que culminou 

em determinado ato. Nesta investigação proposta, poderão ocorrer descobertas de 

um histórico social, de um crédulo e de uma ética particular.  

Não se trata de moral, de certo ou errado, mas da verificação do processo 

de determinado grupo social agir, atuar desta ou daquela forma, segundo Bakhtin, o 

ato envolve essencialmente responsabilidade ética. 

 

 

   FIGURA 4 - Tira filosófica – Livro: “Talvez Isso”, de Marcelo Campos. 

 

A tira filosófica acima demonstra que o certo e o errado dependem das 

crenças, do contexto e da ética construída em determinado grupo social. Um 

indivíduo é movido em seus atos pela polissemia das crenças do meio em que vive. 

No caso da imagem, o menino fica parado diante da ordem de destruir ou construir, 

não há uma conclusão na tira. Ele pode tanto arrumar a cerca como destruí-la. O 

senhor que lhe dá a opção poderíamos interpretar como situações que se 

apresentam a nós e que somos levados a decidir entre o que seria correto e o que 

seria incorreto, levando em conta nosso contexto, história, ética, ou seja, a 

polissemia que nos forma, o diálogo que mantemos internamente no momento da 

decisão. Concordando com Freitas, 

Para tornar o pensamento não-indiferente, é preciso responder por ele 
levando em conta o contexto em que nos encontramos. E o contexto será 
sempre uma arena onde diferentes valores se afrontam, engendrados nas 
diferentes posições sociais que ocupamos. O pensamento tornado ato é um 
pensamento valorado, um pensamento com entonação e que adquire, 
segundo a expressão de Bakhtin, “a luz do valor” (FREITAS, 2007, P.19) 
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1.4 Corpo e seus signos 

 

 

A linguagem segundo a teorização de Bakhtin, inovadora para sua época, 

foi brevemente apresentada, para ele a linguagem não era apenas um conjunto de 

signos com significados abstratos, é preciso considerar a interação social. 

Buscamos, portanto, a relação entre linguagem e corpo na teoria de Bakhtin,  alguns 

aspectos relevantes desta relação foram citados, porém reservamos este espaço 

com o intuito de apresentarmos de forma mais sistemática o corpo. Bakhtin afirma, 

 

Esse novo momento, que reconstrói a arquitetônica – a possibilidade de 
afirmação volitivo-emocional da minha imagem a partir do outro para o 
outro; porque de dentro de mim mesmo existe apenas a minha auto-
afirmação interna, que eu não posso projetar sobre minha expressividade 
externa separada da minha auto-sensação interna, porque ela se contrapõe 
a mim no vazio axiológico, na impossibilidae de afirmação.[...] Trata-se 
precisamente de me traduzir da linguagem interna para a linguagem da 
expressividade externa e entrelaçar-me inteiramente, sem reservas, com o 
tecido plástico-pictural único da vida enquanto homem entre outros homens, 
enquanto personagem entre outras personagens[...] (BAKHTIN, 2006a, p. 
28 -29) 

 

Obviamente que na interação social está presente o corpo que fala, tanto 

verbalmente quanto pelos gestos, postura, aparência, estrutura, ou seja, na 

expressividade exterior do indivíduo a que se refere Bakhtin. Como já foi citado no 

escopo do trabalho, podemos pensar o corpo como signo, com características 

polifônicas. 

Aprofundando na leitura dos estudos de Bakhtin sobre a linguagem, 

principalmente nos momentos focados na fenomenologia e na sociologia, é possível 

visualizar de forma mais mais acessível  o corpo como linguagem, sendo este parte 

importante da interação e dos relacionamentos inter-pessoais. 

Segundo Bakhtin (2006a), não podemos desconsiderar o outro no 

diálogo, mesmo sendo este diálogo uma página escrita, o receptor não pode ser 

abstrato. Logo, se o outro é concreto, este sujeito que nomeamos aqui como 

receptor da mensagem é um corpo que recebe e interpreta a mensagem, de acordo 

com seu presumido, com o que seu corpo sente e sua mente racionaliza. 
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O corpo “ouve” a mensagem, podemos sentir várias reações biológicas ao 

ler um poema, ao ouvir uma música que nos marcou. Não é só a cabeça, os 

sentidos auditivos, visuais que recebem a mensagem, cremos que ao ler, ouvir, 

conversar, dialogar, o indivíduo o faz de corpo inteiro. 

 

O centro organizador e formador da atividade mental não está no interior do 
sujeito, mas fora dele, na própria interação verbal. Não é a atividade mental 
que organiza a expressão, mas é a expressão que organiza a atividade 
mental, modelando e determinando sua orientação. A atividade mental do 
sujeito, da mesma forma que sua expressão exterior, se constitui a partir do 
território social. (FREITAS, 1996, p. 138) 

 

 

Apenas para salientar as afirmativas anteriores, podemos citar a 

linguagem corporal sob a perspectiva consciente ou inconsciente na interação entre 

os indivíduos. Todos estes conceitos podem ser aplicados para o cenário da escola, 

da sala de aula, do professor se relacionando com seus alunos. 

Não há como imaginar apenas “cabeças pensantes”, são os “corpos 

pensantes” que estão presentes na sala de aula. Os alunos ouvem com seu corpo, 

leem o corpo do professor e vice-versa. 

A observação é o primeiro elemento numa interação pessoal, podemos 

salientar portanto o visual, o corpo que se expressa antes da fala do indivíduo. O 

corpo pode dizer muito em poucos gestos, expressões. Já um discurso longo e 

vazio, sem o estabelecimento de um canal de comunicação entre os sujeitos, não diz 

nada ao outro a quem me dirijo.  

O que pretendemos nos referir neste momento, é que há uma observação 

do corpo e o que ele tem a transmitir. A observação que um indivíduo faz do outro é 

intuitiva, natural. Logo, poderíamos afirmar que esta percepção faz parte da 

apreensão da atenção do outro, da constituição do canal de comunicação, e assim 

tornar possível  o que se pretende  transmitir por intermédio da linguagem. 

 

É claro que quando o significado da categoria de outro é determinante na 
criação da idéia de homem predomina o juízo de valor estético e positivo do 
corpo; o homem é personificado e significativo em termos plástico-picturais; 
o corpo interior apenas se junta ao exterior, refletindo-lhe o valor e 
consagrando-se nele. (BAKHTIN, 2006a, p. 49) 
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O diálogo do corpo está repleto de argumentos, pois ele possui diversos 

sentidos atentos ao que ocorre ao seu redor. Nas concepções bakhtinianas há um 

profundo respeito em relação ao outro nas relações interpessoais, como também 

considera que o ser humano é inacabado, estamos em constante aprendizado.  

Estas ligações culturais formam laços de relacionamentos, grupos sociais. 

Quando falamos em relacionamentos interpessoais, inevitavelmente precisamos ao 

menos perpassar sobre a questão do poder que gera conflitos, abusos, 

discriminação etc.  

A escola é um destes grupos sociais em que há disputas entre os 

diversos sujeitos, professor/aluno, professor/professor, aluno/aluno. Acreditamos que 

a relação mais importante neste espaço, é a do aluno e seu professor,  e que esta 

reflete as consequências das outras relações. Como se ocorresse um 

encadeamento de condições, situações e relações e culminassem nesta última 

interação (professor/aluno). Estas influências resultantes de outras experiências, têm 

um grande peso na vivência em sala de aula. Um dos refelxos destas influências se 

dá no comportamento do discente perante seus colegas, funcionários e professores.  

A palavra ‘disciplina’ pelo seu contínuo uso, sofreu uma fragilização em 

seu significado mais profundo. Este termo deriva-se de "discípulo", e, tem origem no 

termo latino designada para pupilo que, por sua vez, significa instruir, educar, treinar, 

inferindo a idéia de modelagem total de caráter.  

Assim, a disciplina, além de significar, em sentido acadêmico, matéria, 

aula, cadeira ou cátedra, também é utilizada para indicar, na Educação, a imposição 

aos alunos em seguir os ensinamentos e as regras de comportamento. Mas, seguir 

ensinamentos ou regras de comportamento, não quer dizer que os alunos devem se 

transformar em robôs e reprodutores de tudo o que o ‘mestre’ transmite, o ideal seria 

a construção dialógica do conhecimento a partir do aprendizados prévios do aluno. 

Qual deveria ser o papel do professor diante de uma sala que ele rotula 

de indisciplinada? O que mais se observa em teorias diversas, é que o professor 

deve ‘seduzir’ seu aluno, provocá-lo ao conhecimento. Logo, 

 

Bakhtin insiste na idéia de que a vida de um homem não se resume ao 
intervalo entre duas datas: a do seu nascimento e a da sua morte. Fazendo 
minha essa idéia, posso dizer que a vida de um aluno não se reduz ao 
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intervalo entre o dia da matrícula na escola e o dia em que se evade...ou 
que recebe o diploma. Também a vida de um professor não se limita a ser 
um espaço entre a data do concurso (ou contratação) e a de sua 
aposentadoria. Um e outro – aluno e professor – são seres históricos porque 
imprimem marcas na escola e fora dela. São autores. (KRAMER, 2003, p. 
84) 

 

O poder está em todas as partes, uma pessoa inserida no meio social 

está envolvida pelas relações de poder, não há como desvincular estas relações 

entre os indivíduos e seus corpos. 

Historicamente, há vários exemplos de ditadores de poder. Muitos de nós 

acreditamos sermos totalmente livres e vivermos em uma democracia plena. 

Todavia, há um jogo de poderes nos diversos grupos sociais, seja na família em que 

este se estabelece na figura do pai, em uma roda de amigos em que o poder do 

mais inteligente ou o mais engraçado se destaca. Já na sala de aula, o poder troca 

de sujeitos, imagina-se que prevalece o poder do professor, porém é evidente 

atualmente a inversão desta posse. 

Não iremos aprofundar a questão do poder, mas torna-se salutar, ao 

menos citar tal aspecto. Pois, tratamos aqui do corpo, e este corpo sofre e sente o 

poder sobre ele diariamente.  

De forma recorrente, a consequência que sofre este corpo único e 

singular, é a da exclusão, a determinação de grupos mais capacitados ou menos 

capacitados, a indiferença à diferença.  

A presença do professor não deve ser omissa, é preciso além do 

compromisso da construção do conhecimento, o da política, o da ética. Um docente 

não pode ser apenas mais um dentro da sala, ele é referência para seus alunos, 

estes se veem no professor e este igualmente se vê nos seus alunos. Os corpos são 

observados e o relacionamento se estabelece pelo diálogo, pela linguagem verbal e 

não verbal. Portanto, 

 

As reuniões e o cotidiano da escola encontram-se esvaziados dos temas e 
problemas humanos: de um lado, a falta do lápis não e percebida nem na 
sua dimensão exemplo-típico-das-condições-de-vida-das-crianças, nem na 
sua dimensão de problema-pedagógico-que-fica-colocado-pela-professora. 
De outro lado, o caso da menina-que-foi-reprovada-sabendo-ler-e-escrever 
fica subjugado por critérios burocráticos (antiguidade do funcionalismo 
público, espécie de vingança muda de quem já viveu situações afins). O que 
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é vivo torna-se morto. O que é diário torna-se um perene “sempre foi assim”. 
E a professora, bem como as crianças, são atores e simultaneamente 
espectadores de uma peça obrigatória, cujo enredo se repete e é imutável. 
Sem a possibilidade de novas soluções de roteiro. Emudece-se o diálogo ou 
os diálogos possíveis, sob a cortina da dureza de vida das professoras, 
falando de preços e culpando as crianças e as suas famílias pelo fracasso 
escolar. (KRAMER, 2003, p. 118) 

 

Em uma possível proximidade positiva dos sujeitos, a afetividade está 

presente. É um sentimento temido em muitos debates na área da Educação. Logo, 

no estudo realizado até o momento, poderíamos afirmar que existe o poder afetivo, é 

aquele que não é autoritário, mas sim democrático no sentido do respeito, da 

motivação e do interesse ao que o outro tem a dizer. 

Esta afetividade é percebida tanto pela linguagem, entonação de voz, 

quanto pelo corpo, um gesto, um sorriso, posição corporal tanto do docente, quanto 

do discente. Não há como negar a percepção do professor dos gestos corporais de 

seus alunos, ou a linguagem que estes utilizam ser um reflexo de seu meio. 

A importância da afetividade na linguagem corporal e verbal está em 

estabelecer uma comunicação de forma positiva e construtiva. Assim, talvez não 

tenha de prevalecer um poder absoluto em sala de aula, ou uma disputa. O outro na 

relação do indivíduo consigo mesmo é extremamente importante. Trazendo esta 

afirmativa para o contexto escolar, o professor é peça importante na formação do 

aluno interior e do aluno exterior. Observa-se este aspecto a seguir, 

 

Eu experimento uma necessidade absoluta de amor, que só o outro pode 
realizar interiormente a partir de seu lugar singular fora de mim; é verdade 
que essa necessidade fragmenta de dentro a minha autonomia, mas ainda 
não me enforma afirmativamente de fora. [...] Esse amor da mãe e das 
outras pessoas, que desde a infância forma o homem de fora ao longo de 
toda a sua vida, dá consistência ao seu corpo interior. É verdade que não 
lhe proporciona uma imagem intuitivamente evidente do seu valor externo, 
mas lhe faculta um valor potencial desse corpo, valor que só pode ser 
realizado por outra pessoa. (BAKHTIN, 2006a, p. 47) 

 

 

O aluno precisa ser motivado pelo professor. Ser seduzido pelo 

conhecimento que o docente pretende construir com seus alunos. O docente precisa 

estar motivado a aprender com seus alunos, que, por muitas vezes, possuem 

diversas informações e não são valorizadas, principalmente se citarmos a 
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tecnologia. O ideal seria uma permuta de conhecimentos e aprendizados, 

consequentemente uma aproximação destes sujeitos. 

Das incursões sobre a temática da motivação, da inovação nas aulas, da 

aproximação das novas tecnologias, asseguro que o professor também precisa ser 

motivado. Alimentar a sua disposição, para que sua criatividade aflore e possa 

ministrar uma aula, sem tanta pressão, e em um relacionamento mais prazeroso 

com seus alunos. É evidente que isso acontece, mas o número crescente de 

professores doentes é alarmante. Logo, a intenção deste trabalho não é valorizar 

apenas a fala dos discentes, mas chamar a atenção dos docentes, utilizando os 

discursos dos alunos, para novas formas de enfrentar seu cotidiano. 

A tira escolhida a seguir denota como precisamos ter cautela em nosso 

cotidiano. Escolher o que pode ser marcado ou não em nossa vida, em nosso corpo. 

Nossas atitudes são reflexos destas escolhas e influências. Portanto, é preciso 

assumir a responsabilidade pelo que se faz e produz.  

 

 

 

         FIGURA 5 -  Tira filosófica – Livro: “Talvez Isso”, de Marcelo Campos. 
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“Calcar as Ciências 

Humanas sobre as 

Ciências Naturais é 

reduzir os homens a 

objetos que não 

conhecem a 

liberdade.” 

 

(Todorov) 

 

�� 
 



58 

2 BUSCANDO NAS PALAVRAS 

 

“A compreensão é uma forma de diálogo... Compreender é opor à palavra do locutor uma 
contrapalavra.” (Bakhtin) 

 

A investigação apresentada está fundamentada numa pesquisa de 

natureza empírica e de caráter qualitativo, pois o fenômeno em estudo é complexo, 

de natureza social e não tende à quantificação. 

Difere da ciência quantitativa, pois esta busca uma explicação exata, logo 

tende a generalização. Na educação não há como selecionar uma amostragem de 

dados e aplicar a estes, determinada experiência, obtendo resultados quantificáveis 

e apresentá-los em uma determinada estatística sem ponderações, sem levar em 

consideração a especificidade do indivíduo, do momento ou do grupo a ser 

estudado. 

Logo, esta pesquisa está ancorada em um trabalho de campo, cujo 

objetivo é a coleta dos discursos e das palavras dos discentes, com auxílio do 

método descritivo. Priorizando o entendimento pressuposto do contexto social e 

cultural dos sujeitos envolvidos, bem como das instituições apresentadas e 

estudadas.  

 

2.1 Caminhos da Investigação 

 

A pesquisa seguirá a metodologia da pesquisa qualitativa, pois esta busca 

uma compreensão particular e mais aprofundada sobre o objeto a ser analisado. 

Para tanto, este método leva em consideração o sujeito, o particular, sempre 

buscando a compreensão dos fenômenos pesquisados. 

No tratamento do material coletado observarmos a necessidade em 

registrar em tabelas e gráficos a primeira questão, que trata de um professor 

idealizado pelo aluno, porém este tipo de organização não tem fundamentação 

quantitativa, apenas de visualização, reflexão e análise dos registros dos alunos. Foi 

um caminho necessário, sobretudo, pela quantidade de questionários respondidos, 
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um total de 103 (cento e três), e a necessidade de organizar manualmente as dez 

questões abertas que estruturam esta ferramenta de coleta em campo. 

Evidentemente que o rigor está presente, obviamente de forma diversa de 

uma metodologia quantitativa, ou de resultados numéricos, exatos. Porém, com 

cunho e interesse científico. 

A busca da compreensão dos acontecimentos, dos sujeitos e seus 

sentimentos pesquisados em campo neste tipo de pesquisa, segundo Rampazzo 

(2002) tem uma base particular na fenomenologia de Edmund Husserl, sendo que 

este não focava em seus estudos o sujeito ou o objeto. Seu objetivo de estudo era a 

relação que se dá entre ambos em determinado momento. 

Como não estamos no campo das Ciências Exatas e nosso enfoque 

qualitativo tem fundamentação fenomenológica, não há como antecipar ou 

estabelecer hipóteses fechadas, mesmo com questões e categorias apresentadas 

nos questionários aplicados, essas foram consideradas como tal na evolução do 

tratamento do material coletado, outro detalhe para fundamentar o caráter 

fenomenológico foi na estruturação do questionário, pois este apresenta após as 

questões um convite ao aluno para expressar e registrar seus pensamentos, 

sentimentos e palavras. O possível para o encaminhamento da pesquisa são 

questionamentos que norteiam e instigam o processo do trabalho, para que fique 

mais evidente tal afirmação, destacamos: 

 

Esse enfoque fenomenológico do ser humano “aqui e agora” tem suas 
conseqüências na maneira de realizar uma pesquisa qualitativa. A 
delimitação do problema da pesquisa não resulta de uma afirmação prévia 
e individual, formulado pelo pesquisador e para a qual recolhe dados 
comprobatórios. A identificação do problema e sua delimitação pressupõem 
uma imersão do pesquisados na vida e no contexto, no passado e nas 
circunstâncias presentes que condicionam o problema (RAMPAZZO, 2002, 
p.62). 

 

 

A pesquisa qualitativa é composta por escrita basicamente descritiva, ela 

não reduz o indivíduo a número, tabelas, quantidades e simples dados, ela valoriza 

o ser humano em seu meio social. 
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Segundo Rampazzo: “Na pesquisa qualitativa todos os fenômenos são 

igualmente importantes e preciosos: a constância das manifestações sua 

ocasionalidade, a frequência e a interrupção, a fala e o silêncio.” (2002, p.62) 

A complexidade dos sujeitos e relações sociais em estudo, como também 

levando em consideração que o conhecimento adquirido pela pesquisadora será 

construído juntamente com os sujeitos em estudo, são elementos particularizados e 

não exatos, portanto não tende à quantificação.  

Algumas características importantes da pesquisa qualitativa serão 

apresentadas com apoio nos teóricos Bogdan & Biklen (1994): 

• Encontra-se no contexto dos acontecimentos a fonte de dados a ser 

coletada; 

• As questões norteadoras para a pesquisa em campo não foram criadas 

artificialmente, apesar de ocorrer um preparo e uma expectativa, elas serão abertas 

e poderão modificar-se para que os objetivos e a materialidade da pesquisa levem à 

compreensão dos fenômenos; 

• A coleta de dados tem como aspecto principal a compreensão do 

indivíduo com seu social, através da descrição do que será contemplado; 

• O pesquisador é parte fundamental na pesquisa, pois observará a partir 

de um olhar subjetivo e de um lugar sócio-histórico; 

• A busca na pesquisa qualitativa não é a precisão do conhecimento ou 

descoberta, mas seu aprofundamento por intermédio da participação ativa tanto do 

pesquisador quanto do pesquisado. 

Tratando de pesquisa na área da Educação e através de envolvimento no 

campo de pesquisa, fica clara a subjetividade “científica” nas interpretações destes 

dados, o que não invalida a pesquisa. O que chamamos de subjetividade “científica” 

não é uma livre interpretação ou uma pesquisa sem a rigorosidade científica. A 

vigilância epistemológica constante no processo de pesquisa é extremamente 

necessária e se faz presente. 
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2.2 Escolas, alunos, corpos, linguagens. 

 

 

Para a concretização da pesquisa torna-se primordial o entendimento do 

contexto social e cultural dos sujeitos envolvidos, bem como das instituições.  

Segundo a UNESCO, a escola atual herdou um sistema antigo em que o 

universo escolar não foi feito para incluir os alunos e sim para excluí-los. Considera 

também que as empresas privadas precisam auxiliar na melhoria da educação em 

países pobres. A classe empresarial tem papel importante como sujeito e como 

objeto. Para este grupo de empresários é importante ter funcionários bem 

qualificados e consumidores satisfeitos. 

 

Percorrendo os caminhos vários, me deparo com a fragmentação do 
trabalho escolar, com a baixa qualidade do ensino, com a precária 
qualificação dos professores, com as péssimas condições de trabalho. Mas 
me deparo também com algumas das consequências disso que 
historicamente lhes é imposto: a perda gradativa do saber e do saber fazer. 
E, o que é mais sério, essa perda resulta do próprio empobrecimento da 
experiência dos professores com o conhecimento [...] (KRAMER, 2003, p. 
12). 

 

Observa-se uma grave desconexão entre o que é ensinado e a realidade 

do docente e do discente, além dos muros escolares. Hoje, com as novas 

tecnologias, esperar que uma aula com discentes ouvintes, sem a possibilidade de 

autoria na construção do conhecimento, não pode existir. É preciso criar e recriar a 

forma da construção da aprendizagem. O papel do professor desloca para uma 

função de mediador deste processo. Infelizmente, em boa parte das escolas, não é o 

que ocorre atualmente. 

A expectativa que se observa nos docentes e gestores é a de uma sala 

de aula estática, em que os alunos não participam da reflexão do conteúdo para a 

construção do conhecimento. Estes são apenas ouvintes, é uma atitude no mínimo 

equivocada, porém recorrente. 

Há muito os distúrbios disciplinares deixaram de ser um evento esporádico 
e particular no cotidiano das escolas brasileiras para se tornarem, talvez, um 
dos maiores obstáculos pedagógicos dos dias atuais. Claro está que, salvo 
o enfrentamento isolado e personalizado de alguns, a maioria dos 
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educadores não sabe ao certo como interpretar e/ou administrar o ato 
indisciplinado [...] (AQUINO, 1996b, p. 07). 

 

É preciso primordialmente repensar a formação do professor, como 

também sua constante atualização. Fato que ocorre em qualquer outra profissão, 

mas dentro da Educação isso se torna complicado por paradigmas enraizados, ou 

até mesmo, alguns profissionais que não querem modificar sua forma de ensinar. 

 

[...] De qualquer forma, hoje, mais do que em outra época, cresce o 
consenso de que a formação inicial, independente da sua qualidade, 
apresenta-se como insuficiente para responder adequadamente à ação 
docente que a sociedade atual exige (PENIN, 2007, p.08). 

 

 

Todas estas questões vão refletir na relação entre alunos e professores. A 

precária situação em que se encontra a educação, a formação de professores e o 

comportamento discente, bem como sua vivência familiar culmina nas inter-relações 

vivenciadas diariamente em sala de aula. 

Apresentada de forma sucinta a realidade que se apresenta atualmente 

nas escolas, fica evidente o propósito de irmos a campo para colher dados para esta 

pesquisa. Se alegamos que grande parte das teorias apresentadas estão 

distanciadas da realidade escolar, ou seja, estão descontextualizadas, logo não 

ouvir os sujeitos implicados diretamente em nossa investigação, seria concordar com 

tais teorias. Outrossim, seria negligenciar toda teoria de Bakhtin exposta até o 

momento. 

  

No cruzamento de relações distintas mas inderdependentes, a relação 
professor-aluno parece-nos um núcleo potencialmente aglutinador, por ser 
aquela que, inclusive, caracteriza o contrato pedagógico. É lícito supor 
também que é ela um dispositivo privilegiado de constituição da 
escolarização enquanto produção de subjetividade. (AQUINO, 1996a, p. 15 
-16) 

 

A pesquisa de campo foi realizada em duas escolas, uma situada no 

município de São Bernardo do Campo e outra em Santo André. Apesar de estarem 

localizadas em municípios diferentes, as duas escolas são próximas, uma distância 

de aproximadamente 04 (quatro) km. 
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Sendo uma pública e uma particular. Os alunos são de classes diversas, 

bem como os professores. Ficou evidente que a particular investe mais 

insistentemente na formação contínua do professor. Outro fator observado que 

resvala na atuação do profissional está diretamente ligada ao seu reconhecimento 

pela instituição: salários melhores (no caso da particular), ou da gestão na 

valorização do profissional e facilitação ao acesso de material para seu trabalho (no 

caso das públicas). As públicas possuem diferenças significativas na gestão e as 

particulares em suas propostas pedagógicas. 

Os questionários foram aplicados nas duas escolas no período matutino, 

nas três séries que formam o ensino médio, ou seja, o mesmo questionário aplicado 

para alunos do 1º ano, 2º ano e 3º ano do ensino médio. 

Identificaremos a escola pública como escola (A) e a escola particular 

como escola (B). 

 

A escola (A) está localizada em um bairro de classe média. Inaugurada 

em meados de 1970. Seu público é formado em boa parte de alunos que vivem em 

duas comunidades próximas, ou seja, apesar de estar localizada em um bairro  de 

classe média, seu público é formado, ao menos pela metade, por crianças e 

adolescentes destas comunidades carentes. A outra metade, por crianças e 

adolescentes que vivem na região e complementam seus estudos em cursos 

particulares no contra turno do horário de aulas na escola. 

As comunidades estão localizadas em torno do bairro e os alunos vão 

para escola a pé, caminham aproximadamente 20 a 25 minutos para chegar à 

escola, logo não há necessidade de custo para realizar o trajeto até a escola.  

Esta escola (A) possui três períodos de funcionamento, sendo que o 

ensino médio é atendido pela manhã e à noite. Pela manhã há 06 (seis) salas do 

ensino médio, sendo uma sala do 3º ano, duas salas do 2º ano e três salas do 1º 

ano. No período noturno há 05 salas formadas, sendo uma do 3º ano, duas do 2º 

ano e duas do 1º ano.  

No período da manhã, cada turma é formada por aproximadamente 35 

alunos, com pequena variação de uma sala para outra. Já no período noturno as 



64 

salas são de aproximadamente 40 alunos. A classe do 3º ano, em especial, conta 

com 45 alunos. 

Seu prédio ocupa uma quadra inteira do bairro, sendo sua entrada 

principal voltada para uma avenida muito utilizada pelos poradores, esta faz a 

ligação dos pontos principais do bairro, e nela está localizada o centro comercial do 

local. 

A estrutura física da escola é composta por dois prédios com dois 

pavimentos. Em sua inauguração, possuia apenas um prédio onde estavam 

centralizadas todas as salas de aula, tanto no piso inferior com 05 salas e piso 

superior com 04 salas. Neste pavimento superior ainda há uma sala multimídia com 

um pequeno palco, muito utilizada pelos professores, dois banheiros inutilizados e 

duas salas fechadas e sem uso.  

Neste mesmo prédio, no piso inferior, há dois banheiros para os alunos 

(masculino e feminino), em frente aos banheiros há um portão que é mantido 

fechado para que o acesso dos alunos seja impedido. Este portão dá acesso a um 

corredor onde há um almoxarifado trancado e, segundo informações, inacessível aos 

professores, continuando no mesmo corredor está a sala dos professores, esta é 

ampla com dois banheiros, uma cozinha equipada e uma porta, localizada no fundo 

da sala, que dá acesso a um jardim e uma área externa muito convidativa.  

Logo em seguida, percorrendo ainda este corredor, há mais dois 

banheiros exclusivos para a direção, a sala da diretora e vice-diretora, a sala do 

secretário, a sala das coordenadoras e o acesso à entrada principal e à secretaria. É 

possível o acesso à secretaria pela parte interna  continuando no corredor e pela 

parte externa através de um guiche com grades. Em seguida, há um laboratório e 

uma biblioteca que estão fechados há mais de um ano, conforme informações 

fornecidas por funcionários e alunos. 

Após alguns anos de funcionamento,  houve a necessidade de ampliação 

da escola. Após o pátio (cercado por grades) que fica conjugado ao primeiro prédio, 

há um outro portão que dá acesso a um corredor e ao portão de entrada e saída dos 

alunos, bem como à quadra poliesportiva coberta. 
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Ao lado da quadra, foi construído um novo prédio em meados de 1988. 

Conta com 04 salas de aula no piso inferior e um laboratório bem equipado, que 

raramente é utilizado. No piso superior há 05 salas de aulas.  

As salas de aula não possuem cortinas ou qualquer outro item que dê 

uma aparência menos formal. As carteiras dos alunos são de vários tipos e em todas 

as salas que entrei  havia muita sujeira. Cheguei a observar  alunos  varrendo a sala 

para que a aula pudesse acontecer.  

Quanto aos funcionários, há uma diretora e uma vice-diretora, duas 

coordenadoras , sendo uma do ensino médio e uma do ensino fundamental, um 

secretário, três funcionárias na secretaria, duas serventes responsáveis pela 

limpeza, duas inspetoras de alunos, uma zeladora que também trabalha como 

inspetora no período noturno e três funcionárias da cozinha, contratadas pela 

Prefeitura de São Bernardo do Campo, pois no município a merenda é fornecida 

pela prefeitura, mesmo sendo uma escola estadual. 

São vários professores, e como já é sabido, na rede pública estadual há 

uma grande rotatividade de professores de ano pra ano, ou  até mesmo no mesmo 

ano letivo.  

No momento, a escola e os alunos sofrem com a ausência constante de 

muitos professores por diversos motivos e de duas professoras gestantes que pela 

resolução de prevenção à gripe suina não estavam ministrando suas aulas, ficando 

em serviços internos. Como não há muitos professores substitutos, ou os alunos 

ficam no pátio sem fazer nada ou, dependendo das aulas, sendo as últimas, os 

alunos são dispensados e vão embora da escola antes do horário previsto para o 

término das aulas do dia. 

Os alunos em sua grande maioria não utilizam o uniforme da escola ou 

usam apenas a camiseta com o nome e o logotipo da escola. Os professores podem 

optar ou não pelo avental, mas cerca de 80% utilizam. Os funcionários não utilizam 

uniformes, salvo as serventes que usam um avental quadriculado, uma das 

inspetoras um avental semelhante ao que os professores utilizam e as funcionárias 

da cozinha, macacão branco e touca no cabelo. 
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A escola (B) é particular, com trabalho pedagógico pautado nos valores 

evangélicos. A equipe gestora e alguns professores são padres e freiras. Foi 

inaugurada no município  em 1996, mas tem um histórico de 160 anos com a missão 

de “Acolher, Assistir e Educar.” 

Pesquisando em alguns folders da escola e seu histórico, há a seguinte 

informação dos procedimentos pedagógicos: “seu método é inovador, crítico, vem 

despertar a curiosidade e desenvolve o pensamento reflexivo para solução de 

situações-problemas, tornando os educandos autônomos.” 

O número reduzido de alunos, em torno de 15 a 20 por sala,  possibilitou 

um agrupamento e a aplicação dos questionários nos três níveis do ensino médio ao 

mesmo tempo, o que será levado em consideração no momento da análise de 

dados.  

É uma escola formada por jovens da classe média alta e que vivem na 

sua grande maioria no próprio município. A grande maioria chega de carro, trazidos 

pelos pais, ou transportes escolares.  

O período de aulas é apenas matutino, porém,  o ensino médio uma vez 

por semana assiste as aulas  em período integral. Há a oportunidade, além deste 

horário, de frequentar atividades extracurriculares. 

O prédio é grande, com uma fachada muito bonita e jardins bem 

cuidados, há também uma passarela para trânsito de carros a fim de facilitar o 

embarque e desembarque das crianças e dos adolescentes na entrada e saída da 

escola. 

A entrada dos alunos é controlada por catracas localizadas no hall de 

entrada, amplo, com um imenso vitral. No piso inferior há uma biblioteca ampla, com 

várias mesas, aberta no período das aulas e com uma funcionária exclusiva no 

atendimento. Laboratório de informática muito bem equipado, laboratório de 

Ciências, laboratório  de Física, Química e Biologia, enfermaria, sala de dança, 

ginásio poliesportivo, quadra poliesportiva (não coberta), capela e um amplo teatro. 

Deste mesmo lado, observei um estacionamento para os funcionários 

com acesso ao prédio e em frente à biblioteca a sala das coordenadoras. Do outro 

lado, a caminho da sala da diretora, observei a secretaria com um funcionário. A sala 



67 

da secretária da diretora antecede sua sala, muito ampla com mobília tradicional, 

uma mesa de reuniões.  

Em frente à sala da direção fica localizada a sala dos professores, ampla 

com mesas enormes e alguns armários. No piso superior estão todas as salas de 

aula, o acesso às escadas possui um portão que não fica trancado, mas sempre que 

um funcionário passa é puxado para controlar a movimentação dos alunos. 

As salas de aulas são amplas, com lousas e painéis e na parede que 

divide a sala ao corredor. Existe uma “janela” que pelo lado de dentro da sala não 

conseguimos observar nada que ocorre do lado de fora. Porém, passando pelos 

corredores é possível visualizar toda a sala e a dinâmica que está acontecendo 

durante as aulas. 

Quanto aos funcionários são em número bem superior em comparação a 

escola pública, observei várias inspetoras cuidando, principalmente,  das crianças 

menores. Todos os alunos usam uniformes completos e todos os professores usam 

avental ou jaleco, ficou evidente que o uso é obrigatório para ambos. Todos os 

funcionários também utilizam uniforme, semelhante aos utilizados pelos alunos, e 

crachás de identificação. 

 

2.3 O instrumento de Busca 

 

O questionário foi o instrumento de coleta de dados escolhido para a 

pesquisa. Contitui-se por uma série de perguntas, no caso específico, foram 10 (dez) 

questões abertas, em seguida da última pergunta deixamos um espaço para o aluno 

registrar alguma reflexão, sugestão ou reclamação. 

A escolha foi pautada sob a análise das vantagens e desvantagens deste 

tipo de instrumento. Algumas vantagens para utilizar o questionário são a economia 

de tempo, atinge um número maior de pessoas, os dados coletados podem ser mais 

precisos e mais “ricos” para a análise, há maior liberdade para responder as 

questões devido ao anonimato assegurado, há menos risco de distorção, pela não 

influência do pesquisador, pode-se programar o horário mais conveniente e um 

tempo maior para uma elaboração melhor das respostas. 
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Quanto às desvantagens, são as seguintes: pode ocorrer a devolução do 

questionário com um grande número de questões sem respostas, não há 

possibilidade de ajudar o informante em questões mal-compreendidas, não pode ser 

aplicado por pessoas analfabetas. 

É preciso cuidado na elaboração das questões para que não ocorra 

interpretação dúbia, a linguagem precisa estar em acordo aos sujeitos que serão 

pesquisados. O questionário não poderá ser estruturado em tamanho ou tempo 

estimado muito longos, tão pouco curto ou com poucas questões, pois corre-se o 

risco de não obter material suficiente para análise. (RAMPAZZO, 2002) 

Os enunciados foram elaborados visando respostas livres e abertas, 

possibilitando uma análise do conteúdo e do discurso mais aprofundadas. A 

linguagem utilizada teve como objetivo alcançar o fator emocional do aluno evitando 

obtermos resultados apenas no plano racional. 

Os questionários abordarão alguns questionamentos apresentados aqui 

de forma generalizada, porém serão mais bem formulados nos enunciados dos 

questionários. 

Como por exemplo, qual seria o professor que o aluno respeita mais. O 

aluno percebe certa afetividade ou apenas profissionalismo por parte do docente.  

Quais são as linguagens utilizadas dentro de um espaço escolar. Outra 

questão que se apresenta é se o professor tem a preocupação de formar um canal 

de comunicação com seus alunos. 

Este canal necessário para uma boa comunicação se dá quando não 

ocorrem “ruídos” em sua transmissão. Estes podem ser de diferentes tipos, o 

enunciador não se dá conta do grau de conhecimento do receptor, não fala a mesma 

“linguagem”. Pode também ocorrer a formalização da linguagem sem conteúdo, algo 

como pessoas dizendo várias coisas sem sentido, sem acreditar em tudo que dizem, 

vão simplesmente jogando todo o conteúdo das disciplinas que precisam passar. 

Para a elaboração deste instrumento de coleta de dados, partimos do 

pressuposto de que o aluno observa um professor em todos seus aspectos. Desde 

sua chegada ao corredor, não apenas na sala de aula, o docente é analisado 

constantemente.  
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Além dos questionamentos acima mencionados, para que pudéssemos 

analisar a problematica da pesquisa, alguns aprofundamentos  foram utilizados. Por 

exemplo, a questão de como o aluno percebe os professores. A partir de quais 

observações eles conseguem identificar o professor com o qual, possivelmente, 

podem estabelecer um vínculo de afetividade. 

Se o corpo, a forma de se vestir, a aproximação da cultura adolescente, 

das músicas que estes jovens gostam de escutar também seriam fatores 

importantes nesta relação.  

O professor atualizar-se, não apenas em teorias e práticas pedagógicas,  

como também com o mundo do adolescente atual. Relacionar, utilizar essas 

linguagens com o conteúdo a ser ensinado, ou com as competências e habilidades 

que deve-se construir com os discentes. Inferimos que estes aspectos são 

importantes para a comunicação e a afetividade entre o docente e seus alunos. 

Como a linguagem na comunicação é essencial, outro aspecto a ser 

observado e questionado será a entonação de voz do professor. Outra característica 

seria se um aspecto mais moderno, piercing, tatuagem ou um corte de cabelo mais 

atual, podem ser fatores importantes para ser bem aceito, respeitado, ouvido. 

Contudo, pode-se levantar a hipótese inversa, um professor com aspecto 

conservador, mas com aulas criativas, que se preocupa na democratização de sua 

aula, faz uma reflexao no coletivo ou individualmente sobre o que surtiu efeito do 

seu trabalho, ou seja, um professor reflexivo em sua prática, seria talvez um 

profissional com vantagens em estabelecer uma comunicação com seus discentes. 

Enfim, a elaboração do instrumento de coleta de dados teve como foco 

principal de busca, verificar a relação do corpo antecessor à linguagem. 

Dependendo da forma como se dá esta relação, a verificação será até que ponto ela 

influencia no relacionamento entre os alunos e seus professores. 
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“[...] talvez por isso a convivência com uma realidade em 
que se percebe na fala de tantos indivíduos formas 
extremamente preconceituosas, ficou mais intolerante 
para mim. Esse aspecto tem um lado positivo, pois saí, 
de certa forma, de uma zona de conforto em que me 
encontrava. Mas, por outro lado é sofrível perceber 

tantas nuances de crueldade em que convivemos dentro 
da educação e são tidas como fatores normais e 

inevitáveis.” 
 
Solaine C.R.Rama 

 
 

(Trecho do relatório  da disciplina: “Abordagens  Filosóficas em Educação”, ministrada 
pelo Prof. Danilo – 1º semestre, junho/2008) 

 

�� 
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3 LINHAS E ENTRELINHAS 

 

 

“É impossível, em última análise, exprimir em palavras, de modo adequado, uma 
composição musical ou uma representação pictórica. Um ritual religioso não pode ser 
inteiramente substituído por palavras. Nem sequer existe um substituto verbal realmente 
adequado para o mais simples gesto humano. Negar isso conduz ao racionalismo e ao 
simplismo mais grosseiros.” (Bakhtin) 

 

 

Com base na análise de conteúdo dedutiva, em um primeiro momento foi 

realizada a organização do material colhido em campo, para tanto seguimos nestes 

aprofundamentos algumas técnicas propostas por Bardin (1977).  

Este procedimento foi constituido de três fases:  a pré-análise do material, 

ou seja, uma leitura flutuante nas respostas dadas pelos discentes. Nesta leitura, 

achamos interessante destacar alguns adjetivos recorrentes, bem como frases 

relevantes para aprofundarmos em busca do corpo nas linguagens dos sujeitos em 

sala de aula. 

Seguimos para uma exploração mais minusciosa do material, fazendo 

releituras e interpretações de respostas para uma possível categorização a ser 

utilizada. Tal procedimento foi realizado para  reduzir a gama lexical e, assim, 

facilitar a análise posterior do material. A partir desta seleção, foi possível visualizar 

as categorias que serão apresentadas a seguir. 

Na última fase ocorreu o tratamento do material, representamos os 

resultados por categorias em gráficos, para que fosse possível uma comparação das 

respostas dadas nos dois contextos, bem como apresentar possíveis deduções. 

Com este procedimento na organização do material coletado (cento e três 

questionários), pudemos partir para a análise do discurso com bases teóricas em 

Bakhtin.  

Nos registros dos sujeitos investigados, relatos do cotidiano, reclamações 

e até verdadeiros desabafos, pudemos perceber que existia algo  subentendido  nas 

“entrelinhas” de suas declarações, sem interpretações muito amplas, ou seja, sob o 
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cuidado do investigador se aproximar até o limite de não se colocar no lugar do 

investigado, algo complexo como toda pesquisa nesta área. 

O embasamento teórico para a análise do discurso, como já foi citado, é 

centralizado em Bakhtin e seu Círculo. Observando, com criterioso cuidado, os 

aspectos apresentados no primeiro capítulo deste trabalho. Esta análise se valerá da 

exploração teórica bakhtiniana nos aspectos da polifonia, do ethos, do dialogismo, 

do signo e das relações estabelecidas com o corpo. 

Este entendimento da análise compreende a linguagem utilizada em sala 

de aula, as relações estabelecidas a partir da interação entre o professor e os 

alunos, e o resultado no desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Até que ponto 

esta interação entre os sujeitos afeta tanto a aprendizagem discente como o 

desenvolvimento do trabalho do professor. No interesse e motivação do professor 

para preparação e diversificação de suas aulas. 

 

 

3.1 Os termos em grupos 

 

  

Após o procedimento utilizado, atrelada à teoria de Bardin (1977), descrita 

no início do capítulo três, utilizamos para a terceira fase do estudo do material, a 

organização proposta por (RAMPAZZO, 2002, p.122) e utilizamos as seguintes 

definições:  

 

• Classificar= é dividir um todo dos dados coletados em partes. 

• Codificar= após dividir o todo em partes, o processo de codificação consiste em 

colocar algum elemento em determinada categoria, a partir do objetivo do 

questionário (principais indagações). 

• Tabular= demonstrar graficamente os dados obtidos, classificados e codificados 

em gráficos ou tabelas. 
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Consideramos ser suficiente para a análise das respostas dos docentes, 

bem como a apresentação dos resultados três classificações: das escolas (A e B), o 

nível em que se encontra o aluno no ensino médio (1,2 e 3) e o gênero do aluno (m 

ou f).  

A aplicação do material foi realizada pela pesquisadora, com duração de 

aproximadamente duas aulas. Obtivemos um total de 103 (cento e três) 

questionários respondidos, sendo que houve desinteresse e recusa em colaborar de 

pouquíssimos alunos. 

 

Classificação: 

 

→ Escolas: 

Escola pública = A 

Escola particular = B 

 

→ Alunos do ensino médio: 

alunos do 1º ano do ensino médio = 1 

alunos do 2º ano do ensino médio = 2 

alunos do 3º ano do ensino médio = 3 

 

→ Gênero: 

Sexo masculino = m 

Sexo feminino = f 
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Na escola (A), observa-se na tabela abaixo um total de 67 (sessenta e 

sete) questionários, bem como a distribuição das classes e da quantidade de 

meninos e meninas que responderam em cada uma das séries do ensino médio. 

Observamos que no primeiro ano há um maior número de meninos, já no 

segundo e terceiro anos, a grande maioria é composta por meninas, apesar do 

equilíbrio entre os gêneros no segundo ano. 

 

Escola A: 67 questionários

A.1.m

A.1.f

A.2.m

A.2.f

A.3.m

A.3.f

 
 TABELA 1 – Total geral de questionários respondidos– escola A. 

  

Seguindo o mesmo processo de tabela inserido na escola anterior, 
observa-se uma quantidade menor no total de questionários na escola B, porém 
uma distribuição mais equilibrada de material recolhido entre as séries e pelo gênero 
de alunos. 

              

Escola B: 36 questionários

B.1.m

B.1.f

B.2.m

B.2.f

B.3.m

B.3.f

  

 TABELA 2 – Total geral de questionários respondidos – escola B. 
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3.2 Visão Panorâmica  

 

Durante as leituras das respostas, percebemos que havia a possibilidade 

de tabular a primeira questão, pois os alunos usaram muitos adjetivos com sentidos 

próximos, e demonstraria de forma mais clara o que o aluno deseja de um professor 

e de um bom relacionamento, consequentemente um aprendizado mais atrativo. 

Consideramos as categorias: comportamento, linguagem, roupa, corpo e 

relacionamento. Os alunos, ao descreverem o professor ‘ideal’, utilizaram 

obviamente adjetivos e fizemos um trabalho de aproximação lexical (sinônimos) para 

que a lista não se estendesse muito, tomando o cuidado de não prejudicar o sentido 

da resposta. Em cada categoria tabulamos os adjetivos mais recorrentes, 

possibilitando assim, a produção dos gráficos para uma leitura e uma análise mais 

claras. 

Será apresentado o enunciado da questão, as respostas estarão 

representadas em um gráfico correspondente a cada categoria e, em seguida, um 

breve relatório. Utilizamos, obviamente, a classificação apresentada neste capítulo 

na descrição do procedimento de organização de materiais. Optamos por elencar 

todas as respostas da escola (A), e, em seguida todas as respostas da escola (B). 

A seguir, os resultados: 

 

Questão: 

1. Descreva um(a) professor(a) IDEAL nos seguintes aspectos: 

☻Comportamento 
 
☻Linguagem 
 
☻Roupa 
 
☻Corpo (aparência/gestos/forma 
 
☻Relacionamento 
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RESPOSTAS: 

• ESCOLA (A) 

0

2

4

6

8

10

1 2 3

Comportamento

normal

educado

legal

respeito aluno/opinião

saiba ensinar

não respondeu

 

TABELA 3 – Questão sobre professor ideal - comportamento - escola A. 

 

 

Comparando as três séries da escola (A) nesta primeira característica, 

observamos que estes alunos desejam de um professor ideal, um interesse no item 

sobre respeito em relação aos alunos. Este respeito é citado de forma crescente de 

uma série para outra. No terceiro ano é visível como os discentes são mais críticos e 

têm mais liberdade para se expressar. Apenas no segundo ano obtivemos respostas 

em branco sobre a característica do comportamento do professor ideal. É relevante 

para o aluno o respeito necessário no relacionamento, como também a questão da 

educação, ser cortez, dados que se destacam no resultado. Podemos notar que o 

saber ensinar está presente, porém apresenta-se em segundo plano. Outros 

adjetivos como legal e normal, deduzimos ser um professor com características 

medianas, pois as possibilidades de sentido para tais adjetivos são inúmeras, e na 

fala dos adolescentes observa-se tal juízo de valor, ou seja, o “legal” e o “normal” 

são distinções para algo ou alguém que não chama a atenção, tem um valor 

mediano. 
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0
2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3

Linguagem

formal

informal (jovem)

que os alunos entendam

 

TABELA 4 – Questão sobre professor ideal – Linguagem – escola A 

 

 

Nesta categoria é interessante observar o crescente interesse do aluno na 

utilização de uma linguagem formal pelo professor, em especial no terceiro ano. 

Estes alunos demonstram ser quase que fundamental a linguagem formal para que 

um professor seja considerado um profissional capacitado. Talvez, esta preocupação 

seja resultado da cobrança que estes jovens vivem com a proximidade dos 

concursos como vestibulares, ENEM, etc. Muitos destes jovens do último ano já 

trabalham, logo possuem um senso de responsabilidade maior, seu senso crítico 

obviamente é mais desenvolvido. No segundo ano, o aluno espera mais 

evidentemente uma linguagem informal do professor, na série seguinte (terceiro 

ano), os alunos que preferem um professor com linguagem informal se assemelha à 

porcentagem de discentes do primeiro ano com a mesma expectativa.  
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0

5

10

15

20

1 2 3

Roupa

Adequada 

formal

moderna/jovem

uso avental

 

TABELA 5 – Questão sobre professor ideal – Roupa – escola A. 

 

 

Nesta categoria há um item, a que nomeamos de roupa ‘adequada’. Esta 

denominação não foi mera escolha de classificação, foi o adjetivo que mais 

apareceu nas respostas. Entendemos que os discentes entendem como adequada a 

roupa mais ‘equilibrada’, que não seja tão formal, nem tão jovem, que seja uma 

roupa sem decotes, não muito colada ao corpo e nem muito curta. Em suma, que 

não seja provocativa ou chamativa (muito colorida). Os discentes consideram uma 

roupa adequada para o profissional docente, aquela que não desvie sua atenção e 

seu foco no estudo. Nota-se um interesse e uma crítica crescente dos alunos neste 

aspecto, a roupa adequada é um item necessário pela grande maioria, bem como o 

uso de avental. Ver um professor com uma roupa mais moderna e jovem, talvez 

mais próxima do que os alunos considerem ser a moda jovem, não tem alteração 

considerável nas três séries pesquisadas. 
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0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3

Corpo

Tanto faz/normal

Bonito(a)/magro(a)/malh
ado(a)

não respondeu

 

TABELA 6 – Questão sobre professor ideal – Corpo – escola A. 

 

 

No primeiro ano, há um grande interesse que o professor seja bonito, 

magro e tenha uma boa aparência. Já no segundo ano, a situação se reverte, sendo 

que o aluno ignora o corpo do professor e uma porcentagem bem menor tem a 

mesma expectativa do ano anterior. Aumenta o número de alunos que preferem não 

responder sobre o corpo do professor. No terceiro ano, como nas questões 

anteriores os alunos têm maior facilidade para se expressar e é curioso como a sala 

fica dividida entre o desejo pelo professor bonito e a indiferença no que diz respeito 

à aparência física do docente. Consideramos esta divisão de opiniões, tão 

equilibrada, como um reflexo da ‘bagagem’ cultural carregada pelo discente. Ou 

seja, a imagem do professor como apenas o sujeito que lhe transmite informações. 

Porém o adolescente vive um momento de descobertas, de mudanças corporais e 

de grande curiosidade. Logo, a imagem do corpo do professor para a outra metade 

da sala está diretamente ligada ao estético.   
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3

Relacionamento

Profissional

Ser amigo do aluno

Agradável/legal

não respondeu

 

TABELA 7 – Questão sobre professor ideal – Relacionamento – escola A. 

 

 

No primeiro e no terceiro ano, nota-se o interesse pelo relacionamento 

profissional em uma pequena porcentagem das salas. Esta característica não é 

notada no segundo ano. Aliás, nesta série, a expectativa do professor ser amigo do 

aluno, cresce de forma significativa. Um dos aspectos que vale ressaltar neste item, 

é o aluno demonstrar a relevante importância do tratamento adequado que um 

professor deve ter em relação a seus alunos, inferimos como adequado, os valores 

do respeito e do diálogo. É evidente o desejo do aluno pela proximidade e amizade 

no relacionamento com seu professor. Logo, o que o aluno espera é uma maior 

proximidade com seus professores, uma relação talvez mais descontraída, onde o 

docente não seja apenas um profissional em sala de aula incumbido em transmitir 

conteúdos e conhecimentos. 
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● ESCOLA (B) 

 

 

Tabela 8 – Questão sobre professor ideal – Comportamento – escola B. 

 

 

Confirma-se nesta questão o equilíbrio no terceiro ano sobre a 

necessidade do aluno se sentir respeitado pelo professor e que este seja ‘legal’. O 

referencial para tal adjetivo, inferimos ser um professor equilibrado, que dialogue 

com o aluno. Esta expectativa é de boa parte da sala do primeiro ano. Outra 

característica que tem aproximadamente a mesma porcentagem da escola (A) é o 

respeito que os alunos priorizam no tratamento entre eles e o docente. Porém, a 

questão do professor saber ensinar coloca-se de forma diversa, enquanto na escola 

(A) ocorre um interesse crescente, na escola (B) a preocupação decresce sobre o 

professor ‘saber ensinar’, no terceiro ano é nula esta preocupação. 
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Tabela 9– Questão sobre professor ideal – Linguagem – escola B. 

 

No primeiro ano desta escola há uma grande expectativa dos discentes 

que seu professor ministre suas aulas com uma linguagem formal. Esta 

característica decresce nos anos seguintes. Sendo que a linguagem informal e 

compreensível para os alunos é de maior interesse, o que também ocorre no 

segundo ano e no terceiro ano. É interessante notar que estes dados são diferentes 

aos da outra escola. Enquanto esta, os alunos se preocupam com a informalidade, 

talvez facilitando uma aproximação do professor, a outra se preocupa com a sua 

preparação com um professor que tenha domínio do conteúdo, transmitindo este 

domínio pela utilização de uma forma de falar mais formal e rebuscada. Outra 

característica que foi notada nesta escola é dos alunos esperarem em um professor 

uma linguagem que eles entendam, aliás, bem marcante, o que não aparece nas 

respostas da primeira escola. 
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Tabela 10– Questão sobre professor ideal – Roupas – escola B. 

 

A roupa adequada permanece nos três anos como interesse principal 

para os alunos. Sendo que, adequada seria uma roupa menos chamativa e mais 

profissional, o mesmo significado atribuído à escola anterior. O interesse dos alunos 

das duas escolas neste item é o mesmo, com pequenas variações, mas o que nos 

chama a atenção é a presença do mesmo adjetivo ‘adequada’ nas respostas dos 

discentes, para o visual do professor. O que nos leva a concluir que os sujeitos 

pesquisados têm as mesmas razões dos alunos da escola (A), ou seja, um professor 

deve ser profissional inclusive na forma de se vestir, pois se a roupa que ele utiliza 

for decotada, colada e curta, desvia a atenção do aluno em relação ao conteúdo da 

disciplina. Para chegarmos a tal análise foram considerados também alguns 

comentários e breves relatos dos alunos neste sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

0

2

4

6

8

10

1 2 3

Corpo

Tanto faz/normal

Bonito(a)/magro(a)/malh
ado(a)

não respondeu

 

Tabela 11– Questão sobre professor ideal – Corpo – escola B. 

 

Nota-se que nesta escola a preocupação não se faz presente no primeiro 

ano em relação ao corpo do professor, já o restante da sala é dividida de forma 

igualitária entre os que não responderam e os que desejam um professor bonito, 

magro e de aparência agradável. No segundo ano diminui a porcentagem dos que 

são imparciais à questão, como também dos que preferem um professor 

determinado como ‘normal’. No terceiro ano há um grande aumento na preferência 

de uma bela aparência e nenhum aluno foi neutro na resposta, como também 

diminui muito os que preferem um professor ‘normal’. É evidente a importância que 

este grupo dá à estética e à aparência do professor. Enquanto o outro grupo divide-

se igualitariamente entre o belo e o normal, este em sua grande maioria se preocupa 

mais com a aparência do professor. Deduzimos que este aspecto pode denotar um 

desejo de admiração pela figura do docente. Porém, apesar de algumas diferenças, 

os dois grupos pesquisados, tanto da escola (A) quanto da (B) revelam prestar 

atenção e ser importante a apresentação visual, a aparência e o corpo do professor. 
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Tabela 12– Questão sobre professor ideal – Relacionamento – escola B. 

 

 

No relacionamento com um professor, cuja definição dada pelos 

discentes, podemos hipoteticamente entender ser uma convivência agradável ou 

legal é uma preocupação que oscila entre as séries, porém é notória e se faz 

presente. O desejo de um docente estritamente profissional desaparece por 

completo no segundo e terceiro anos, mas no primeiro ano é um número 

considerável. A afetividade cresce e os alunos no segundo e terceiro anos preferem 

um professor amigo e mais próximo. Enquanto no outro grupo prevalece o desejo de 

respeito, do trato agradável, neste grupo a necessidade dos discentes é de 

aproximação e relacionamento menos formal com seu professor. Mas, nas duas 

escolas tais características são apresentadas de forma significativa. Portanto, um 

professor que respeite e seja amigo do aluno é de extrema importância. 

 

•�.�´‾`�.�••�.�´‾`�.�••�.�´‾`�.�••�.�´‾`�.�• 

 

A partir da segunda questão, optamos registrar breves relatórios da 

leitura, marcações, inferências e agrupamento de dados. Foi feita tal escolha, pois a 

partir desta questão, alguns alunos não responderam, outros, em cada categoria, 

apontaram um professor diferente, ao invés de características de apenas um 
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professor real. Percebemos que seria mais útil um agrupamento das idéias relatadas 

desta forma do que uma nova tabulação, pois esta ficaria dispersa e não seria tão 

fidedigna em relação ao que os discentes responderam.  

Nestas descrições transcrevemos muitos termos dos alunos, há 

momentos em que usamos a palavra professor ou professora, indicando o gênero, 

pois foi assim interpretado pelas respostas dos alunos. Quando necessário será 

indicado como professor(a), o mesmo ocorre com os diversos adjetivos elencados, 

seguem ou não um gênero, para que o relatório seja imparcial e o mais próximo 

possível dos registros dos alunos. 

Seguimos o registro da seguinte forma: será transcrita a pergunta e a 

seguir o relatório das respostas, dispostas primeiro pela escola (A), sendo que 

continuaremos com o critério de divisão das séries, por exemplo, Turma (A.1), 

Turma (A.2). Ao lado da identificação da turma constará o número de questionários 

coletados por série. 

A questão dois se refere a três tipos de relacionamento com um(a) 

professor(a) real. Logo, optamos por separar as respostas em categorias: ótimo 

relacionamento, relacionamento razoável e péssimo relacionamento, e como já foi 

citado anteriormente, todas as respostas das escolas (A) e (B). Na sequência a outra 

categoria e assim sucessivamente. 

 

Questão: 

2. Descreva um professor REAL com que você tem uma relação: 

►Categoria Péssima: 

◘Comportamento 

◘Linguagem 

◘Roupa 

◘Corpo (aparência, gestos, forma) 

◘Relacionamento 
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Respostas: 

• ESCOLA (A) 

 

Turma (A.1) - 17 

Dois alunos não responderam.  

A grande maioria indica uma professora em comum (professora de Português). É 

uma professora mais velha, linguagem formal, roupas extravagantes, fora de forma - 

gorda, cheira mal - cigarro, não respeita os alunos. A maioria dos discentes não 

consegue aprender nada pela linguagem e forma de se expressar da professora, 

além de seus gestos rudes dispersarem a atenção da turma. 

 

Turma (A.2) - 22 

Um aluno não respondeu.  

Dois alunos responderam parcialmente, não opinaram nos itens corpo e 

relacionamento. A professora que descrevem coincide com a professora indicada da 

turma do primeiro ano, uma das mais antigas professoras de Português da escola. 

As descrições são basicamente as mesmas, ou seja, linguagem formal, roupas 

extravagantes, fora de forma - gorda, cheira mal - cigarro, não respeita os alunos. A 

maioria dos discentes destacou que não consegue aprender nada pela linguagem e 

forma de se expressar da professora e se sentem mal com seus gestos rudes. 

 

Turma (A.3) - 28 

Dois alunos não responderam.  

Um aluno descreveu este professor como alguém que se preocupa em ajudar, 

espontâneo, despojado e tem uma relação de professor e aluno.  

Vinte e cinco alunos descreveram uma professora ignorante, que grita e xinga os 

adolescentes, não os ouve, inferioriza a capacidade dos discentes, e é sem 

educação. Quanto à roupa, é extravagante, antiquada, com decotes que eles 

consideram ser inadequados para escola. Utilizada uma linguagem culta, mas é 

quase que incompreensível para os alunos pelo sotaque estrangeiro e a forma 



88 

agressiva de se expressar. Aspecto do corpo quase todos se referiram como fora de 

forma, gorda e cheira mal. Não se estabelece nenhum tipo de relacionamento na 

visão deles. Este professor não se preocupa com o aprendizado dos alunos e 

simplesmente chega para passar a matéria. Boa parte se referiu a mesma 

professora de Português das outras séries e categorias já apresentadas.  

 

 

• ESCOLA (B) 

 

Turma (B.1) - 15 

Dois alunos não responderam.  

Treze alunos responderam e relacionaram três professores igualmente: Matemática, 

Física e outra professora que ministra três matérias: Geografia, Sociologia e 

Filosofia. O comportamento é descrito principalmente como frio, distante, dispersivo, 

monótono e falso por parte da professora. A linguagem é culta, avançada, alguns 

citam linguagem inadequada, brincadeiras fora de hora. A roupa foi o que menos foi 

citado, mas para os que responderam esta professora foi descrita como bem vestida. 

O outro professor, que foi apontado, usa um jaleco longo e os alunos alegam não 

prestar muita atenção. O relacionamento é distante, sem atenção adequada aos 

alunos, preferências por alguns alunos, falta de controle da sala e falta de esforço 

para apreender a atenção dos alunos. O corpo foi mais descrito como normal, e a 

ênfase foi nos gestos como agressivos e impróprios.     

       

Turma (B.2) - 13 

Um aluno não respondeu.  

Doze alunos responderam coincidindo com os dois professores da turma anterior 

(Matemática e a professora que ministra três disciplinas - Geografia, Filosofia e 

Sociologia). Descrevem estes professores como sarcásticos, irônicos, com 

julgamentos precipitados, fofoqueiros, ignorantes. Apenas dão a aula e não se 

preocupam com a aprendizagem do aluno. A professora tem boa aparência, se veste 

bem, mas os gestos são grotescos e impróprios. O professor é visto como antiquado 
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e usa jaleco, alguns alunos utilizaram o adjetivo ‘normal’ para o corpo e roupa, 

outros que nem sequer reparam. Linguagem grosseira, culta demais, os alunos não 

entendem e a professora não explica (utiliza muitas palavras difíceis e não explica o 

significado), fala demais da vida pessoal e não explica bem a matéria. 

Relacionamento péssimo, horrível, insuportável, outros afirmam ser razoável, e se 

referem ao professor como "carrasco". 

 

Turma (B.3) - 08 

Um aluno afirmou que não tem nenhuma relação péssima com os professores na 

escola.  

Sete alunos, sendo que destes, apenas um indicou o professor de Matemática e os 

outros a professora que ministra três matérias (Geografia, Filosofia, Sociologia). Esta 

professora exclui ou ignora alguns alunos da sala, conta histórias inadequadas e 

descontextualizadas com a aula, não se importa se os alunos estão aprendendo ou 

não, antipática, chata. O professor como irônico, maneiras e brincadeiras sem graça. 

Linguagem difícil de entender, inadequada, não se expressa direito, outros alunos já 

descrevem como formal e adequada à matéria ministrada por ele. Roupa adequada 

para o local de trabalho. O corpo da professora tem a aparência ruim, sempre 

despenteada, cheira cigarro, gorda, outros respondem aparência normal com gestos 

inconvenientes. No relacionamento com o professor de Matemática indicam que ele 

é pouco comunicativo, dá aula para apenas dois alunos, péssimo, brigas e 

desentendimentos em todas as aulas, aparentemente um relacionamento formal. 

 

►Categoria Razoável (mais ou menos): 

◘Comportamento 

◘Linguagem 

◘Roupa 

◘Corpo (aparência, gestos, forma) 

◘Relacionamento 
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Respostas: 

• ESCOLA (A)  

 

Turma (A.1) - 17 

Três alunos não responderam.  

Houve uma indicação variável em relação aos professores, portanto não houve uma 

determinação de um grupo específico. As definições dadas são: o temperamento 

deste professor(a) é variável, há dias que está bem e a explicação é boa, e em 

outros dias não conseguem entender nada. Não há justiça na hora de avaliar.  A 

grande maioria distingue os itens como normal, neutro ou tanto faz. 

 

Turma (A.2) - 22 

Um aluno não respondeu.  

Um aluno fez a sua descrição de um professor muito legal e extrovertido.  

Dois alunos consideraram o relacionamento péssimo, com mudanças de humor, dá 

preferência a alguns alunos, o corpo descrito como normal e a linguagem variável a 

péssima.  

Quatorze alunos descrevem neste item um professor razoável. O relacionamento 

com os alunos é estritamente profissional, razoável, só passa a matéria e nada mais, 

percebemos que em um sentido geral há um relacionamento em que não se espera 

muito da aula e do docente, logo é desmotivador para o jovem. Quanto à roupa foi 

descrita como normal, adequada ou tanto faz.  

Quatro alunos descrevem um professor(a) legal, com um relacionamento de respeito 

com os alunos. Linguagem simples, não grita. Corpo e roupas normais e adequadas. 

Poucos alunos citaram o nome ou a matéria, mas dos que identificaram o docente, 

pudemos constatar que ligaram esta relação aos professores de Geografia e 

Sociologia. 
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Turma (A.3) - 28 

Quatro alunos não responderam.  

Dois alunos responderam de forma positiva demais para um relacionamento 

razoável: professor inteligente, a melhor de todas, sabe brincar etc.  

Vinte e dois alunos descreveram este professor ora sendo razoável, paciente e com 

um comportamento normal, ora sendo sarcástico. A linguagem em geral é descrita 

como informal e de fácil entendimento. O professor tem boa aparência, cuida-se e 

está sempre com roupas adequadas ao local de trabalho, relacionamento de bom a 

razoável, apenas uma aluna indicou como um relacionamento baseado em 

falsidade. Corpo normal, adequado, nem gordo nem magro demais. Professores 

indicados: Sociologia, Geografia, História e Inglês. 

 

• ESCOLA (B) 

 

Turma (B.1) - 15 

Quatro alunos não responderam.   

Onze alunos responderam ser um professor com aparência normal/boa, linguagem 

que se entende, ou seja, mais informal, se veste bem, relacionamento profissional, 

conversa um pouco mais com os alunos, não tem muito controle da sala, esclarece 

algumas dúvidas e outras não. Aparência asseada. 

 

Turma (B.2) - 13 

Um aluno não respondeu. 

Doze alunos responderam que em geral são professores que tem humor variável, 

não explicam bem, se explicam bem cobram demais o retorno, não interagem com 

os alunos, apenas se prendem à matéria, roupas no geral comportadas, uniformes, 

nada que chame a atenção. Linguagem culta, complicada, direta, normal. Corpo 

normal, que não chama atenção, gesticula muito, conservador. Relacionamento 

bom, mas poderia ajudar os que precisam. É distante, não é interessante. Não 

houve indicação dos professores. 
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Turma (B.3) - 08           

 

Um aluno não respondeu.  

Dois alunos apenas indicaram professores em cada item, não atendendo ao 

enunciado da questão.  

Cinco alunos descrevem como relativamente bom, razoável, ajuda muito alguns 

alunos e outros não, indiferentes. Linguagem percebida como vazia, sem expandir 

idéias, formal, complicada, apenas algumas matérias passa bem, muito séria. Roupa 

como apropriada, adequada, própria de laboratório, muito colorida. Esta 

característica foi referenciada de forma positiva, por deixar o professor com “ar” de 

alegria. Corpo visto como normal, gestos convincentes, comum, gestos contidos, 

excelente aparência, bonitinha quando está arrumada. O relacionamento é tranqüilo, 

distante, quase sempre com desentendimentos, nem próximo nem impessoal, trata 

bem todos os adolescentes, mas não sabe impor autoridade. Houve indicação de 

vários professores. 

 

 

►Categoria Ótima (estimulante): 

◘Comportamento 

◘Linguagem 

◘Roupa 

◘Corpo (aparência, gestos, forma) 

◘Relacionamento 

 

 

 

 



93 

Respostas: 

• ESCOLA (A) 

 

Turma (A.1) – 17 

Quatro alunos não responderam.   

Há uma aluna em destaque que em todas as respostas é muito imparcial, distante e 

sempre usa o termo "eles lá e eu cá". A grande maioria descreve este professor 

como sendo inteligente, boa aparência, sempre com corpo malhado, magro, 

cheiroso, que se cuida, divertido e sabe explicar de uma forma divertida.  A inovação 

nas aulas, dinamicidade de transmissão de conteúdo é outro item muito citado nesta 

questão.  

 

Turma (A.2) - 22 

Um aluno não respondeu. 

Um aluno descreveu idealizando o desejo dele, sem comportamento, que falasse só 

gírias, corpo de violão, bem divertido e sem medo de se expressar.  

Vinte alunos descreveram as qualidades deste professor com atitudes jovens, foi 

enfatizado o relacionamento de amigo, gestos ideais e linguagem informal, porém 

com domínio da forma culta. O corpo é normal, mas a grande maioria descreveu 

como um professor que tem vaidade, com tudo no lugar, está sempre arrumado e 

cheiroso. Roupas adequadas e na moda, estilo jovem, sem decotes ou roupas 

inadequadas. Apenas um aluno descreveu que usa avental e outro que deveria usar 

uniforme. O relacionamento de amizade é enfatizado por todos, de forma direta ou 

subentendido. Os alunos gostam de um contato informal fora da escola e acham 

mais interessantes os professores que estão no Orkut, MSN, twitter etc. A maioria 

citou uma professora com quem tiveram aula no ano de 2008 e que este ano (2009) 

foi substituída. Um aluno citou a professora de Biologia e três alunos o professor de 

Sociologia. 
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Turma (A.3) - 28 

Três alunos não responderam.  

Um aluno respondeu em todos os itens apenas  como "normal".  

Vinte e cinco alunos descreveram o professor ótimo como aquele que ouve os 

alunos, tem um relacionamento próximo, de amigo, respeito, utiliza linguagem formal 

ou informal, mas o importante é o professor estar inteirado das gírias e compreender 

a linguagem dos jovens. Corpo cuidado, cabelos arrumados, se prepara para dar a 

aula, se preocupa com a aparência e corpo. Comportamento: o bom humor é citado 

em unanimidade, aulas diferenciadas, dinâmicos e atenciosos. Poucos registraram 

nome ou matéria dos professores, mas pelo que se pode notar alguns se referiam a 

professora de Química e a uma antiga professora de Português. 

 

• ESCOLA (B) 

 

Turma (B.1) - 15 

Quatro alunos não responderam.   

Onze alunos responderam um professor com aparência normal e boa. Linguagem 

que se entende, mais para informal, se veste bem, relacionamento profissional, 

conversa um pouco mais com os alunos, não tem muito controle da sala, esclarece 

algumas dúvidas e outra não. Aparência asseada.  

 

Turma (B.2) - 13 

Um aluno não respondeu.  

Um aluno respondeu que agora não tem nenhum professor ótimo, antes tinha, mas 

todos os professores estão com atitudes diferentes.  

Onze alunos descreveram como professores gentis, preocupados com os alunos, 

em ajudar, não reclamam, têm respeito pelo que fazem e pelos alunos. Corpo com 

aparência linda, gordinha, se cuida, vaidosa. Roupa super atual se veste bem, usa 

avental por exigência da escola. Linguagem culta, formal em certos momentos, mas 

de fácil compreensão e algumas vezes se aproxima da forma como os alunos falam. 
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Relacionamento de amiga, respeita as opiniões dos alunos, direciona a atenção a 

todos os alunos sem distinção. Quase toda a sala indicou a professora de Inglês. 

 

Turma (B.3) - 08 

Três alunos apenas indicaram os professores em cada item, não atendendo o 

enunciado da questão.  

Cinco alunos descrevem o comportamento como bom, sabe dar aula, dinâmico, 

autêntico, se importa com os alunos, sabe o momento de ser sério e dar aula, e o 

momento de descontrair. Linguagem como compreensível, adequada, simples e que 

sabe utilizar palavras difíceis, porém, de uma forma que os alunos entendam, sendo 

esta formal ou informal. A roupa é adequada, discreta, sempre de acordo com o 

corpo, este não interfere na aula, normal, gestos que entusiasmam o aluno, bonito, 

sexy, asseado, cuida-se sempre. Relacionamento de amigo, preocupa-se com os 

alunos, reciprocidade, brincadeiras sadias e sem desentendimentos, conversa com 

os alunos além dos assuntos escolares, repara se um aluno não está bem e 

conversa com ele. Indicação da grande maioria para a professora de Inglês. 

 

Questão: 

3. A maneira como se estabelece o relacionamento entre você (aluno) e os(as) 

professores(as), e como você aprende tem relação direta com o corpo, roupa, 

aparência do(a) professor(a)? Por quê? 

 

Respostas: 

• ESCOLA (A) 

 

Turma (A.1) - 17 

Um aluno não respondeu.  

Seis alunos responderam que o corpo não tem relação direta com o aprendizado. 

Nesta sala os jovens priorizavam o profissionalismo, o respeito e, desta forma, o 

corpo não tem influência, porém se o professor se apresentar com roupa muito 

decotada seria um desrespeito.  
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Dez alunos acreditam que o corpo, a aparência do professor interfere diretamente 

com o aprendizado e justificam tal resposta por perceberem que se sentem mais 

motivados em corresponder ao professor de forma positiva. Outro detalhe que a 

grande maioria destacou foi em questão ao cheiro, o professor deve se cuidar e 

sempre estar asseado.       

 

 

Turma (A.2) - 22 

Um aluno respondeu de forma incoerente, sem sentido algum, provavelmente não 

compreendeu o enunciado da questão. 

Onze alunos citaram que não influencia, acreditam que o professor deve fazer seu 

papel, deve ser profissional e não ser julgado pela aparência. Esse julgamento foi 

citado como pré-conceito, ou seja, para os jovens desta turma não há como 

estabelecer uma qualidade ou um defeito apenas pela aparência, sendo considerado 

mais correto avaliar o modo como o professor se relaciona com os alunos. 

Dez alunos acreditam que sim, a aparência influencia no relacionamento e no 

aprendizado. Alguns citaram que a roupa não influencia tanto, mas principalmente o 

cheiro, ou seja, há professores que não são asseados ou dão aula com cheiro de 

cigarro. 

 

Turma (A.3) - 28 

Um aluno respondeu que os professores deveriam usar uniformes. 

Onze alunos responderam que sim, o aprendizado é influenciado pela aparência, 

corpo ou roupa do professor, pois eles observam este aspecto, a aula é mais 

agradável com um docente que tenha um bom visual, alguns jovens declararam que 

imitam algumas roupas dos docentes e gostam desta característica no profissional. 

Interpretam que um professor preocupado em cuidar do corpo e estar apresentável 

para dar aula demonstra um respeito pela profissão e pelos discentes. 

Dezesseis alunos responderam que a aparência não tem nada a ver com a matéria 

que o professor ensina. Um aluno respondeu: "não estou preocupado com o 

corpo ou roupa do professor e sim com sua cabeça".  

Uma aluna se diz observadora e que não pretende criticar a roupa do professor.  

Um aluno escreve que o que influencia é a linguagem e o comportamento apenas. 
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• ESCOLA (B) 

 

Turma (B.1) - 15 

Um aluno não respondeu. 

Um aluno apenas descreveu que nos damos bem com uns e com outros não, 

depende da pessoa e do professor, mas não se referiu em momento algum à 

aparência, se esta tem ou não importância para ele. 

Quatro alunos responderam que sim, a aparência, ser arrumado, bem apresentável 

e cheiro agradável acabam influenciando no relacionamento e, com certeza, na 

motivação para aprender. 

Dez alunos demonstraram ser resistentes à relação direta da aprendizagem com a 

aparência, um aluno inclusive considera que a relação dele com seu professor deve 

ser estritamente profissional, não há espaço para ter relação com corpo, roupa. 

 

Turma (B.2) - 13 

Nove alunos acreditam que a aparência, corpo ou roupa do professor não influencia 

no aprendizado, o que importa é sua competência em ensinar. 

Quatro alunos responderam de forma afirmativa sobre esta importância do corpo e a 

aprendizagem, alegaram que estimula o interesse e a aula se torna mais agradável. 

 

Turma (B.3) - 08 

Uma aluna responde que sim e achamos interessante reescrever exatamente o que 

ela respondeu: "pois o professor que não cuida nem de si, vem desarrumado, 

roupa amassada, ou com roupas que deveram ser utilizadas em outro tipo de 

ambiente, não saberá se preocupar comigo, aluna, nem demonstrar respeito." 

Sete alunos acreditam não ter relação direta o que importa é a competência do 

professor, não se pode julgar pela aparência, o que importa é o conteúdo. 

 

 

Questão: 

4. Imagine a turma planejando a viagem de formatura ou uma confraternização em 

um local bem descontraído, com piscina, quadra de jogos. Indispensavelmente a 

presença de professores é uma das exigências da direção, qual ou quais 

professores(as) você indicaria para convidar? Por quê? 
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Respostas: 

• ESCOLA (A) 

 

Turma (A.1) - 17 

Dois alunos não responderam.       

Dois alunos apenas indicaram os professores pela disciplina.    

Treze alunos indicaram os professores, alguns apenas pela disciplina e outros pelo 

nome, como também justificaram sua resposta. Os alunos justificam a escolha de 

determinados professores por serem descontraídos, divertidos, joviais e saberem 

impor respeito quando necessário. 

Em relação à votação, a professora de Química aparece em primeiro lugar 

(aparência jovial, linguagem informal, tem interesse no ensino e se preocupa com os 

alunos), Biologia (aparência mais descontraída, linguagem jovial, divertida), o 

professor de Filosofia por saber ouvir os alunos, saber dialogar e ter um visual 

descontraído e ser bem jovial. 

 

Turma (A.2) - 22 

Dois alunos indicaram apenas as qualidades dos professores e levariam aqueles 

que respeitaram e se importaram com os alunos no ano transcorrido. 

Um aluno respondeu que não levaria nenhum professor por não confiar em nenhum. 

Um aluno levaria a Professora de Português com quem tem um péssimo 

relacionamento para dar ‘sumiço’ nela. 

Oito alunos apenas indicaram os professores ou pelo nome ou pela matéria: antiga 

professora de Português, professor de Matemática, professor de Geografia, 

professora de Biologia. 

Dez alunos, além de indicarem os professores (antiga professora de Português, 

professores de Matemática, Biologia, Geografia e Sociologia), deram seus motivos 

pela escolha. O que prevaleceu foram as seguintes características: serem 

extrovertidos, seriam divertidos na viagem, por ensinarem com afinco e, ao mesmo 

tempo, se importarem com a opinião do aluno e, principalmente, os consideram 

como amigos além de professores. 
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Turma (A.3) - 28 

Um aluno não respondeu. 

Três alunos responderam apenas as características dos professores, seriam aqueles 

que realmente ensinaram, que são legais e descontraídos. 

Quatro indicaram apenas os nomes ou matérias dos professores sem concluir a 

resposta com os motivos da escolha. 

Vinte indicaram nome ou matéria e os motivos: professores calmos, descontraídos, 

divertidos, que têm boa relação com o aluno. Dentre estes alunos, apenas um 

indicou dois professores considerando ser um beneficio para esses docentes, 

justificando que ele iriam se divertir. Esta resposta claramente demonstrou a 

preocupação com o profissional, este aluno não considerou apenas o que seria 

melhor para ele e seus amigos. 

Os professores mais citados foram a de Biologia, as antigas professoras de 

Matemática, Geografia e Educação Física. 

 

 

• ESCOLA (B) 

 

Turma (B.1) - 15 

Um aluno indicou os professores pela matéria: Inglês, Matemática e Espanhol. 

Dois alunos descreveram que indicariam o professores que tem afinidade e os que 

são divertidos. 

Treze alunos além de citar os professores pelo nome ou pela disciplina (Inglês, 

Educação Física, Biologia e Matemática), indicaram os motivos: por serem 

descontraídos, humildes, legais, brincalhões, especiais, amigos dos alunos e 

saberem impor limites. 

 

Turma (B.2) - 13 

Um aluno apenas indicou os professores (Inglês, Educação Física e Espanhol). 

Uma aluna indicou a professora de Inglês, Geografia, Espanhol por acreditar que 

estas sim cuidariam bem dela, teriam total responsabilidade sobre ela. 

Três alunos indicaram as características: professores que interagem bem com os 

alunos, que tenham afinidade, gostem de estar com eles e os que têm mente aberta. 
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Oito alunos indicaram os professores pelo nome ou matéria (Inglês e Educação 

Física) e deram seus motivos: interagem com os alunos, são amigos e respeitam os 

alunos, divertidos, são ótimos professores e podem sempre contar com eles. 

 

Turma (B.3)- 08 

Um aluno indicou as características, ou seja, os professores mais jovens e que têm 

melhor relacionamento com os alunos. 

Sete alunos indicaram os professores principalmente pelo nome, sendo os de Inglês 

e Educação Física, principalmente, por serem amigos dos alunos, tranqüilos, 

entusiasmados, ativos, utilizam linguagem mais próxima dos jovens, mais divertidos, 

ideais para um momento de descontração, como também por saberem manter a 

ordem. 

 

Questão: 

5. °Como você descreveria um (a) professor (a) atraente?  

     ° Esta qualidade ajuda no relacionamento com a classe e no aprendizado (no que 

ele ensina e no que você aprende)? 

 

Respostas: 

• ESCOLA (A) 

 

Turma (A.1) - 17 

Um aluno não respondeu e um aluno respondeu apenas "não". 

Dois alunos não responderam o que é ser atraente e a opinião em relação ao 

aprendizado é que não tem relação nenhuma. No que diz respeito ao corpo, estão 

na escola pra aprender e não pra reparar no corpo do professor. 

Treze responderam que atraente é um professor(a) em primeiro lugar com corpo 

bonito, boa aparência, bom cheiro, perfumado(a) e que ficariam mais motivados em 

aprender e não faltariam tanto às aulas, ficariam mais interessados na matéria e em 

corresponder positivamente a este professor(a). 
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Turma (A.2) - 22 

Um aluno não respondeu. 

Uma aluna respondeu que sim, ajuda, mas o sentido da afirmativa seria no 

relacionamento apenas sem relação com o aprendizado. 

Dois alunos apenas descreveram o que acham ser um professor atraente, um optou 

pelos aspectos físicos: alta, magra, bonita e o outro que o professor, além de 

ensinar, precisa se entusiasmar com o que faz, conversar e dar risada com os 

alunos. 

Seis alunos acham que não influencia ou que influenciaria de forma negativa se o 

professor fosse muito bonito, pois a atenção seria desviada e os alunos não 

prestariam atenção. 

Doze alunos responderam afirmativamente à influência que se dá em relação ao 

aprendizado, descrevem um professor atraente com corpo malhado, simpático, 

sorridente, interessado em dar aula e tais características estimulam os alunos a 

estudar, prestar atenção e corresponder à expectativa deste professor. 

 

Turma (A.3) - 28 

Dois alunos não responderam. 

Sete alunos apenas responderam o que seria um professor atraente, destacaram 

principalmente aspectos físicos, sarado, bem arrumado etc. 

Oito alunos descreveram o professor atraente em aspectos físicos, bem cuidado, 

cheiroso, mas também aquele que está sempre receptivo, sorridente e atencioso 

com todos os alunos, sem distinção. Consideram que influencia diretamente no 

aprendizado deles. 

Onze alunos não acreditam que a aparência do professor tenha relação direta com o 

aprendizado. Dois destes alunos utilizaram uma afirmação sobrecarregada de pré-

conceito e generalização, como: "não adianta ser professor bonito, afinal toda 

miss é burra", ou ser bonito poderia prejudicar, pois todos os professores bonitos 

não sabem explicar e tiram a atenção dos alunos em relação à matéria. 
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• ESCOLA (B) 

 

Turma (B.1) - 15 

Três alunos não responderam. 

Dois alunos apenas descreveram que o professor atraente é o que tem argumentos, 

que não tem mau cheiro, mas não citaram se isso influencia ou não no aprendizado. 

Dois alunos não sabem descrever o que seria um professor atraente e acreditam 

que isso não influencia no aprendizado. 

Cinco alunos descrevem um professor atraente como: bonito, que se vista bem, que 

tenha uma aparência que transmita confiança e de fácil relação e acreditam que sim, 

afeta no aprendizado, pois isso demonstra que eles gostam do que fazem, é mais 

agradável ter aula com alguém mais asseado e bonito para ficar olhando. 

Quatro alunos descrevem um professor atraente como bonito, "farta", rosto e corpo 

bem cuidados, cheiroso. Porém, não acreditam que isso possa influenciar no 

aprendizado, isso depende de sua competência apenas. Um destes alunos 

considera que inclusive pode atrapalhar, pois não iria prestar atenção na aula e sim 

na professora. 

 

Turma (B.2) - 13 

Um aluno apenas respondeu que ajudaria na aula o professor ter uma boa 

aparência. 

Dois descreveram que atraente seria um professor fisicamente forte, rosto bonito e o 

outro aluno que o professor tivesse vontade de ensinar e não ficasse reclamando. 

Três alunos se colocam contrários a esta relação entre a aparência e o aprendizado, 

consideram que não interfere em nada e não descrevem o que seria um professor 

atraente. 

Uma aluna descreve um professor com porte físico bonito, carinhoso e olhos claros, 

mas que isso não interfere na aula, pois ele pode ser bonito e não saber explicar a 

matéria. 

Seis alunos descrevem o professor bonito por dentro e por fora, aquele que prenda a 

atenção dos alunos de forma divertida e que isso, com certeza, ajudaria nas aulas, 

eles prestariam mais atenção na matéria e estimularia os estudos. 
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Turma (B.3) - 08 

Um aluno respondeu apenas "não muito". 

Um aluno descreveu que o professor atraente é aquele que estimule a observação 

de sua aula, com comportamento extrovertido e a aprendizagem se torna mais 

prazerosa. 

Dois alunos descrevem que um professor atraente é estimulante, mas que deve 

também saber explicar, o profissional deve saber relacionar sua beleza perante aos 

alunos, não descrevem o que seria um professor atraente para eles. 

Um aluno descreve que a professora atraente deve ser bonita, bem vestida ou sem 

roupas e que isso não iria ajudar no seu aprendizado escolar. 

Três alunos descrevem o professor atraente como bonito, legal, melhor aparência 

possível, magra, simpática, que prenda a atenção dos alunos na matéria e que isso 

afeta diretamente e, consideravelmente, o aprendizado deles. 

 

Questão: 

6. Em sua escola, há professores (as) que se impõem, só por sua presença física 

em sala de aula? Em sua opinião por que isso ocorre? 

 

Respostas 

 

•ESCOLA (A) 

 

Turma (A.1) - 17 

Um aluno não respondeu.  

Um aluno respondeu que “não sabe”. 

Nove alunos responderam que não, nenhum professor se impõe pela presença 

física, dois destes justificaram pela neutralidade do professor em relação ao aluno, 

ou seja, que o professor não está se importando com os alunos. 

Seis alunos responderam afirmativamente e justificaram essa questão como sendo 

uma postura negativa por parte do professor. 

 

 



104 

Turma (A.2) - 22 

Cinco alunos responderam que não há professor que imponha tal respeito. 

Dezessete alunos afirmaram que existem professores que impõem apenas com sua 

presença, alguns destacaram o fator medo, mas a grande maioria pela autoridade, 

imposição de respeito passada pelo professor ao chegar à sala de aula. 

 

Turma (A.3) - 28 

Nove alunos consideram que não há professores que se imponham apenas pela 

presença física. 

Dezenove alunos consideram que há professor que se impõe apenas com sua 

presença, a professora de Português foi citada diversas vezes. Em geral a visão dos 

discentes sobre este aspecto é negativo, acham que o professor se acha melhor que 

eles, que é insegurança do professor, que o professor acha que merece dar aula em 

lugar melhor, apenas três destes consideram este aspecto como positivo, sem 

autoritarismo, questão de respeito e resultado da postura do professor. 

 

 

•ESCOLA B 

Turma (B.1) - 15 

Seis alunos responderam que não há professor que se imponha apenas pela 

presença física. 

Nove alunos responderam que sim e os motivos são variados - negativos: que se 

acham mais do que os alunos, porque são insuportáveis, são bravos, dão medo; 

positivos: respeito, por ensinarem bem. Notamos que foi um número menor de 

alunos que considerou este último aspecto. 
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Turma (B.2) - 13 

Três alunos não sabem e nunca repararam. 

Sete alunos responderam que não há professor assim na escola. 

Três responderam que sim, por respeito, ou porque se não for correspondido “o 

professor se faz de louco sem sequer dar explicação quando o aluno 

necessita". 

 

Turma (B.3) - 08 

Dois alunos respondem que sim, um deles justifica por estarmos num mundo 

capitalista, o melhor carro, a melhor roupa chama mais atenção e o outro porque o 

professor passa segurança e respeito. 

Seis alunos responderam que isto não ocorre no terceiro ano, que não veem os 

professores desta forma e que se isso ocorresse seria falta de profissionalismo e de 

amadurecimento pessoal. 

 

Questão: 

7. O contato físico com um (a) professor (a), ou seja, aquele que você faz questão 

de dar um abraço ou um beijo de cumprimento todos os dias, ajuda no momento 

de sua aula? Você acha que ele ensina melhor? E você, aprende melhor? 

 

Respostas 

 

•ESCOLA (A) 

 

Turma (A.1) - 17 

Oito alunos responderam que o contato físico ajuda sim nas aulas, alguns 

responderam simplesmente que sim e os que justificaram indicaram que esse gesto 

é de carinho e amizade e demonstra como o professor se importa com o aluno. 

Nove alunos responderam que não interfere, o que importa é o professor saber 

explicar a matéria, alguns responderam com a seguinte frase “não tenho contato 
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físico com professor", esse tipo de resposta foi recorrente, ou o professor pode 

achar que o aluno é "puxa saco". 

 

Turma (A.2) - 22 

Três alunos responderam que o contato físico não interfere, um indicando que o 

contato deve ser apenas profissional e os outros que não há professores que têm tal 

atitude. 

Dezenove alunos afirmaram ser muito importante este contato, pois há mais 

liberdade e menos vergonha em participar na aula, há uma proximidade bem 

interessante com o professor, há uma sensação de amizade e o relacionamento se 

torna mais agradável e, consequentemente, eles sentem que aprendem mais. 

 

Turma (A.3) - 28 

Cinco alunos indicam que não tiveram e não têm esse tipo de contato mais próximo 

com seus professores. 

Nove consideram que isso não altera o interesse ou o aprendizado, alguns acham 

que ultrapassa os limites da relação entre alunos e professores. 

Quatorze alunos responderam de forma afirmativa, pois ajuda no aprendizado, 

estimula o aluno, este fica mais à vontade para sanar dúvidas ou participar da aula, 

o aluno se sente mais interessado pelo professor e, consequentemente, pela 

matéria. 

 

•ESCOLA B 

 

Turma (B.1) - 15 

Um aluno não respondeu. 

Quatro consideram que o contato físico não facilita em nada, querem apenas uma 

relação de professor e aluno. 
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Onze acreditam que sim, facilita a aprendizagem, cria uma afinidade, uma amizade e 

descontração sadia, um dos alunos escreveu: “você se sente um aluno e deixa de 

ser um número." 

 

Turma (B.2) - 13 

Dois alunos consideram que o contato físico não ajuda em nada nas aulas, inclusive 

um deles acha que algo está errado se isso ocorrer. 

Onze alunos acreditam que isso facilita e muito na relação com o professor e na 

aprendizagem, a aula fica mais divertida e descontraída, há maior liberdade em se 

comunicar com o professor, o contato demonstra afeto pelos alunos, uma aluna 

respondeu: "quebra um pouco a situação do professor lá e eu cá". 

 

Turma (B.3) - 08 

Um aluno diz não interferir no aprendizado, mas ajuda no relacionamento com o 

professor. 

Sete alunos afirmam que isso interfere positivamente, ajuda no aprendizado, a 

disposição em aprender aumenta, aproxima o aluno do professor. 

 

Questão: 

8. Imagine você sendo o (a) diretor (a) da escola e tivesse como primeiro objetivo 

melhorar a relação entre professores e alunos e, consequentemente, o 

aproveitamento das aulas. Como você estabeleceria as regras em relação a 

roupas, uso ou não de uniformes, de aventais ou roupas casuais, dos professores 

(as) e dos alunos (as)?  

 

Respostas 

•ESCOLA (A) 

Turma (A.1) - 17 

Um aluno não respondeu. 
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Um respondeu que a roupa não deveria ser muito escandalosa, mas que não 

cobrisse muito o corpo. 

Um respondeu que para alunos não teria uniforme, apenas impediria roupas muito 

decotadas e para os professores o uso de avental. 

Um respondeu que não mudaria nada, preferiu não opinar. 

Um aluno não respondeu em relação ao uniforme e roupa, justificou que apenas 

contrataria professores que gostassem de ensinar e não se estressassem. 

Três alunos responderam que instituiriam uniformes para os alunos e avental para 

os professores. 

Nove alunos responderam que não teria regras em relação às roupas, apenas o uso 

do bom senso de ambas as partes. 

 

Turma (A.2) - 22 

Dois alunos fugiram ao tema do enunciado, não citaram o tipo de roupa e sim a 

conduta do professor com aulas, estas deveriam ser mais dinâmicas e deveria haver 

respeito em primeiro lugar. 

Um aluno não respondeu. 

Três responderam que os alunos deveriam usar uniformes e os professores 

aventais. 

Um aluno exigiria uniforme para aluno e os professores apenas que dessem mais 

atenção aos alunos.  

Um aluno exigiria uniforme para os alunos e roupa social para os professores. 

Três exigiriam uniforme dos alunos e roupa casual e adequada para os professores, 

mas com escolha livre. 

Quatro alunos consideram ser importante tanto professores quanto alunos usarem o 

mesmo uniforme. 

Sete alunos não exigiriam nenhum tipo de uniforme, apenas chamam atenção para o 

bom senso, sem roupas chamativas demais, preferencialmente adequadas para o 

ambiente escolar. 

 

Turma (A.3) - 28 

Um aluno liberaria o uso de uniforme para aluno, mas seria obrigatório avental para 

os professores. 

Um aluno o inverso, professores roupas casuais e alunos com uniformes. 
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Doze continuariam com uniforme para alunos e professores, considerando que esta 

medida iguala todos na escola. 

Treze deixariam por conta dos alunos e professores escolherem suas roupas para 

irem para a escola, desde que não fosse decotada, curta demais, suja ou 

maltrapilha. 

 

 

•ESCOLA B 

 

Turma (B.1) - 15 

Um aluno não respondeu. 

Dois alunos responderam sobre como melhorar a aula com uma pesquisa para os 

alunos e os professores se aprimorarem, mas não se referiram à questão de roupa e 

uniformes. 

Um aluno respondeu: "Eu chamaria os professores e os alunos e perguntaria a 

opinião deles sobre isso." 

Um obrigaria apenas o uso de avental para a aula de laboratório. 

Cinco alunos tirariam a obrigatoriedade de uniforme ou avental, desde que houvesse 

bom senso, roupas adequadas para o ambiente. Inclusive um destes alunos 

descreve: “Os professores sem avental, pois o avental dá uma 'prendida' na 

aula". 

Cinco alunos deixariam como está, uso obrigatório de uniformes, assim não haveria 

disputa de status e todos seriam iguais. 

 

Turma (B.2) - 13 

Um aluno obrigaria os professores a usarem jalecos, mas que mostrassem um 

pouco da roupa, sem uniformes para os alunos. 

Um aluno deixaria escolha livre para os professores e apenas camiseta da escola 

para os alunos. 

Um colocaria uniforme igual para professores e alunos. 

Dois obrigariam uniformes para alunos e avental para os professores. 

Oito deixariam livre o uso de roupa casual, sem uniformes, avental ou jaleco, mas 

que houvesse o bom senso e sem utilizar roupas vulgares. 

 



110 

Turma (B.3) - 08 

Três alunos instituiriam o uso de uniforme como obrigatório. 

Um aluno instituiria para os professores o uso de avental, para os alunos do ensino 

médio roupa casual e para os do ensino fundamental I e II uso de uniforme. 

Cinco alunos não colocariam como regra usa de uniformes, roupas adequadas ao 

ambiente apenas. 

 

Questão: 

9. Imagine um (a) professor (a) com visual bem moderno: tatuagem, piercing etc. 

Em que medida esse visual afetaria o seu relacionamento com ele? 

 

Respostas 

•ESCOLA (A) 

 

Turma (A.1) - 17 

Dois alunos responderam que o professor com piercing e tatoo não teria moral ou 

não teria relacionamento com ele. 

Quinze alunos responderam que não afetaria em nada, a grande maioria justificou 

que um professor com esse visual só aproximaria a relação com eles, seria um 

professor moderno, os entenderia melhor, saberia do que eles gostam e as aulas 

talvez fossem mais interessantes. 

 

 

Turma (A.2) - 22 

Um aluno não respondeu. 

Três alunos acham que afetaria sim, pois não iriam prestar atenção na aula e sim no 

professor, sendo que um destes considera a aparência de uma pessoa que utiliza 

tatuagem e piercing extremamente agressiva e outro aluno acha que o professor não 

imporia respeito. 

Dois alunos não sabem opinar sobre o assunto. 

Um aluno apenas respondeu "com certeza", creio que afetaria, mas não deixa pistas 

se seria de forma positiva ou negativa. 
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Quinze alunos respondem que afetariam de forma positiva, eles ficariam mais 

próximos, seria mais facilitada a comunicação e isso demonstraria que o professor é 

moderno, jovem, independente de sua idade. 

 

Turma (A.3) - 28 

Cinco alunos não aceitariam o uso de tatoo e/ou piercing, o professor não teria 

respeito, essa não é a aparência que se espera de um professor, causaria um 

choque. 

Vinte e três alunos responderam que não mudaria em nada seu relacionamento, 

aliás, melhoraria, e o aprendizado também. Consideram ser uma pessoa com 

espírito jovem, assim podem entendê-los melhor. 

 

 

•ESCOLA B 

 

Turma (B.1) - 15 

Um aluno não respondeu. 

Um aluno apenas respondeu "pouco". 

Uma aluna escreve que afetaria, pois ele pode ser moderno, mas não fica a dúvida 

se ele sabe ensinar. 

Dois alunos acham que afetaria negativamente, uma responde que não se sentiria 

feliz e a outra: “Acho horrível isso. Pois muitas vezes defronta com a ética dos 

pais e influencia os jovens." 

Onze alunos consideram que não afetaria negativamente a aula, o importante é o 

relacionamento, teriam o mesmo respeito, inclusive facilitaria a comunicação e eles 

se aproximariam mais deste professor e chamam a atenção que o importante é a 

competência em saber ensinar. 

 

Turma (B.2) - 13 

Todos os alunos afirmam que não afetaria em nada, seria divertido, seria um 

professor mais próximo e o que vale é a competência em ensinar. 
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Turma (B.3) - 08 

Um aluno respondeu que não teria bom relacionamento e não seria bom ter um 

professor com piercing e tatuagens. 

Sete alunos alegam não afetar negativamente em nada, o importante é o professor 

ter bom relacionamento e saber ensinar, aliás, esta aparência poderia aproximar e 

deixar muitos formalismos de lado nesta relação. 

 

Questão: 

10. Descreva o que você entende sobre linguagem corporal?  

 

Respostas 

•ESCOLA (A) 

 

Turma (A.1) – 17 

Cinco alunos não responderam. 

Três alunos responderam que não sabem. 

Cinco alunos entendem que linguagem corporal se dá por intermédio de gestos. 

Quatro alunos entendem que linguagem corporal se dá pelo visual, roupas do 

professor. 

 

Turma (A.2) - 22  

Sete alunos não responderam. 

Um aluno descreve que "linguagem corporal é quando uma pessoa ofende a 

outra". 

Um aluno respondeu que “a linguagem corporal pode afetar o relacionamento de 

ambos". 

Cinco alunos entendem que a linguagem corporal são os GESTOS. 

Oito alunos acreditam que é como nos comunicamos com o corpo, ou pela 

aparência, roupas etc. 
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Turma (A.3) - 28 

Um aluno não respondeu. 

Um respondeu que a linguagem corporal é o respeito mútuo entre as pessoas. 

Um respondeu que “o comportamento dos professores afeta na atenção dos 

alunos.” 

Doze alunos responderam que a linguagem corporal se dá por intermédio do corpo, 

feições, expressões, é o corpo. 

Doze alunos acreditam que a linguagem corporal é basicamente os gestos que um 

indivíduo faz. 

 

•ESCOLA (B) 

 

Turma (B.1) - 15 

Um aluno descreve como uma forma de vermos qualidades em uma pessoa. 

Um aluno considera ser uma linguagem mais culta. 

Um aluno acredita ser um cacoete do professor. 

Seis alunos responderam que a linguagem corporal se dá por intermédio de gestos. 

Sete alunos descrevem que essa linguagem é o corpo, aparência, inclusive três 

deles citam piercing e tatuagens da questão anterior, como uma forma de linguagem 

corporal e a pessoa demonstrar como ela é. 

 

Turma (B.2) - 13 

Cinco alunos acreditam que a linguagem corporal são os gestos que as pessoas 

utilizam. 

Oito alunos acreditam ser a forma física, como o corpo se expressa. 
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Turma (B.3) - 08 

Um aluno respondeu ser uma linguagem voltada para a estética. 

Três responderam ser uma linguagem realizada pelos gestos. 

Quatro pela expressão do corpo, modo de vestir, de agir, o corpo é o instrumento 

desta linguagem.     

     

 

3.3 O escrito e o não escrito   

 

A escolha pelo questionário como instrumento de coleta de dados foi 

eficiente e otimizou o tempo da pesquisa em campo. A estrutura com questões 

abertas foi fundamental para que a análise mais aprofundada fosse realizada, pois, o 

intuito da pesquisa não era apenas uma coleta de dados superficial, era preciso 

realizar uma análise do discurso, aprofundar a pesquisa na linguagem e na 

comunicação dos sujeitos. 

Outro detalhe relevante para a escolha das questões abertas foi para que 

pudéssemos nos valer da teoria de Bakhtin, apresentada no primeiro capítulo. Logo, 

ter uma riqueza de signos, significantes e significados foi essencial. As leituras, 

releituras, idas e vindas aos registros tornou-se um processo interessante e 

exaustivo. Foi realizado um verdadeiro “garimpo” de palavras para a reflexão do que 

estava escrito e do que não estava escrito.   

A aplicação dos questionários foi realizada pessoalmente pela 

pesquisadora, portanto a observação de detalhes, posturas, motivação e 

comentários dos alunos, foi inevitável. É evidente que não se trata de uma 

observação como um processo metodológico, não utilizamos a pesquisa etnográfica, 

porém foi enriquecedor para a análise e interpretação do conteúdo. 

Com todo o material respondido e recolhido, um total de cento e três 

questionários, seguimos alguns critérios metodológicos embasados em teóricos para 

a organização do material. Toda a análise do discurso realizada neste 

aprofundamento teve como base a teoria apresentada no primeiro capítulo sobre os 
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conceitos de polifonia (várias vozes presentes no discurso), dialogismo (a interação 

externa ou interna em um discurso, Bakhtin afirmava que em qualquer texto ocorre 

um diálogo), o ethos (a “voz” que sobressai no texto, poderíamos fazer uma analogia 

do ethos em relação à personalidade que o emissor constrói ao desenvolver seu 

texto, seja ele de que natureza for) e o signo corporal (assim como as palavras são 

formadas pelo seu significante (escrita) e seu significado (interpretações). 

Apresentamos na teoria de Bakhtin a relevância do corpo na linguagem, pois para 

este teórico a língua é viva e ocorre na interação social, logo o corpo e suas 

simbologias, seus signos são parte integrante da linguagem. 

Esta análise dos discursos dos alunos foi facilitada pela vivência no 

momento da aplicação dos questionários nas escolas. Tal experiência não será 

citada de forma direta, porém está presente nas interpretações, análises e solução 

de algumas dificuldades neste processo.   

Uma destas dificuldades foi a perda da linearidade de raciocínio dos 

alunos em suas respostas, ou seja, inicia a escrita com um posicionamento e se 

contradiz ao longo das respostas. Podemos relacionar este aspecto pela falta de 

posicionamento relativa à questão ou pela dificuldade em expressar na escrita sua 

opinião.  

Utilizamos em alguns enunciados, palavras que podem ser consideradas 

inadequadas para um aprofundamento epistemológico, mas foi proposital. 

Intencionamos com isso, despertar no aluno uma motivação em escrever o que 

sente, não obtendo apenas respostas racionalizadas e pré-estabelecidas. 

Alguns alunos nos trouxeram questões religiosas, paradigmas em relação 

ao corpo que surpreende quem lê, considerando ser um público jovem. Observa-se 

nesta linguagem uma herança da racionalidade escolar, da ausência do corpo, da 

afetividade e do relacionamento interpessoal. 

Observa-se em uma primeira leitura que os alunos respondem de forma 

pragmática ao relatarem que preferem um professor que saiba ensinar. Mas, é 

exatamente nestas respostas enfáticas que notamos o corpo neste relacionamento 

estabelecido em sala de aula. Foi constante a referência à imagem, corpo, feições e 

gestos do professor.  
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Acreditamos que um aprofundamento, uma vivência mais próxima nos 

revelaria muito mais, do que um breve momento de duas aulas para aplicação dos 

questionários. Consideramos esse aspecto relevante, pois em uma das salas, mais 

especificamente a sala (A.2), os discentes foram alunos da pesquisadora por dois 

anos seguidos, e têm uma proximidade maior. Estes questionários nos revelaram 

respostas mais esclarecedoras, talvez pela confiança em já conhecerem a 

pesquisadora em outras vivências e saber da seguridade de suas respostas. 

Percebemos na escrita destes alunos um estilo mais informal, solto e mais 

revelador. Foi justamente nesta sala que conseguimos visualizar e confirmar que: 

por mais que o aluno tenha um discurso formal, racional afirmando preferir um 

professor que ensine e não levar em consideração sua aparência. Começamos a 

notar que este é um discurso que o aluno carrega e dialoga o tempo todo em suas 

respostas, está presente neste diálogo as várias vozes (polifonia).  

Para demonstrar este diálogo polifônico utilizaremos trechos de respostas 

dos alunos que não foram até o momento citadas. Se observarmos o questionário, 

além das dez questões colocadas aos alunos, havia um espaço para que o discente 

tivesse total liberdade para se expressar sobre os temas abordados nas questões. É 

exatamente uma amostragem destas respostas que exploraremos a seguir. 

 

“Eu não entendo muito, porém eu sei que geralmente a aparência diz 
como a pessoa é ou não, ela pode ter uma linguagem corporal legal, mas é 
muito chata ou ao contrário.” 

 

Notamos neste trecho que o aluno tem uma expectativa já formada antes 

da interação verbal entre o professor e os alunos. Esta concepção formada pelo 

corpo e aparência, é denotada quando o aluno escreve que “a aparência diz”, esta 

construção utilizada pelo aluno é significativa, pois ao dizermos alguma teoria, ao 

dizermos sobre determinada situação, definimos a teoria ou a situação. Se a 

aparência diz, provavelmente ela define como a pessoa é ou não, evidentemente 

que ele deixa claro que pode corresponder ou não à expectativa criada. Ele afirma 

não entender muito, e em seguida afirma saber, observa-se claramente um diálogo 

interno e vivo, tal qual ao conceito a que se refere Bakhtin. 

 



117 

“A linguagem corporal é importante, pois prende a atenção dos 
alunos.” 

 

A oração acima foi formulada por outro aluno, fica evidente o signo 

corporal como apresentado na teorização desta pesquisa. Este discurso é direto, o 

ethos que o aluno constrói é enfático, afirmando que o corpo tem uma linguagem 

que tem o poder de apreender a atenção dele, portanto o professor valorizando esta 

linguagem consolidará um relacionamento motivador em sala de aula, há um sentido 

positivo na palavra “prender”, o que inferimos ser a motivação em aprender, o prazer 

em observar. 

 

 “É a forma como o corpo reage de acordo com cada situação e de 
que forma a pessoa quer ser vista em frente dos outros (roupas, aparência, 
gestos, etc.).” 

 

Este aluno se refere ao que ele entende sobre o conceito da linguagem 

corporal. Ele afirma que a linguagem é a “forma como o corpo reage”, o diálogo do 

indivíduo ao meio social, sua relação e suas reações. Este corpo em um primeiro 

momento é o receptor da mensagem, mas torna-se também o emissor quando reage 

à determinada situação, formaliza-se aí o diálogo do eu com o outro. Há de se levar 

em conta que este diálogo não ocorre somente entre dois seres, mas também entre 

o ser e o meio, o tempo, o espaço em que está vivenciando e reagindo, pois o aluno 

destaca que é a situação que faz o corpo reagir. O signo corporal está presente 

nesta linguagem, neste diálogo e neste ethos construído pelo indivíduo, pois como 

afirma o aluno, a “linguagem corporal é como alguém quer ser visto em frente aos 

outros”, ou seja, como o indivíduo se apresenta, se estrutura e se faz com a polifonia 

de sentidos construídos em sua vivência ‘enfrentando’ outros indivíduos igualmente 

polifônicos. 

É interessante observar no discurso dos alunos a importância relevante 

que dão tanto ao corpo, quanto à linguagem utilizada pelo docente na relação direta 

com o aluno. Porém uma aluna se coloca de forma diversa: 
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“A aparência deveria ser um fator menos importante para a relação 
aluno e professor. Outros assuntos poderiam ter mais destaque. Na minha 
opinião o maior obstáculo é o autoritarismo da grande maioria dos professores 
que acaba muitas vezes contribuindo para o comportamento rebelde dos 
alunos. É uma reação em cadeia” 

 

Observa-se que a aluna atribui à aparência um significado fútil, pois 

provavelmente é o que se estabelece em seu meio social (polifonia). A forma em que 

foi questionada a aparência do docente foi como elemento constitutivo no 

estabelecimento do relacionamento, em momento algum foi induzida a questão 

estética, claro que muitos mencionaram e não podemos ignorar esta relação que se 

faz. Porém, o ethos em seu discurso é inquisidor, no sentido de sequer ver alguma 

possibilidade da aparência ser algo importante, que faz parte da convivência, seu 

discurso não está aberto a nenhuma outra possibilidade, senão da futilidade 

corporal. O outro da relação é o único causador da situação em que está sua 

realidade escolar está contextualizada. Para que houvesse um aprofundamento 

melhor seria necessário entender o autoritarismo a que ela se refere, a questão da 

futilidade sobre a aparência a que ela atribui. A oração utilizada “é uma reação em 

cadeia” demonstra e reafirma o tom fatalista utilizado pela aluna. 

Outra aluna demonstra de forma clara o conceito que o indivíduo traz em 

seu constante diálogo com seu meio social, seja este a família, os amigos, crenças e 

tradições: 

“Eu acho que obviamente os alunos devem respeitar os professores, 
mas respeito se conquista , e hoje em dia tem professores que não merecem. 
Muito menos aqueles professores que reprovam o aluno com ciúmes de 
namoro de aluno.” 

 

Nota-se em destaque as afirmações incisivas sobre respeitar o professor 

e o dito popular: ‘respeito se conquista’, ou seja, em seu texto está presente a 

polissemia, subentende-se que os professores devem conquistar este respeito dos 

alunos, sendo assim considerada a responsabilidade de uma boa relação de forma 

unilateral, relacionamos esta questão com o ato/atividade a que se refere Bakhtin, a 

responsabilidade do ato sobre o outro, ou, a minha atitude em decorrência do ato do 

outro. 
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Outro aspecto relevante é a acusação que esta aluna faz da atitude de 

um professor, transferindo a questão para todos os professores, generaliza e se 

desfaz de qualquer responsabilidade no que se estabelece entre os alunos e o 

professor. É peculiar o uso que a aluna faz do espaço da pesquisa para fazer uma 

espécie de denúncia em tom de desabafo. Há um conflito presente neste diálogo 

textual, percebemos que ela no início traz o conceito que foi aprendido em relação 

ao respeito, em seguida afirma que apesar de ser óbvio o respeito, o professor na 

verdade tem que conquistá-lo e por finalizando demonstra que este professor a que 

ela deve respeito, pois aprendeu desta forma, na verdade, para ela é a última 

pessoa que mereceria seu respeito. 

De uma forma geral, nas diversas respostas analisadas, notamos também 

um jogo de sentidos, em que o aluno aponta o outro como o único culpado de todo o 

fracasso a que está exposto, e ao mesmo tempo, se coloca como vítima do que 

ocorre em sala de aula. É interessante notar a falta de criticidade nestes trechos, de 

uma argumentação mais embasada para criticar negativa ou positivamente os 

docentes, e o sistema a que os dois estão atrelados.  

Pode-se notar um ethos acusador, mas ao mesmo tempo frágil, que se 

coloca como única vítima do processo, porém sem possibilidades de reagir e, assim, 

reverter a situação.  

Um item que resvala nesta fragilidade do ensino é a falta de adjetivos 

mais específicos para que este aluno possa se posicionar de melhor forma nas 

respostas, tanto para descrever uma falha no professor e o que poderia melhorar. 

Citaremos a seguir dois trechos de alunos do segundo ano: 

 

“Eu acho que os professores deveriam ser mais legais, tem uns que 
são muito chatos. Respeitar mais a gente. Ajudar a gente, porque do jeito que 
eles explicam não entendemos nada. Não temos vontade de assistir as aulas.” 

 

Observa-se neste trecho que o aluno não utiliza o pronome ‘eu’ 

assumindo assim toda a responsabilidade de sua opinião, ele faz uso da voz dos 

outros alunos para que a sua seja ouvida, mas ao mesmo tempo não quer se expor. 

Concomitante ao desabafo ou denúncia que tenta fazer, o ethos se mantém 

distanciado, o uso dos adjetivos “legais” e “chatos” possuem várias possibilidades 
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conotativas, não sendo assim claro em suas afirmativas. Um elemento importante 

neste trecho é a evidente falha na comunicação entre o professor e o aluno, “do jeito 

que eles explicam não entendemos nada”, fica claro que não há relacionamento 

estabelecido, há um grave distanciamento entre os sujeitos e a linguagem não é 

eficaz. A vontade de assistir aula também é estabelecida como responsabilidade 

única pela atitude do professor, deixando de lado seu papel como aluno em aula. 

Evidentemente o corpo do professor é importante para estes jovens. 

Podemos arriscar tal afirmação pela coincidência na declaração dos alunos sobre as 

descrições físicas dos professores com quem eles mais se relacionam bem. É 

declarado que este professor ideal tem um aspecto jovem (mesmo não sendo tão 

jovem assim), isto ocorre no entendimento dos alunos, em primeiro lugar pelo estilo 

de se vestir, de cuidar do corpo e depois pela linguagem que utiliza, de formal para 

alguns traços informais e até a total informalidade, mas demonstram a preocupação 

do profissional ter o domínio da linguagem formal. 

Observar-se também  a associação que os discentes fazem ao relatarem 

que respeitam mais os professores que são asseados e se cuidam, e relacionarem 

esta característica com o cuidado e a atenção que estes docentes têm no aspecto 

profissional, como também a relevante importância com seus alunos. Estes 

consideram que se um professor não tem interesse em se cuidar, quem dirá cuidar 

do outro, ensinar o outro e até mesmo o zelo pelo aspecto profissional. 

Finalizando estas análises, observamos além das questões sobre a forma 

que o professor leciona, do respeito em relação ao seu aluno, em grande parte das 

respostas, de forma direta ou indireta a relevante importância do corpo na relação 

dos alunos com seus professores, quer seja pela qualidade ou pela estética que 

influencia, negativa ou positivamente, o interesse do aluno, assim como na 

perspectiva que o corpo, não só tem uma importância extrema durante a 

comunicação, como também antecede a linguagem, pois antes da realização da 

linguagem verbal, ficou evidente que o aluno observa, analisa e interage com o 

corpo, o visual, os gestos do professor.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência desta pesquisa foi fundamental para desenvolver outros 

olhares sobre o ambiente escolar e sobre os sujeitos que ali estão presentes e 

convivendo. 

Como foi citado na introdução o que me conduziu ao foco da pesquisa 

foram experiências diárias em sala de aula, assim como, a troca de relatos entre 

professores em reuniões, intervalos, cursos e planejamentos.  

Posteriormente, como coordenadora pedagógica, também em uma escola 

pública, além da experiência neste novo papel, deparei-me com a responsabilidade 

na contínua formação e reflexão dos professores que estavam sob minha 

orientação. A dúvida ficava cada vez mais presente, ou seja, como se estabelece 

essa relação entre alunos e professores? Quais mecanismos são utilizados? Quais 

estratégias poderiam ser utilizadas pelos profissionais para uma melhora na 

qualidade deste relacionamento e, consequentemente, tornar mais agradável e 

sólido o aprendizado.  

Apesar do enfoque escolhido no curso do Mestrado ser em formação de 

professores, privilegiamos o olhar do aluno, pois se faz presente em muitas 

pesquisas a opinião, ou a fala do docente. Logo, não com a pretensão de ser uma 

pesquisa inédita, mas com a intenção em ouvir o outro ator em sala, e enveredar por 

hipóteses, estratégias e métodos com o claro objetivo em contribuir na reflexão do 

professor, bem como tornar mais agradável e prazeroso seu trabalho diário. 

A questão norteadora do corpo como um elemento antecessor à 

linguagem foi se estabelecendo durante estes dois anos de curso, com auxílio 

constante do meu orientador Prof. Danilo, bem como amadurecimento 

epistemológico durante o curso das disciplinas no Mestrado, além de minhas 

vivências com colegas de trabalho e desse curso. 

O teórico Bakhtin, não foi uma escolha fácil, apesar de acompanhar meus 

projetos desde a graduação, o aprofundamento, o mergulho teórico foi totalmente 

diferente. Foram necessárias várias pesquisas, releituras e estudos deste autor, 

lapidar sua teoria em relação ao corpo como linguagem em seus vários significados. 

Foi um trabalho árduo, porém estimulante. 
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A pesquisa de campo foi outro obstáculo a ser vencido. As escolas além 

de estarem em crise, também estão cada vez mais fechadas para pesquisadores. 

Quando imaginamos que seria um processo fácil, foi o momento mais difícil. 

Vivenciando, assim, um constante contra senso. Em certos momentos tivemos 

pesadelos com as previstas dificuldades a serem enfrentadas numa próxima etapa 

da pesquisa, contraditoriamente foram os momentos menos difíceis, não os 

consideraríamos fáceis, pois nem chegaram perto disto.  

Várias surpresas nos atingiam a cada fase da investigação, desde a 

gentileza da abertura de uma escola que pensaríamos ser de extrema dificuldade 

investigar, pelo seu histórico conservador e religioso, até a impossibilidade em 

realizar a pesquisa justamente no espaço onde a pesquisadora atuava como 

coordenadora pedagógica. Exatamente neste local considerávamos ser a fonte 

enriquecedora para o trabalho. A oportunidade foi negada no último momento, por 

dificuldades impostas pelos sujeitos no poder, articuladas à burocracia. 

São vivências inesquecíveis e de um aprendizado sem fronteiras. Este 

limite não pode ser calculado, principalmente por ser tão recente. Mas, tenho 

convicção que as experiências mais marcantes são inesquecíveis, pois no decorrer 

de tempo, estas vivências, as que deixam marcas no nosso corpo, são revisitadas e 

aprendemos mais um pouco com elas, num ciclo que nos forma e não nos enforma. 

Ao ler os depoimentos dos alunos, buscamos algumas hipotéticas 

respostas para a formação dos professores, ou bem poderíamos nomear como 

dicas, metodologia no ensino prático, estratégias para atuação do docente. Seja qual 

for a nomenclatura dada, o que extraímos desta pesquisa é a necessidade da 

aproximação do professor e seus alunos. 

A realidade demonstra a crescente violência resultando cada vez mais em 

professores doentes e desmotivados. Porém é preciso não ter medo de enfrentar 

esta realidade vivida também pelos alunos e tentar entendê-las.  

Neste momento em que sentimos no corpo tamanha crise na educação é 

diferente ao que os atuais profissionais vivenciaram como alunos, portanto, 

consideramos pouco produtivas as comparações com o passado, tentar resgatar o 

que já aconteceu para o momento presente. Ora, é outro momento, o que foi já foi, 

não pode ser novamente. Pode ser, mas de uma outra forma. Logo, investigar e 
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tentar ouvir de outras maneiras o que muitos alunos nos dizem em palavras fortes, 

carregadas de rancor ou em atitudes brutas é trazer para a sala de aula a 

sensibilidade de perceber o outro. 

Evitar rotulações tanto individuais quanto coletivas é importante, estas só 

trazem desprazer e desmotivação. Talvez a reflexão, a tolerância, o carinho ao impor 

limites, o diálogo sincero e honesto para uma boa convivência, o respeito e a 

verdade, muito provavelmente vençam tal batalha. 

Já citamos o ouvir, o sentir, é urgente também observar. Não significa 

apenas olhar superficialmente. É essencial observar os corpos, os olhos, os gestos 

dos alunos, pois ficou evidente que estes observam nossos corpos e refratam o que 

veem e o que posteriormente ouvem. Dispor de um momento para observação 

durante as aulas, alguns podem achar exagero, mas ele existe em uma ou outra 

aula, e essa prática pela persistência tornar-se possível.  

Refletir sobre o que foi observado, ouvido e sentido pelo corpo é 

fundamental para o docente, cada um pode descobrir a melhor forma desta prática. 

A reflexão possibilita nos vermos com o olhar do outro, no ambiente da sala de aula 

e poderemos analisar se o que falamos condiz com o que fazemos perante nossos 

alunos. 

Tamanha é a profundidade destas conclusões que evidentemente há um 

vastíssimo campo a ser explorado, pois estamos nos referindo aos corpos, 

sentimentos, linguagens e relacionamentos dos seres humanos, complexos e 

únicos.  

Ressaltamos que fazemos parte do corpo docente, que vivenciamos a 

realidade vivida em sala de aula, não há aqui a pretensão de receitas prontas, ou 

conselhos infalíveis, mas talvez alternativas, tentativas, caminhos para uma melhoria 

no relacionamento entre os corpos que constituem os seres complexos. 

O corpo é um tema a ser explorado na Educação, foi o que sempre ouvi 

durante o mestrado. Este fato se dá talvez por considerar uma separação evidente 

da linguagem em relação aos corpos. No início da pesquisa havia uma grande 

ansiedade para obter respostas elucidativas ao que nos incomodava, ao 

desenvolver o projeto esta expectativa se concretizou em parte, porém junto a esta 

realização, formulou-se, em número muito maior, outros questionamentos.  
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A linguagem do ser humano é estudada há tanto tempo e até então não 

há pistas de que há uma teoria fechada e completa sobre ela. Parafraseando mais 

uma vez Bakhtin, talvez isso ocorra pela característica fundamental dos indivíduos, 

ser inacabado e em constante evolução.  

O que esperar ao colocarmos o corpo como antecessor à linguagem? 

Esquecemos, em alguns aspectos, o corpo, mas diante do que o ser humano está 

vivendo contemporaneamente, a valorização midiática do corpo tão presente no 

cotidiano escolar e a desvalorização da saúde corporal, é evidente o crescente 

interesse das pessoas e dos pesquisadores em relação ao corpo na Educação. 

Como observamos na pesquisa, principalmente na análise do material 

colhido, muitos encaram que observar o corpo do outro é julgá-lo pela aparência 

simplesmente. Mas, se podemos analisar e até mesmo julgar um indivíduo pela sua 

linguagem, fazer uma análise do seu discurso, tendo como objeto de reflexão as 

palavras, muito além deste horizonte há para redescobrir ao observarmos o corpo.  

Não há mais caminhos possíveis ao desconsiderar o corpo do indivíduo, 

pois, a linguagem, a fala, a escrita, o gesto se dá por intermédio dele e não o 

inverso. 

A linguagem, as palavras são complexas, assim como é o ser que o corpo 

carrega, estes ainda sofrem as variáveis do contexto e do tempo, assim, além da 

sua complexidade são férteis de várias interpretações. Chamamos a atenção aqui, 

portanto, que o corpo fala muito mais do que as linguagens a que nos referimos de 

forma mais corriqueira. 

Fazendo uso das palavras, ou melhor, brincando com elas como se fosse 

um momento lúdico ou de algum jogo, escolhemos os títulos dos capítulos como 

uma tentativa de formar o corpo deste texto também atrativo e instigante. 

Esse desejo de cultivar o estético das palavras escritas nasceu no 

avançar dos trabalhos e reflexões. Foram momentos de angústia e de alegria, 

vislumbrar um caminho a ser seguido; de solidão e de compartilhamento com meu 

orientador; de bloqueio total ao tentar escrever ao menos uma linha e inspiração 

divina de escrever várias páginas. 

Durante todo este processo percebemos que os alunos têm muito mais a 

dizer do que realmente disseram. Logo, o que consideramos ser valioso neste texto 
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foi expor não só através de transcrições ou categorizações das respostas o que os 

discentes demonstravam em palavras escritas, mas também identificar o que estava 

ali escondido nas entrelinhas, provavelmente há muito ainda a descobrir neste 

mesmo material. 

É evidente que a inferência foi um fator importante, bem como a 

experiência na convivência e no relacionamento com os alunos diariamente. A luta 

em ser fiel apenas a Bakhtin, em sua Filosofia da Linguagem, e em despertar a 

curiosidade em observar não só a linguagem do outro, mas também a relação que o 

outro estabelece em seu meio social com seu corpo.  

Com a finalização do trabalho, sentimos que apesar de toda pesquisa, 

cuidado, interesse, chegamos a muitos aspectos e conclusões interessantes sobre o 

assunto, porém há muito a ser explorado. 

 E não menos importante, pelo contrário, o mais relevante foi observar 

todo este processo acontecendo pelo instrumento que nos foi concedido e que 

transmite estas linguagens, se faz presente antes dos outros mecanismos de 

comunicação, eis o nosso corpo.  
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APÊNDICE A 

 
QUESTIONÁRIO 

 
 
 

Projeto de pesquisa: 
 
 

“LINGUAGENS E CORPOS: A RELAÇÃO ENTRE 
ALUNOS E PROFESSORES NO ENSINO MÉDIO NA 

PERSPECTIVA BAKHTINIANA.” 
 
 
 
 
 
 

Pesquisadora: Solaine Costa Rodrigues Rama. 
Orientador: Prof. Dr. Danilo Di Manno de Almeida. 

 
 

 
 

FAHUD- Faculdade de Humanidades e Direito. 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

Tel. (11) 4366-5435 / 4366-5408 - poseduc@metodista.br 
 
 
 
 
 
 

 
 

São Bernardo do Campo 
2009 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

  A presente pesquisa visa investigar as relações entre alunos e 

professores em sala de aula, especificamente no ensino médio, e suas influências 

no aprendizado do aluno e no ato de ensinar do professor. O projeto de investigação 

para conclusão do mestrado em Educação denomina-se “Linguagens e corpos: a 

relação entre alunos e professores no ensino médio na perspectiva bakhtiniana.” 

Esclarecimentos: 

1) A participação dessa pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 

identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, o direito de 

retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização 

alguma; 

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes; 

3) A participação na pesquisa não possibilitará desconforto ou risco ao 

participante por se tratar de uma aplicação de questionário e entrevista 

estruturados que terá apenas a intenção de verificar as suas considerações 

sobre o curso que freqüenta. 

 
           Mestranda: Solaine Costa Rodrigues Rama 
  Orientador: Prof. Dr. Danilo Di Manno de Almeida 

 
 
São Bernardo do Campo,_______de____________________ de 2009. 

Consentimento do (a) aluno (a) / responsável: 

 

 

 _______________________________________________ 

 Nome completo 

 

           _______________________________________________ 

          Assinatura 
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Prezado participante, 

Pedimos que responda da forma mais sincera possível a este questionário. 

Ao final, você poderá, se for de seu interesse, sugerir ou comentar alguma questão. 

Reafirmamos o total sigilo e respeito à sua identidade. Se for de sua vontade, você 

poderá citar o nome ou a disciplina do professor reafirmando O TOTAL SIGILO E 

RESPEITO À SUA IDENTIDADE, BEM COMO ÀS SUAS RESPOSTAS.   

        Muito obrigada! 

 

1. Descreva um(a)  professor(a)  IDEAL nos seguintes aspectos: 

☻Comportamento_____________________________________________________

___________________________________________________________________

☻Linguagem:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

☻Roupa:____________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

☻Corpo(aparência/gestos/forma):________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

☻Relacionamento:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Descreva um professor REAL com que você tem uma relação: 

►Péssima: 

◘Comportamento:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

◘Linguagem:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

◘Roupa:_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

◘Corpo (aparência, gestos, forma): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

◘Relacionamento:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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►Razoável (mais ou menos): 

◘Comportamento:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

◘Linguagem:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

◘Roupa:_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

◘Corpo (aparência, gestos, forma): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

◘Relacionamento:_____________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

►Ótima (estimulante): 

◘Comportamento:_____________________________________________________ 

◘Linguagem:_________________________________________________________ 

◘Roupa:_____________________________________________________________ 

◘Corpo (aparência, gestos, forma): 

___________________________________________________________________ 

◘Relacionamento:_____________________________________________________ 

 

3. A maneira como se estabelece o relacionamento entre você (aluno) e os(as) 

professores (as), e como você aprende tem relação direta com o corpo, roupa, 

aparência do(a) professor(a)? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. Imagine a turma planejando a viagem de formatura ou uma confraternização em 

um local bem descontraído, com piscina, quadra de jogos. Indispensavelmente a 

presença de professores é uma das exigências da direção, qual ou quais 

professores(as) você indicaria para convidar? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. °Como você descreveria um(a) professor(a) atraente?  

     ° Esta qualidade ajuda no relacionamento com a classe e no aprendizado (no que 

ele ensina e no que você aprende)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Em sua escola, há professores(as) que se impõem,  só por sua presença física 

em sala de aula? Em sua opinião por que isso ocorre? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. O contato físico com um(a) professor(a), ou seja, aquele que você faz questão de 

dar um abraço ou um beijo de cumprimento todos os dias, ajuda no momento de 

sua aula? Você acha que ele ensina melhor? E você, aprende melhor? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8. Imagine você sendo o(a) diretor(a) da escola e tivesse como primeiro objetivo 

melhorar a relação entre professores e alunos e, consequentemente, o 

aproveitamento das aulas. Como você estabeleceria as regras em relação a 

roupas, uso ou não de uniformes, de aventais ou roupas casuais, dos 

professores(as) e dos alunos (as)?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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9. Imagine um(a) professor(a) com visual bem moderno: tatuagem, piercing, etc. Em 

que medida  esse visual afetaria o  seu relacionamento com ele? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. Descreva o que você entende sobre linguagem corporal?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Espaço para dúvidas, opiniões, pensamentos, reflexões: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 


