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INTRODUÇÃO – A CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEXTO 

O texto que ora apresentamos para a discussão é um recorte de uma pesquisa 

mais ampla que está sendo desenvolvida na tese de doutorado de uma das autoras, cujo 

lócus de investigação são as aulas de Supervisão de Estágio do curso de Pedagogia de 

uma faculdade particular na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. 

A pesquisa tem como objetivo analisar os enunciados das alunas em formação 

sobre a escola que estagiam e as relações que vivem cotidianamente com a professora, 

os alunos, a direção, a coordenação e como essas relações são constitutivas do processo 

de formação enquanto futuras professoras. Tomamos como referencial teórico-

metodológico as contribuições da perspectiva enunciativo-discursiva de Bakhtin por 

compreender que:
As vozes representadas num texto são sempre secundárias e, em relação às 
pessoas reais, tudo o que se pode ouvir é silêncio. Tomemos por exemplo, 
o que explica Voloshinov, principal colaborador de Bakhtin, a respeito do 
destinatário no texto. O destinatário é um momento da obra intrinsecamente 
necessário e não se confunde em nenhum momento com o que se chama de 
“público real” e cujas exigências podem conscientemente ser levadas em 
conta na escrita do texto. (AMORIM, 2004, p. 114).

As vozes que trazemos nesse texto são das alunas que frequentavam o último 

ano do curso de Pedagogia, nas situações de Supervisão de Estágio. Para tal, as 

discussões foram audiogravadas e, posteriormente transcritas, entre abril e dezembro de 

2012. 

Estando na escola e vivendo as relações que são ali produzidas, estagiários, 

professores, alunos e outros atores escolares afetam-se reciprocamente na dinâmica 

interativa em que se inscrevem. Nos momentos de supervisões do estágio realizado, 
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por sua vez, a partir dos lugares sociais ocupados pelas alunas em formação e no 

entrelaçamento de suas vozes com as muitas outras palavras alheias que vão tornando-se 

próprias das discentes, encontramos (re)significadas as vozes das professoras das salas 

nas quais estagiaram, das coordenadoras, diretoras, merendeiras, serventes, alunos e 

pais das escolas-campo de estágio. 
[...] todos os enunciados no processo de comunicação, independentemente de 
sua dimensão, são dialógicos. [...] Por isso, todo discurso é inevitavelmente 
ocupado, atravessado, pelo discurso alheio. O dialogismo são as relações de 
sentido que se estabelecem entre dois enunciados. (FIORIN, 2006, p. 19).

Ao propor o estudo sobre a singularidade e os modos de constituição da 

subjetividade das professoras em formação, pretendemos trazer para a pesquisa, sujeitos 

“de carne e osso; de desejos, afetos, valores, idéias e projetos” (KRAMER, 1993 apud 

FONTANA, 2003, p. 39), privilegiando os processos em que a singularidade dos 

sujeitos vai se constituindo. 

Para refletir sobre os processos de singularização dos sujeitos há que se 

considerar as relações instauradas e mediadas pela linguagem, ou seja, os modos como 

os interlocutores buscam significar ativamente os enunciados postos em circulação, 

num jogo de palavras e contra-palavras, que polemizam entre si, completam-se ou 

respondem umas às outras. A esse movimento Bakhtin (2000) denomina processo 

dialógico. A dialogia é, portanto, o princípio constitutivo da linguagem e a condição do 

sentido do discurso porque resulta do encontro e confronto de muitas vozes sociais.

Segundo Bakhtin,
O enunciado é um fenômeno complexo, polimorfo, desde que o analisemos 
não mais isoladamente, mas em sua relação com o autor (o locutor) e 
enquanto elo na cadeia da comunicação verbal, em sua relação com os outros 
enunciados (uma relação que não se costuma procurar no plano verbal, 
estilístico-composicional, mas no plano do objeto do sentido). O enunciado é 
um elo na cadeia da comunicação verbal. (BAKHTIN, 2000, p. 318-319).

É nesse movimento dialógico, pela mediação da linguagem, que o sujeito 

desperta sua consciência, uma vez que “a consciência só se torna consciência quando 

se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente 

no processo de interação verbal" (BAKHTIN, 1999, p.34), portanto, os modos de 

constituição dos sujeitos – seus modos de ser, agir e pensar sobre o mundo e sobre 

eles mesmos - são construídos e reconstruídos nas relações sociais produzidas com a 

linguagem, pela linguagem e sobre a linguagem.



Fundamentadas nas concepções de Bakhtin, perguntamo-nos: como a linguagem 

em circulação - dos alunos, da professora, da diretora, da coordenadora, da servente, 

da merendeira, da professora supervisora de estágio - mediatiza a constituição do ‘ser 

professora’ das alunas em formação?

Tentamos trazer para a escritura deste texto, as enunciações dos sujeitos 

concretos, em suas contradições, desejos e fragilidades, que emergem nos e dos 

contextos vividos, refletindo sobre a constituição do ser professora em formação, uma 

vez que somente no diálogo real conseguimos observar mais de perto o que Bakhtin 

(2000) denomina de réplica. Segundo o autor, 
O diálogo, por sua clareza e simplicidade, é a forma clássica da comunicação 
verbal. Cada réplica, por mais breve e fragmentária que seja, possui um 
acabamento específico que expressa a posição do locutor, sendo possível 
responder, sendo possível tomar, com relação a essa réplica, uma posição 
responsiva. (BAKHTIN, 2000, p. 294).

A tentativa de captar os indícios das diferentes posições responsivas de nossas 

alunas nesse processo de formação só é possível se levarmos em conta que há uma, 

[...] complexa interdependência que se estabelece entre o texto (objeto de 
análise e de reflexão) e o contexto que o elabora e o envolve (contexto 
interrogativo, contestatório, etc.) através do qual se realiza o pensamento do 
sujeito que pratica ato de cognição e de juízo. Há encontro de dois textos, 
do que está concluído e do que está sendo elaborado em reação ao primeiro. 
Há, portanto, encontro de dois sujeitos, de dois autores. (BAKHTIN, 2000, 
p.333).

Portanto, o outro é sempre um sujeito polifônico, que foi e é constituído 

pelas/nas relações que vive cotidianamente. Pensar assim é pensar nas muitas vozes 

que formam e constituem a professora em formação, que vive em suas relações de 

estagiária, a possibilidade de aprender com a professora, com os alunos, com a diretora, 

com a coordenadora, com o pessoal da limpeza, com a bibliotecária, com a professora 

na faculdade, com as outras alunas estagiárias, enfim, com os múltiplos atores que 

fazem parte da faculdade, escola e do dia a dia da sala de aula.

Assim, “é preciso teorizar o observado, articulando teoria e prática para que 

se compreenda o contexto: é a atenção constante ao miúdo, ao dia-a-dia, sem perder a 

consciência da totalidade do humano: o social, o cultural e o histórico”. (PADILHA, 

2003, p. 07).  E também,

[...] pelo fato de não acreditarmos que a elaboração do conhecimento sobre 
a docência se dê de forma abstrata e distante da realidade e de sua razão de 



existência, e por estarmos em busca de novos modos de produção de saber 
sobre o trabalho, temos apostado na aproximação com a escola. (FONTANA, 
GUEDES-PINTO, 2002, p. 08).

A ideia de se aproximar da escola, de seus atores reais, das relações de ensino 

como forma de entendimento sobre o que lá acontece, também é defendida por Hèbrard 

(2000). Segundo ele, a única forma de intervenção na escola é a descrição da própria 

escola. Fazendo a descrição exaustiva das práticas escolares, afirma Hèbrard, é possível 

enxergar quais são os mecanismos de configuração dessas práticas. Segundo este autor 

(2000, p. 07) “se você é capaz de descrever bem o que acontece na escola, o que é a 

escola, você é capaz de mudá-la um pouquinho”. 

Nesse sentido, a opção pelas relações de ensino instauradas nas supervisões de 

estágio com as alunas do curso de Pedagogia, 
[...] fundamentou-se no pressuposto de que os enunciados produzidos nas 
relações sociais de aprendizado indiciam a compreensão que os estudantes 
elaboram e o valor que atribuem às ações, aos gestos e às palavras com eles 
e por eles compartilhadas, tanto no âmbito das diferentes disciplinas e seus 
rituais no interior da universidade, quanto no âmbito de sua inserção na 
escola. (FONTANA e SILVA, p. 36, 2009).

Tendo contextualizado o lugar da pesquisa e das vozes dos sujeitos que 

aparecem no texto, vamos ao episódio.

1. EVIDENCIANDO O LUGAR DA ESTAGIÁRIA – UM RECORTE DOS 

ENUNCIADOS DAS ALUNAS3

Destacamos aqui um recorte das interlocuções com as alunas em uma das supervisões 

de estágio ocorridas no ano de 2012, a fim de analisar, à luz da perspectiva teórica de 

Bakhtin, como seus dizeres refletem e refratam os enunciados alheios e como estes 

são constitutivos das subjetividades e dos processos em elaboração pelas alunas em 

formação.

3 Os nomes das alunas são fictícios.



1.1. O LUGAR DA ESTAGIÁRIA – QUE LUGAR É ESSE? O EPISÓDIO

A Palavra

Já não quero dicionários
Consultados em vão.

Quero só a palavra 
que nunca  estará neles
nem se pode inventar.

Que resumiria o mundo
e o substituiria.

Mais sol do que o sol,
dentro da qual vivêssemos

todos em comunhão,
mudos, 

saboreando-a.
(Carlos Drummond de Andrade).

O recorte aqui privilegiado refere-se ao lugar da estagiária na escola e foi 

mobilizado pela leitura do texto Trabalho Escolar e Produção do Conhecimento4.

Rita (Pesquisadora): É interessante agora que vocês estão 
chegando ao final do estágio, tentar pensar como é que foi a conquista dos 
espaços de vocês nas escolas. Como foi a ida para a escola, adentrar a escola.

Lucy: Sim, é tudo difícil... Na escola em que minha irmã trabalha, 
eu fui pedir para estagiar e a diretora me disse: Vai até a secretaria da 
educação e lá eles veem uma escola para você estagiar...

O que ela quis dizer: Aqui não...
E na minha própria escola (na escola em que a aluna trabalha)... Eu 

via que as alunas iam lá para fazer o estágio e a diretoria dizia: Ah, eu assino 
depois para você...

E eu pensava: Mas a aluna tem que vir aqui... Como é que vai saber 
o que acontece. Eu lembro que a diretora dizia: Não quero ninguém aqui 
não... Depois fica reparando em tudo, então ela não deixava, mas assinava 
para as alunas que iam lá procurar estágio.

Rita (Pesquisadora): Então, lá na escola, talvez os nossos olhos 
busquem mais os defeitos do que a qualidade e isso faz com que a escola 
tenha um pé atrás com o estagiário.

Lucy: Agora eu, ela autorizou fazer o estágio lá. Você acha que eu 
ia para uma outra escola... Já trabalho lá...

Rita (Pesquisadora): Então, você ela autorizou, talvez porque você 
já trabalhe lá. E, para a diretora, não seja uma pessoa a mais na escola.

Jô: Engraçado, para estagiar é um sacrifício encontrar escola, agora 
você vai se inscrever para trabalhar pelo CIEE5 tem uma lista de creche 
precisando de estagiária.

Rita (Pesquisadora): Mas é diferente Jô, aí é para trabalhar. A 
ideia do estágio que vocês precisam fazer para se formar professoras é a 
representação da faculdade lá na escola. Embora eu tenha orientado vocês a 
não somente observar, mas também participar... Mesmo assim, você não está 

4 Texto de Roseli Cação Fontana e Ana Lúcia Guedes-Pinto. IN: Desatando os nós da formação docente. 
Porto Alegre: Mediação, 2002.
5 Centro de Integração Empresa-Escola.



ali exercendo um papel que foi instituído pela escola, você está exercendo um 
papel que foi instituído pela faculdade. Quando você está na sala trabalhando, 
foi a escola que te designou uma função. É diferente.

Edi: Tanto que eu liguei na escola que eu queria estagiar, a diretora 
me disse que está lotado e se eu quiser ir lá é para dar aulas particulares para 
algumas crianças que estão com defasagem no aprendizado, porque para ficar 
na sala de aula, eu não posso. Quando eu precisei dar aula de Matemática 
para um aluno, a professora disse: Tó pegue ele e ensine. Mas não me disse 
nada do que eu tinha que fazer, o que eu precisava ensinar... Fiquei perdida. 
Expliquei divisão para o aluno como eu aprendi. E, enquanto eu ia mostrando 
o aluno ia acompanhando. Depois eu perguntei para a professora: Mas será 
que o aluno tem mesmo dificuldade. A professora respondeu: Ele tem sim. 
Fiquei com a sensação de ter sido mais um jeito de me tirar da sala de aula, 
do que propriamente trabalhar com a dificuldade do aluno. Daí no outro dia, 
que ela viu que ele tinha feito as atividades, ela foi me deixando ficar na sala 
com ela e os outros alunos.

Rita (Pesquisadora): Então, essa foi uma forma de você conquistar 
um espaço com a professora.

Lucy: Mesmo eu trabalhando na escola e conhecendo as 
professoras, quando eu entrava na sala de aula, eu via que elas mudavam. A 
minha relação com as professoras era uma. Quando eu entrava na sala para 
estagiar, mudava totalmente. [...].

Ao trazer para a discussão as suas dificuldades de inserção na escola, suscitadas 

pela leitura do texto proposto na supervisão de estágio, as alunas vão evidenciando os 

seus lugares como estagiárias, evidenciando também o eco dos enunciados das pessoas 

que trabalham na escola, das outras alunas estagiárias e também da academia: Sim, é 

tudo difícil... Na escola em que minha irmã trabalha, eu fui pedir para estagiar e a 

diretora me disse: Vai até a secretaria da educação e lá eles veem uma escola para 

você estagiar... O que ela quis dizer: Aqui não...

Segundo Edi: Tanto que eu liguei na escola que eu queria estagiar, a diretora 

me disse que está lotado e se eu quiser ir lá é para dar aulas particulares para algumas 

crianças que estão com defasagem no aprendizado, porque para ficar na sala de aula, 

eu não posso.

No movimento dialógico da linguagem as alunas indiciam os aceites e recusas, 

com relação à permanência da estagiária na escola, ou seja, há desavenças e lutas, 

encontros e confrontos que precisam ser negociados. Os lugares que as alunas ocupam 

como estagiárias refletem e refratam as concepções que as pessoas da escola revelam 

ter sobre a inserção das aprendentes de professoras na sala de aula. Nesse movimento 

dialógico cada enunciado é sempre uma resposta aos enunciados já existentes. 

Bakhtin (2000, p. 319) destaca que os significados e os sentidos de uma palavra 

não existem em si mesmos, como algo já dado. Eles são elaborados nas enunciações 



concretas, e nesse sentido “[...] o enunciado, reflete o processo verbal, os enunciados 

dos outros [...]” uma vez que a enunciação é de natureza social. 

Na perspectiva bakhtiniana considera-se, portanto, que o enunciado é a unidade 

de sentido, mas é a enunciação a unidade de análise, portanto, cabe ao pesquisador 

contextualizar os enunciados nas condições de enunciação, localizando-as no amplo 

contexto da interação verbal, pois consistem em elos da corrente ininterrupta desta.

Qualquer que seja o aspecto da expressão–enunciação considerado, ele será 
determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de 
tudo pela situação mais imediata. [...] Com efeito, a enunciação é produto da 
interação de dois indivíduos socialmente organizados [...]. A palavra dirige-
se a um interlocutor: ela é função da pessoa deste interlocutor: variará se 
se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for inferior 
ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao interlocutor por laços 
sociais mais ou menos estreitos [...]. Na maior parte dos casos, é preciso 
supor, além disso, um certo horizonte social definido e estabelecido que 
determina a criação ideológica do grupo social e da época a que pertencemos, 
um horizonte contemporâneo da nossa literatura, da nossa ciência, da nossa 
moral, do nosso direito [...]. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre 
mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na outra 
apóia-se sobre o meu interlocutor (BAKHTIN, 1999, p. 112 e 113).

Nesse sentido, a linguagem que circula nas relações vividas cotidianamente 

tanto dentro da escola, como nos espaços instaurados de discussão sobre a prática de 

estágio, é carregada de sentidos e significados que são produzidos, reproduzidos e (re)

significados na interação entre sujeitos sociais.

Nessa perspectiva, nosso discurso não é propriamente nosso, mas sim o 

resultado das apropriações que fazemos dos signos compartilhados nos dizeres dos 

outros. Tendo a enunciação uma natureza social, para compreendê-la é necessário 

entender que ela se dá sempre nas interações entre sujeitos organizados socialmente. 

É no contexto da relação entre sujeitos que os dizeres, os enunciados vão sendo 

produzidos. 

Quando as alunas dizem sobre a dificuldade de encontrar um lugar na escola que 

estagiam, elas indiciam pela linguagem toda uma história de vivência da própria escola 

com seus atores reais - professoras, coordenadora, diretora, alunos – a compreensão e 

a vivência em relação à permanência de alunas estagiárias na sala de aula. Evidenciam 

também, o próprio discurso da academia tanto no que se refere à dificuldade de achar 

escola para estagiar quanto ao fato de que as pesquisas acadêmicas vão até as escolas 



para ver o que não está certo e prescrever como deve ser, sendo assim, os atores da 

escola não querem abrir espaço.

Ao analisar os dizeres da aluna Lucy, podemos encontrar os indícios das 

experiências vividas pela diretora com relação à inserção das estagiárias na escola:

E na minha própria escola (na escola em que a aluna trabalha)... Eu via 
que as alunas iam lá para fazer o estágio e a diretoria dizia: Ah, eu assino 
depois para você... E eu pensava: Mas a aluna tem que vir aqui... Como é 
que vai saber o que acontece. Eu lembro que a diretora dizia: Não quero 
ninguém aqui não... Depois fica reparando em tudo, então ela não deixava, 
mas assinava para as alunas que iam lá procurar estágio.

Assim, podemos destacar que as reflexões das alunas estagiárias, materializadas 

na e pela linguagem, estão carregadas de sentidos outros que são atribuídos às 

situações vividas cotidianamente na escola. Dessa perspectiva nossos discursos são 

habitados e atravessados pelo discurso do outro. Essas reflexões são importantes para 

considerarmos os espaços do estágio tanto na escola, como nas supervisões com a 

professora da faculdade como lugares constitutivos de professoras.

2. TECENDO ALGUMAS REFLEXÕES FINAIS

Como encontrar o outro, como fazê-lo falar, como se fazer ouvir, como 
compreendê-lo, como traduzi-lo, como influenciá-lo ou como deixar-se 
influenciar por ele... Na maior parte dos casos, a resposta a essas perguntas 
aparece lá onde não se espera, lá onde não há nenhum método. Como se a 
dessemelhança devesse sempre se confirmar, como se o equívoco fosse a 
regra e o diálogo um puro acaso. (AMORIM, 2004, p. 31).

A opção pelas enunciações das alunas em formação fundamenta-se no 

pressuposto de que “[...] os enunciados produzidos nas relações sociais de aprendizado 

indiciam a compreensão que os estudantes elaboram e o valor que atribuem às ações, 

aos gestos e às palavras com eles e por eles compartilhadas [...]” (FONTANA, SILVA, 

2009, p. 36) tanto nas supervisões de estágio quanto no âmbito de sua inserção na 

escola.

Entrando em contato com ‘os enunciados’ das alunas sobre as vivências na 

escola e mediatizada pelas leituras de Bakhtin (1999, 2000), acerca da constituição 

dos sujeitos na e pela linguagem, começamos a compreender que os enunciados nunca 



são neutros. Eles dependem dos discursos que o precederam e daquilo que vai sendo 

construído e ressignificado a partir dele.

Nesse sentido, os modos de constituição dos sujeitos – seus modos de ser, agir 

e pensar sobre o mundo e sobre eles mesmos - são construídos e reconstruídos nas 

relações sociais produzidas com a linguagem, pela linguagem e sobre a linguagem. 

“A dinâmica de elaboração e de circulação de sentidos produzida nas interações” 

(FONTANA, 2003, p. 70) é o que Bakhtin vai chamar de dialogia. 

A dialogia é a categoria básica de sua concepção de linguagem. Ela refere-

se tanto ao fato de que a linguagem se produz entre sujeitos, quanto ao fato de que 

as próprias elaborações que consideramos "individuais" são, na verdade, um feixe de 

enunciações alheias que já nos constituem.

É nessa perspectiva que acreditamos que as vivências das alunas estagiárias na 

escola, afetam seus modos de elaboração de ser e pensar a escola e, por sua vez, são 

constitutivos de seus processos de formação enquanto professoras. 
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