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Iniciando diálogos 

 

Na busca de abordar a formação de professores, ancoradas no referencial 

bakhtiniano, atentamos para a multiplicidade de possibilidades que decorrem do 

engajamento que os diálogos proporcionam, bem como dos sentimentos que evocam. O 

movimento de análise e/ou observação e/ou reflexão e/ou exploração torna-se vivo e 

perpassado pelas vozes dos outros.Essa vivência no encontro com o outro, que nos 

complementa não nos permite escrever como escrevíamos – ou então, conseguimos, 

agora, ir percebendo o que nos afeta e penetra quando nos colocamos a pensar a 

formação de professores e professoras nessa vivência dialógica.  

Participar das Rodas de Conversas Bakhtinianas (UFSCar, 2012) nos 

proporcionou a escuta atenta do outro não somente durante as rodas, mas 

principalmente no decorrer de nossas pesquisas. Debruçamo-nos sobre a formação de 

professores, passando a compreender este campo de estudo da educação como fecundo 

desde que escutemos as várias vozes que dialogam nesse contexto. Assim, para 

pensarmos esse contexto, refletimos a partir da ideia deque é na relação de 

alteridadeque os indivíduos se constituem, em um processo que não surge de suas 

próprias consciências, mas de relações sócio historicamente situadas (BAKHTIN, 

2003). É assim que nos constituímos e nos transformamos sempre, pela relação com 
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outro, visto que a alteridade está fundamentada na relação entre o sujeito e “seus 

outros”. Essas relações criam possibilidades de ampliação dos “horizontes dos sujeitos, 

no desdobramento dos lugares enunciativos, na multiplicidade de vozes, na 

configuração da polifonia entre o que é dito e o como se diz” (MAGALHÃES, 2011, p. 

106). Nessa compreensão, dialogia e alteridade definem o ser humano, já que é 

impossível pensar a formação do homem sem a relação com o outro. Vemos no campo 

da formação de professores a oportunidade de problematizarmos o vivenciar do trabalho 

docente na troca de saberes, conhecimento, visão sobre o trabalho e modos de fazer em 

que os sujeitos vão se formando/tornando professores, tanto na formação inicial, 

quantonas formações continuadas e especialmente no cotidiano escolar, sempre no 

encontro com os outros. 

 Nessas compreensões, apresentamos aqui alguns diálogos sobre os desafios da 

formação de professores e professoras, em que vemos emergir análises e proposições, 

que indicam uma multiplicidade de vozes atuantes nesse campo.  

 

Ampliando diálogos 

 Como já expusemos, a escuta do outro, assim, a abertura ao outro, se faz 

fundamental quando pensamos em processos formativos. O modo como vamos nos 

constituindo e a consciência de que, nos muitos encontros no cotidiano da vida, e nas 

leituras, no meio acadêmico,e profissional, a aproximação com a obra de Bakhtin,e os 

conceitos compreendidos, a partir de então nos ajudam a ver e a viver a escuta atenta do 

outro, principalmente no que se refere às pesquisas nas quais estamos envolvidas.  

As contribuições das reflexões de Bakhtin para nossa trajetória de pesquisa 

foram muitas, ilimitadas e intensas, e certamente o processo faz emergir novos sentidos 

e compreensões. E para este momento de diálogo elegemos algumas ideias centrais das 

nossas reflexões, sendo elas a concepção de linguagem de Bakhtin, que trata sobre a 

natureza dialógica do homem, e o movimento de polifonia, alteridade, exotopia e 

sujeito. 

A natureza dialógica da linguagem é um conceito central no conjunto de escritos 

de Bakhtin e atualmente tem-se discutido muito suas ideias com foco nos estudos 

educacionais. Compreendemos a formação de professores como um evento, partindo do 

princípio de que somos constituídos na, pela e através da linguagem, no encontro com o 



outro em sua alteridade. Assim, a formação tem a autoria do professor, em uma ação 

participante, em que este responde, assume e assina, pois assinar é assumir uma postura, 

ética, moral, é manifestar aquilo que somente do seu lugar pode ver ou dizer. Nessa 

atitude percebe-se como sujeito ativo responsivo, que pensa, inventa, (re) inventa na 

trama das relações que se estabelecem nos processos de dialogicidade da formação. 

Nesse sentido, tudo que é dito e a maneira como é dito está relacionado com o discurso 

do outro, na plenitude de sua diversidade e unicidade. Nenhuma palavra é dita como 

primeira, mas sempre é resposta a um enunciado já feito. Os discursos são produzidos 

em enunciados onde os sujeitos se colocam, se manifestam de forma crítica e ética 

diante dos enunciados do outro, que em uma teia dialógica se complementam, conflitam 

e transformam. Nesta compreensão dialógica, o estabelecimento de discursos dialógicos 

é visto como uma das estratégias possíveis para pensarmos a formação de sujeitos 

educandos e educandas e educadores e educadoras mais ativos e responsáveis com a sua 

formação e cidadania. 

Pensando nos professores e professoras em diferentes percursos/trajetórias na 

compreensão dialógica da constituição humana, compreendemos os diferentes encontros 

vividos pelo professor como encontros formativos. No tocante aos encontros em que ele 

se enuncia e responde diferentes interlocutores, se colocando e se constituindo; 

pensando na concepção dialógica, no encontro com o outro que completa, visualizamos 

a importância de valorizar os saberes vividos por professores e professoras, 

promovendo encontros formativos cada vez mais dialógicos.  

O que percebemos muitas vezes é uma organização monológica da formação, 

centradas em um único enunciado, caracterizando-se uma não-conversa. Entendendo 

que tudo que somos é produto da interação com o outro, a formação torna-se um grande 

convite a conversa, à contrapalavra, ao ato responsável. Como sujeito ativo neste 

processo formativo situa-se para além de questões técnicas e passa aformação humana. 

Reconhecemos os professores e professoras como sujeitos ativos desse processo de 

construção dialógica que se constitui na arena polifônica. Como sujeitos de um contexto 

social, protagonistas de uma história, respondem de diferentes modos as iniciativas de 

formação, por vezes, concordando, silenciando, discordando, aderindo, entre outras 

respostas singulares. 



Na apropriação da dialogia dos encontros e de nossa constituição (com nossa 

singularidade) produto da interação com o outro, constitui-se assim, o conceito de 

alteridade, que nos impulsiona a compreender o nosso outro como verdadeiro outro, não 

como ser passivo, mas como aquele que também é parte ativa na relação, ocupante do 

lugar de enunciador. Essa relação nos permite a dialogicidade, o não-anulamentodo 

outro, não é fundir-se com o outro na construção de uma única voz, mas a construção 

dialógica dos sujeitos no auditório polifônico da vivência cotidiana. 

Os professores e professoras de Educação Infantil – nosso “lugar” de pesquisa – 

vivem encontros diários com as crianças, sujeitos dialógicos, que nesse encontro 

ensinam e aprendem. Há troca entre adultos e crianças que constituem a trajetória de 

formação, profissão e vida dos professores e professoras. Assim como o encontro com 

as crianças produz sentidos, complementa, transforma, constitui os sujeitos envolvidos, 

também o encontro com colegas de trabalho, com seus colegas em encontros 

promovidos pela gestão. O dialogismo entendido como algo mais ampliado, em que 

todos os enunciados num processo comunicacional se constituem em diálogo, pressupõe 

a palavra do outro, evidenciada nas posições entre as relações comunicativas. Sendo 

assim, a escuta atenta dos professores e professoras narrando seus saberes e viveres traz 

a presença de muitas vozes na constituição do sujeito, uma construção coletiva. 

Nesta perspectiva torna-se essencial a percepção do sujeito como ser dialógico, 

que deve ser percebido em sua singularidade, mas ao mesmo tempo como ser plural, 

uma vez que é atravessado pelas diversas vozes inseridas no contexto e também enuncia 

sua própria voz. 

Os processos formativos não se fazem distanciados dos diferentes sujeitos 

envolvidos. Mobilizamo-nos a pensar a formação evento-vivência como um ato 

responsável, que considera os sujeitos como seres expressivos e falantes (BAKHTIN, 

2003), o que implica em desafios metodológicos de escuta e de encadeamento da 

conversa na mobilização de encontros (e tensões) entre vozes sociais. Os processos de 

formação são constituídos nos espaços de diálogos, como trocas de aprendizagens. É 

nesse sentido que se pode afirmar que o processo de formação acontece na 

incompletude do sujeito que no encontro com o outro busca seu acabamento, se 

complementa em sua eterna inconclusão. Dessa forma, torna-se necessário pensar o 

professor no encontro com os outros professores e professoras, em interação contínua e 



permanente com os enunciados em circulação na vida social. Destacamos assim, a 

importância de a formação ser pensada perto da vida, partindo das vivências como 

potência para os diálogos que, por sua vez, não podem se constituir sem as 

contrapalavras. 

No discurso polifônico, em que as vozes não são coisificadas, manipuladas, pelo 

contrário, dialogam autonomamente, existem outras vozes dentro de um texto ou 

discurso. Esta se caracteriza pela existência de vozes polêmicas em um discurso, 

eliminando a presença de uma voz dominante. A polifonia celebra uma cultura não 

unitária, pois marca a liberdade do diálogo a partir da escuta da voz do outro, semeando 

nós também nossas vozes aos outros. Essa liberdade confronta lugares e valores, e o 

humano se realiza nesses confrontos dialógicos. Essas aspirações requerem a 

compreensão da noção de homem como um ser marcado e constituído pela linguagem, 

portanto “o objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante” (BAKHTIN, 

2003, p. 395).Nesta perspectiva, abre-se o debate para a instauração do efeito de sentido 

que revela a este sujeito a posição de um dizer povoado da “voz do outro”, sendo esse 

outro, povoado por outros, que estão em permanente evolução, inconclusivos e 

inacabados, em um mundo pluralista de vozes, marcando a possibilidade de assumir o 

seu papel ativo em seu caráter dialógico ligado à consciência ativa. 

Bakhtin (2003, p.21) nos indica que “quando nos olhamos, dois diferentes 

mundos se refletem na pupila dos nossos olhos”.  Esta afirmação nos parece significar 

que este(s) outro(s) a quem encontramos certamente tem mais a nos dizer do que nós (e 

nosso mundo) possamos imaginar ou intentar ver e ouvir. É aqui que reside o conceito 

de exotopia em que só o outro pode nos dar acabamento, assim como só nós podemos 

dar acabamento a um outro e/ou a uns outros. Nós não podemos nos ver a nós mesmos 

completamente, inteiramente; nós nos vemos do ponto de vista dos outros e o outro 

completa a percepção de si. Exotopia seria, assim, um desdobramento de olhares a partir 

de um lugar exterior que permite que se veja do sujeito algo que o próprio sujeito nunca 

pode ver. O olhar do outro pode me dar um sentimento de que eu formo uma totalidade. 

Ademais, no sentido de produzirmos um excedente de visão, podemos imergir nessa 

perspectiva epistemológica para ouvir os professores e professoras: percebê-los, de 

modo que produzam em nós o excedente de visão, e, do mesmo modo (ou de modos 

diferentes) eles e elas produzam em nós novas maneiras enxergar-nos e proceder nos 



estudos e constatações: imersão nas vozes do outro, subversão e novas compreensões 

das minhas vozes a partir do outro e das visões de ainda outros a partir das relações. 

 

 

(In)conclusões 

 

Sendo estas as perspectivas que nos impulsionam nas pesquisas com/sobre 

formações de professores e professoras, podemos considerar para fins de conclusão 

deste texto - mas jamais das ideias nele incitadas - que o campo de formação e atuação 

de professores(as) emerge como um “espaço de conversa”. Ainda que a interlocução 

entre pares se destaque, essa conversa não pode ambicionar um caráter delimitador dos 

interlocutores e dos sentidos, uma vez que o sentido não se fecha ao contexto de seu 

pertencimento e não se limita a uma contemporaneidade. Na cadeia da comunicação 

dialógica, a formação se mostra como movimento, como processos formativos 

desenvolvidos no encontro com os outros e em vinculação com a totalidade da vida 

(BAKHTIN, 2010, p. 77), chamando-nos à responsabilidade, como formadoras, com 

uma assinatura compartilhada das políticas de formação de professores e professoras. 
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