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Atualmente, vivemos e convivemos em urn mundo onde a volatiza<;ao do capital, a
abertura e encerramento de empresas em pouco tempo, a obsolescencia de protlssoes, as
terceiriza<;oes, a busca por pertencer a uma comunidade, a inseguran<;a e a faIta de
confian<;a nas institui<;oes, influencia diretamente a fragilidade das rela<;oes interpessoais,
retirando do homemJpessoa!professor e aluno os seus proprios valores de identifica<;ao
pessoal. -

o ensino superior particular encontra-se imerso no cenario descrito acima e expoe 0

professor a situa<;oes, em que se tenta descobrir formas para conciliar 0 aprendizado de seus
alunos, junto as exigencias de quontm em sala de aula.

o professor tern em maos, urn conglomerado de disciplinas, muitas delas desconexas,
que buscam fomecer ao aIuno urn arcabou<;o basieo de conhecimento, para obter urn
diploma de nivel superior.

Portanto. 0 professor se faz presente em urn cenano complexo, onde se pretende
encontrar solu<;oes que estabele<;am linguagens que vincule 0 aluno consigo, com 0

professor e com 0 conteudo que necessariamente deve sef aprendido.

Para que consigamos construir uma linguagem em sala de aula que sirva para 0

professor e para 0 aluno. ha necessidade de observar que 0 sentido da pala\Ta faz-se no
contexto e instaura-se no dialogo. 0 sentido da palavra e inesgotavel e se produz nas redes
semantic as, formas lingiiisticas e atos sociais.

Sendo socialmente construida e culturalmente transmitida, a linguagem e atrawssada
por visoes de mundo, representa<;oes mais pr6ximas ou mais distanciadas da realidade
vivida. As representayoes, orientadas por meio do dialogo, consideram possiveis percursos
de sentidos que se fazem pelo professor e pelo aluno.

Bakhtin. em [2J. considera a historicidade. a polifonia (no EC existe a );05) e a
importancia do dialogo. Faz criticas tanto a dicotomia entre linguagem individual e a do
outro. como a desconsidera<;ao da fala. Argumenta positivamente sobre as possibilidades
que 0 falante tern de reconhecer-se como pertencente a uma comunidade lingiiistica.

A linguagem e urn processo pessoal e, ao mesmo tempo, social. A palavra adquire 0 seu
sentido no contexto em que surge; em contextos diferentes, aItera 0 seu sentido. Na
evolu<;ao historica da linguagem, a propria estrutura do significado e a sua natureza de
sentido tambem mud am.

Para Bakhtin, a comunica<;ao nao e apenas fluxo do locutor ativo para 0 ouvinte
passivo, mas troca, dialogo entre urn Eu cultural de inumeras vozes (que supoem 0 Iu) e
urn Iu tambem cultural e polif6nico (que supoem 0 Eu).



"0 locutor e tambem um replicador, ja que naoe 0 primeiro locutor, rompendo peia
primeira vez 0 silencio, uma mudez de toda eternidade de urn mundo. Mas alguem que
pressupoe nao so urn sistema de lingua do qual faz uso como a existencia de enunciados
anteriores (emanados dele mesmo ou do outro) com os quais 0 seu proprio enunciado
mantem alguma relayao (funde-se com eles e polemiza com eles) e que supoeja conhecidos
do ouvinte. Cada enunciado e urn ane! da malha da cadeia complexa de outros enu...'1ciados"
[2].

Do paragrafo anterior, tomando locutor, como professor. vemos a postura daquele que
possibilita a troca e 0 permitir-se ouvir junto aos alunos, respeitando-os como pessoas.

Com 0 uso do diaIogo em sala de aula, 0 ato de ouvir dos alunos e do professor, recebe
atenyao. 0 conteudo da disciplina apresentado neste cenario possibilita momentos de
interayao.'Quando ocorre a interayao, a narrativa construida em sala de aula estara entre 0

discurso do aluno e do professor, onde as perguntas tomar-se-ao imprevisiveis e dinamicas.
o professor que possibilita que os alunos sejam ouvidos, permite que 0 mecanismo da

dadiva ocorra e como efeito deste, a obtenyao do 1ayo da interayao e do vinculo junto aos
alunos, se tome inerente.

o dialogo e uma ferramenta essencial para que ocorra a instaurayao da pessoa aluno e
pessoa professor. Porem, este dialogo deve ser diferente do que estamos acostumados.
Neste dialogo, 0 professor ficani mais tempo como om'inte do discurso que 0 aluno produz.

Com 0 usa do dialogo, pretende-se, propiciar ao professor e ao aluno, 0 entendimento
de urn caminho comum de prosperidade e beneficio mutuo. que auxiliara na manuten<;ao e
cria<;aode vinculos, por meio da linguagem que utilizam. Contudo, 0 ate de ouvir somente
podeni ser exercitado em alguns momentos, po is em outros. a silblCio tera uma fun<;3.ode
grande valor. Para compreender 0 outro, se faz necessaria ouvir as diferen<;as, as
semelhanqas, que cada urn ow;:a 0 outro par inteiro e oUyaa si mesmo.

"Singuem pode desenvoll'er-se livremente neste mundo. nem encontrar uma l'ida plena,
sem semir que e compreendido par ao menos lima outra pessoa, Xinguem clzega aa auta-
conhecimento atran§s da imrospecr;iio, nem na solid/io de seu dh/rio pessoal; mas sim
arranis do dill/ago, do seu encontro com as olltras pessoas" Paul Tournier.[l]

"A comunicar;ao humana gira basicamente em lo171ode dais tipos de linguagem: a
linguagem silenciosa (ouvir) e a lingllagem expressa (jalar). A linguagem silenciosa e 0

pre-requisilO da linguagem expressa, e a qllalidade da lillguagem expressa nao pode ser
melhor do qlle a qllalidade da lingllagem silenciosa da qllal surgiu. A lingllagem expressa
56 pode ser compreendida por meio da lillguagem silenciosa da qual Sllrge. 0 poder de
expressao de alguem nllnca e maior do que sell poder de silellcio. " Palll W Keller, Charles
T Brovvn.[1J



Para ouvir com exatidao, 0 professor e ° aluno, devem reconhecer a relayao que existe
entre os significados e as palanas. Esta relayao pode ser esclarecida se nos lembramos dos
seguintes pontos :

- Os significados nao sac transmitidos somente na comunicayao oral, mas nos sinais
orais e visuais - sons, palavras, pausas, tons de voz, omissoes, silencio, expressoes faciais,
gestos e postura;

- A comunicaryao e urn encontro de significados. Quando os significados do professor
encontram os significados do aluno, atraves das palavras, e a intersecryao e suficiente para
satisfazer ambos, entao alcanyamos significados compartilhados;

- Os significados do professor nunca irao coincidir perfeitamente com os significados
do aluno. Mesmo numa comunicaryao intima, mutuamente apreciada e verdadeiramente
compreendida, os significados permanecem unicos e pr6prios;

-0 significado intencionado (daquele que fala) s6 se aproxima em parte do significado
compreendido pelo ouvinte. Sabendo disto, tanto aque!e que [ala como aquele que ouve
de\"e assumir responsabilidades iguais em combinar seus significados.

Atualmente, sac diversas as tecnologias que possibilitam a intera9ao entre professor e
aluno no ensino presencia!. Este por sua vez, tern adquirido outros formatos, que garantem
maior eficiencia na cria9aO e manutenyao de linguagens que fayam sentido e vinculem 0

professor e 0 aluno. Entende-se por outros formatos. a enfase a aula expositin dialogada,
onde, a apresenta93.0 de seminarios. debates e discuss6es em gropos ocorrem com mais
frequencia.

Salas de aula com recursos audio visuais. laboratorios de informatica. labC'r:ltoriosde
disciplinas especificas. usos de multimidias (video, som. texto. imagem e vozi. tern
permitido que 0 professor tome 0 ambiente de sala de aula 0 mais propicio pC'5sive1para
instaura9ao do dialogo.

Junto ao ensino presencia!' 0 ensino nao presencial, devido ao uso de tecnologias
informaticas, ganhou grande atenyao nos ultimos anos. Ocorre que os ambientes de
educayao a distancia estao cada vez mais sofisticados, permit indo :

interayao entre alunos;
interaryaoentre professores;
intera9ao entre aiunos e professor;
troca de arquivos (video, som, texto, imagem e voz):
entrega de tarefas online, realtime e por agendamento.



"0 eiberespcu;o, dispositivo de comunicac;:iiointerativo e comullltano, apresema-se
justamente eomo um dos instrumentos privilegiados da inteligencia coletiva. t assim, que
os organismos de formar;iio profissional ou de ensino a distiincia desern'olvem sistemas de
aprendi::agem cooperativa em rede. Grandes empresas instalam dispositivos
il!(ormati::ados de azecilio a colaborar;iio e cl coordenar;tzo descelltrali::ada (os
"grollp"mres 'J OSpesqllisadores e os estudantes do nlundo inteiro troeam idiias, artigos,
imagens expericllcias ou obserl/Qr;oesem eonferencias eletronicas organi::adas de acordo
com os interesses especfjicos, " [3]

Esses argumentos san a base do exemplo que segue baixo ..

Como exemplo, imaginemos que urn professor iniciou a discussao de urn tema em sala
de aula. Esta discussao foi gravada por urn sistema de audio e estara disponivel em urn
ambiente de Educayao a Distiincia (EAD) assim que a aula terminal. Este ambiente de EAD
controla as vezes que 0 arquivo foi ouy'ido e quem 0 ouviu.

Durante a aula e por emaiI, 0 professor informa que ocorreni urn "bate papo" sabre 0

tema apresentado em sala de aula e que 0 mesmo, servira como parte da avaliay8.o do
semestre. 0 ambiente de EAD, controla a freqi1<~ncia,a nota e a participayao de todos que
estiverem no "bate papa".

Par esse exemplo, pode-se perceber a enfase a interay8.o, a vinculo ease fazer ouvir e
ser ollvido. 0 professor tern acesso ao "sentir" a sala de aula no ensino presencia!,
possibilitando a real percepyao das relayoes entre as mais diversos universos semfmticos
expressos por ele e pelos alunos. Como participe junto da aula presencial, 0 ensino nao
presencial visa continuidade e 0 complemento a enfase apresentada.

o estudo da linguagem em sab de aub auxilia na criayao e manuten9aO do vinculo.
Este vinculo faz com que 0 professor e 0 aluno se reconheyam como semelhantese
possibilita a percepyao das redes semanticas. constituidas por meio do dialogo. Estas por
sua vez. estrururam e organizam a constru9J.o dos sentidos em sala de aula.

:\ compreensJ.o da lingua gem utilizada no ensino presencial e nao presenciaL a
intera9<lo.0 dialogo e 0 ouvir 0 outro, constituem todo urn ambiente necessario para que 0

aluno eo professor vivenciem reais momentos de ensino e aprendizagem.
Acredita-se que com a manuten9ao de tal ambiente estabelecido, 0

homem/pessoa'professor e aluno consigam conexoes entre seus valores pessoais e
conduzam toda uma malha de relayoes e relacionamentos que auxiliarao 0 viver nos
cenarios complexos que estao imersos.

[IJ Augsburger, D. (1993). Importar-se 0 Bastante para Ouvir e Ser Ouvido. ed. Crista
Unida. Sao Paulo.
[2J BAKHTIN, M. V. (1978). Marxismo e Filosofia da Linguagem.ed.Hucitec, Sao
Paulo.
[3J Levy, P. (1994). Tecnologias da Inteligencia. ed. 34. Sao Paulo.


