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Nestas breves considerações, gostaria de me posicionar acerca da interelação 

interação e orientação em contextos de trabalho coletivo e de relação entre sujeitos 

aprendentes, como nos ensinou o Mestre Paulo Freire. 

Para dialogar acerca do processo de interação me remeto a Bakhtin do livro 

"Estética da Criação Verbal" (1999). Segundo o autor o mundo interior e a reflexão de 

cada indivíduo materializa-se a partir de um auditório social. Orientados por este 

auditório social, construímos nossos posicionamentos, nossas motivações, nossas 

acentuações e apreciações, a respeito de nós mesmos, dos outros e do mundo que nos 

rodeia e nos constitui. Isto porque sabemos, como nos indica Bakhtin, que a palavra 

comporta duas faces. 

Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato 

de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da 

interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serva de expressão a um em 

relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, 

em última análise, em relação à coletividade (p. 113). 

 

Bakhtin (1999) nos apresenta que “a situação social mais imediata e o meio 

social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio 

interior, a estrutura da enunciação” (p. 113). Assim, qualquer que seja a enunciação 

considerada e o enunciado proferido, estes são socialmente orientados. Com isto 

podemos entender que a enunciação/enunciado é determinada da maneira mais imediata 

pelos sujeitos partícipes do ato de enunciação, explícitos ou implícitos, em ligação com 

uma situação bem precisa. A situação, portanto, dá forma à enunciação, “impondo-lhe 

esta ressonância em vez daquela [...] A situação e os participantes mais imediatos 

determinam a forma e o estilo ocasionais da enunciação” (p. 114). 

É nesse contexto que, tanto o meio social como as relações estabelecidas 

determinam a arquitetura de nossa consciência e orientam nossa atividade mental de 

modo que através dela constitua-se uma dada resposta por meio da arregimentação de 

um conjunto de signos. Quando constituímos uma consciência de uma determinada 

situação na qual estamos em interação com os outros, construímos uma dada e 



determinada enunciação com um certo conjunto de enunciados a partir da situação 

social na qual estamos implicados. E é justamente essa resposta que gera “formas de 

enunciação relativamente estáveis” mas específicas: enunciações que guardam um tom, 

uma cor, um estilo, uma reposta singular dada pelo sujeito da enunciação a partir dessa 

interlocução com o seu interlocutor a partir do auditório social que o orienta.  

Como aponta Bakhtin, (1999) o material privilegiado da comunicação na vida 

cotidiana é a palavra. E as palavras são muito usadas em um contexto em que dois 

aprendentes se expõe e colocam em diálogo não só suas próprias palavras mas todo o 

auditório social do qual fazem parte.. Diz Bakhtin: 

 

Na realidade, não são apenas palavras o que pronunciamos ou escutamos, 

mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 

agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um 

conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que 

compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam em 

nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida (p. 95). 

 

O processo de interação entre dois sujeitos, dois interlocutores, a produção da 

compreensão em uma perspectiva bakhtiniana implica contrapor a cada palavra do 

locutor uma contrapalavra, uma réplica. Quais palavras foram mobilizadas na relação 

entre aprendizes? Quais contrapalavras foram mobilizadas na interação? Quais foram os 

enunciados escolhidos e que enunciações foram mobilizadas a partir do diálogo entre os 

interlocutores, aprendentes e aprendizes?  

A partir da inúmeras discussões entre orientador e orientandos, acerca do 

processo de interação entre aquele/aquela que pesquisa e os inúmeros interlocutores da e 

na pesquisa, é que foi possível ampliar a compreensão acerca da importância do diálogo 

na constituição da autoria nos processos de pesquisa. 

Os inúmeros lugares (topoi) efetivamente ocupados por aquele que pesquisa na 

relação estabelecida com os diferentes sujeitos da e na pesquisa foram efetivamente 

constituídos a partir da relação assumida em uma perspectiva dialógica, em que cada 

posição de enunciação era dada na relação com o interlocutor assumido como 

mobilizados do enunciado proferido. Não se pode esquecer que tanto como locutor 

como interlocutor, estamos em constante interação e diálogo, e que as posições que o 

outro nos atribui, independem das posições efetivamente assumidas por nós. Ou seja, 

cada outro de mim, atribui alguma posição exotópica, e a partir disso, produzo dessa 



minha posição, também um lugar exotópico do meu outro. Por outro lado, a posição que 

passo a ocupar, acabo por constituir e a orientar o diálogo que o outro estabelece 

comigo, sendo necessário, a todo o momento, "conferir" qual é minha posição para 

produzir, a partir das palavras do outro, contrapalavras que, porventura, constituam os 

múltiplos sentidos a serem negociados e acordados na interação. No processo de 

interação, tanto falante como ouvinte, criamos imagens acerca do outro, essas imagens, 

não são fixas, já que no processo de interlocução essas imagens do outro se 

transformam. 

Uma proposição central ao pensar no processo de interação entre os sujeitos é 

que “não é o lugar que define o lugar do falante, mas o modo como o sujeito ocupa esse 

lugar”. Ou seja, o lugar de aprendiz e de aprendente constitutivo da relação orientador-

orientandos é constituído pelos modos como cada um exerce o lugar de aprendente-

aprendiz, pelos diferentes modos que se instituem na relação orientador-orientando, 

pelos diferentes modos em que cada um dos sujeitos do diálogo exercem suas escolhas 

de palavras e contrapalavras e pelos modos próprios que dão sentido às inúmeras 

interlocuções que concorrem na relação com o auditório social de cada um.  

Compreender esse processo de interação, entre orientador e orientando, é 

perceber a nós mesmos como sujeitos não mais assujeitados a um lugar social e sim 

constituidores de nossa própria singularidade exotópica. 

Quais as implicações ao pensar na interação entre os sujeitos e sua relação com a 

orientação?  

Acredito que qualquer um que se coloque no lugar de orientador/a, que pretende 

constituir e produzir conhecimento em uma perspectiva dialógica, como nos ensinou o 

Mestre Paulo Freire em sua obra, que vê inúmeras possibilidades de pesquisa com e na 

escola, com os sujeitos da escola, ao criar seus próprios modos de ocupar os diferentes 

lugares que assume, cria suas próprias práticas de pesquisa em interação com o 

orientando/a que quer pesquisar. Por outro lado, aquele/a que quer pesquisar, que se 

coloca em uma posição exotópica de escuta, como nos ensina Augusto Ponzio, ocupa 

uma posição que implica em desenvolver radicalmente as premissas dialógicas 

propostas por Bakhtin. 

Diálogo, interação, orientação... Penso que ter mobilizado estes conceitos neste 

breve texto, por ter vivido e estar vivendo enquanto orientador essas questões, 



possibilitou-me, enquanto sujeito aprendente, ter uma outra compreensão acerca dessa 

relação profissional e de tê-la inscrito em uma outra perspectiva, talvez mais dialógica, 

em relação minha própria vida, vivida em múltiplas interações com sujeitos tão únicos e 

singulares. 
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