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Resumo

Numa perspectiva das abordagens feitas pelas ciências da linguagem enunciativa, este artigo propõe
estudar os aspectos interacionais no contexto do estágio supervisionado entre professor e alunos. O
aporte teórico utilizado consiste em Bakthin (1999) e Vygostki ((1988), por se tratar de concepções
cujo foco concentra-se nas relações de ensino-aprendizagem em sala de aula. Saliente-se que a
proposta de ensinar e formar um profissional docente deve-se às teorias que habilitem o aluno
assimilar a teoria e a prática como suportes do ensino de língua portuguesa. Como resultado,
identificamos que as relações entre professor e alunos, no contexto de desenvolvimento e
aprendizagem em estágio, correspondem a quatro fatores determinantes: do ponto de vista do
estagiário; da instituição; dos alunos em aprendizagem e dos professores.

Palavras-chave: Formação de professores, contextos interacionais, estágio supervisionado.

Abstract

From a perspective of the enunciative language sciences approaches, this article proposes to study
the interactional aspects between teacher and students in the context of the supervised internship.
The theoretical input used is Bakhtin (1999) and Vygotsky (1988), due to their conceptions whose
focus concentrates on teaching-learning relationships in the classroom. It is emphasized that the
proposal to teach and train a teaching professional is due to the theories that enable the student to
assimilate theory and practice as supports for teaching Portuguese. As a result, we identified that the
relations between teacher and students, in the context of internship’s development and learning,
correspond to four determining factors: from the intern&39;s point of view; from the institution; from
learning students and teachers.

Keywords: Teacher training; Interactional contexts; Supervised internship.

1 INTRODUÇÃO

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/nas_trilhas_da_formacao_docente_a_interacao_verbal_no_contexto_do.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.1-7,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Diante da necessidade de refletir sobre a formação docente, toda e qualquer discussão que envolva concepções de
linguagens voltadas às interações em sala de aula, é relevante para as pesquisas feitas no contexto da
profissionalização. Nesse sentido, o presente estudo sugere uma reflexão sobre as teorias interacionais da linguagem
direcionadas ao professor/aluno/conteúdo pouco conhecidas e desenvolvidas na sala de aula em um curso de
formação docente, mais especificamente, nos Cursos Normais.

Propomos refletir como os conteúdos pertinentes às disciplinas podem ser mais bem desenvolvidos através dos
contextos interacionais da sala de aula. Em vista disso, iniciamos as discussões sob a ótica do aluno do Curso
Normal, aqui – delimitamos nosso objeto aos alunos de estágio supervisionado – por considerar o momento de
profissionalização e de inclusão da prática sobre a teoria abordada nos cursos de formação inicial de professores.

Em seguida, outra vertente é a reflexão sobre os conteúdos a serem abordados do ponto de vista da instituição
escolar e do professor regente que recebe o estagiário e o orienta para as atividades a serem desenvolvidas por ele –
aprendiz de professor.

Além dessas duas opções – situações concretas de planejamento da atividade –, incluímos o foco objetivado pelo
estagiário que apreende o conhecimento teórico, recebe as prescrições da instituição, do professor regente e do
professor de estágio, e, em seguida, deve realizar o trabalho de estágio de maneira a conduzir todas as orientações
sem que lhe faltem condições para executar a atividade.

Ademais, os estagiários devem ter pleno conhecimento do cotidiano da escola e do desempenho dos alunos durante a
realização da atividade no estágio. Como &39;suporte&39; para os estagiários, apresentaremos, neste trabalho, as
teorias que devem servir como orientação para a análise do trabalho do professor numa perspectiva de formação
inicial de professores, ou seja, trata-se de um estudo desenvolvido na pesquisa de doutorado.

Em razão do que foi dito, utilizaremos as teorias de Vygotski (1988) e Bakthin (1999), dialogando sobre as
potencialidades existentes entre as interações verbais recorrentes no decurso do estágio supervisionado entre os
sujeitos participantes – estagiário, professor-regente, professor de estágio, alunos e instituição.

Por fim, esperamos que o referido estudo possa servir como ponto de partida para as reflexões acerca da
profissionalização docente sob a ótica do estágio supervisionado, não apenas no contexto da formação no Curso
Normal, mas de qualquer curso que tenha em seu componente curricular a disciplina Estágio Supervisionado.

2 NAS TRILHAS DA LINGUAGEM: UM TECER BAKHTINIANO SOBRE INTERAÇÃO

Encontramos nos referenciais bakthinianos as concepções de linguagem que encabeçam muitas das pesquisas
realizadas no Brasil, por alguns grupos de pesquisas, como o Círculo Bakthiniano da PUC/SP, liderado pela
professora Drª Beth Brait que reflete, concentradamente, as teorias da linguagem interacional e suas áreas correlatas.

A partir do fenômeno da linguagem, Bakhtin (1999), afirma que é preciso situar os sujeitos num contexto social, ou
melhor, é necessário que o locutor e o receptor pertençam à mesma comunidade linguística para que o discurso se
torne um fato de linguagem, ou seja, para que se produza um ato de fala: “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 social mais imediata”. (ibid, p. 112).

Entendemos a linguagem como instrumento enunciativo e, com isso, a enunciação é um produto da interação social,
como sequência lógica do resultado da inter(ação) entre dois indivíduos linguisticamente presentes numa organização
social e, nessa dimensão, inseridos em um espaço enunciativo, ou seja, também na sala de aula. Ainda segundo o
autor, para que ocorra a interação, deve existir a inclusão do espaço social como participante da produção de sentidos
na perspectiva dos discursos constituídos entre os sujeitos. Essa inclusão parece ser superficial e/ou abstrata, mas
não é, visto que se encontra demarcada num espaço constituído como independente e relacionável.

O sujeito entende que toda interação verbal será ideológica pelo fato de que a relação é mediada pela palavra,
enquanto ela estiver realizando sua função de signo ideológico, como enfatiza Bakhtin ao dizer que a palavra
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é um fenômeno ideológico. A realidade toda da palavra é absorvida por
função de signo. Ela não comporta nada que não esteja ligado a essa função,
nada que não tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo mais puro e
sensível da relação social. (BAKHTIN, 1992, p.36)

Nesse sentido, a palavra lançada ao outro é heterogênea podendo ser utilizada em todas as esferas discursivas.
Quando a palavra passa a ser usada, enunciada, entendida e aplicada na dimensão da comunicação social, ela perde
sua neutralidade. Vista por essa óptica, a palavra será observada como expressão material do signo ideológico e a
unidade da análise básica do diálogo.

Quando o discurso de sala de aula é referido como ação neutra (que não deve ser), é porque o professor está
condicionado, única e exclusivamente, à transmissão do conhecimento sem permitir que ocorra a participação ativa
dos alunos durante as aulas. Com isso, a relação interacional entre os sujeitos não se concretiza, pois a palavra
(como instrumento de organização de conteúdo) se materializará não permitindo a interação entre os sujeitos.

Nesse sentido, considerando o posicionamento de Bakhtin (1999, p. 113), entendemos que a palavra é “(...) o produto
da interação do locutor e do ouvinte”, já que é através da palavra que o sujeito estabelece definição em relação ao
outro e em relação ao grupo em que se insere; em outras palavras, a interação não ocorre por procedimentos
automatizados instituídos pelo professor, aliás, pode até ocorrer, mas, dificilmente, haverá a continuidade natural sem
que existam pontos teóricos que convergem para as relações entre ensino-aprendizagem no contexto dos sujeitos
participantes.

Diante do contexto das atividades em estágio supervisionado, é possível afirmar que a palavra e o discurso constituem
marcas indescritíveis e capazes de conduzir as interações na sala de aula e na formação dos alunos. E nesse
processo de interação enunciativa, o aluno deve ser conduzido através de normas e métodos orientados pelo
professor, na sala de aula, onde a reprodução do sistema educativo se concretiza por intermédio de discursos
autoritários e fechados, desconsiderando o preconizado por Bakthin (1999, p.113) quando afirma que, “na realidade,
toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de
que se dirige para alguém”.

Ainda, conforme Geraldi (2003), a linguagem tem fundamental importância no desenvolvimento do ser humano. Além
de ser um instrumento de comunicação, é instrumento básico para a apreensão de conceitos, permitindo aos sujeitos
a compreensão do mundo e sua ação sobre ele. Linguagem, portanto, é um modo de ação social e, nesse sentido, é
lugar de conflito, de confronto ideológico em que a significação se apresenta em toda a sua complexidade.

Corroborando o que diz o autor, pode-se afirmar que a linguagem não está limitada apenas ao espaço escolar onde se
dá a formação. Por isso, deve haver uma base teórica na formação de professores que transcenda o espaço
institucional escolar. Deve, também, permear sua formação a dimensão sócio-histórica e o lugar onde o sujeito vive,
revelando, em razão disso, os seus costumes e hábitos herdados de gerações formadoras de como lidar na sala de
aula com a atividade de ensino.

Bakhtin (1999) afirma que o sujeito é constituído na interação com os outros. Disso, resulta a compreensão de que o
conhecimento e a consciência estão sempre inacabados. Por conseguinte, a consciência não se forma do interior para
o exterior, mas do exterior para o interior de forma contínua. É um processo ininterrupto que se forma e se manifesta
através da linguagem. É a relevância que Bakhtin (1999, p. 132) dá à situação social e aos participantes que
constituem partes determinantes da forma e do estilo da enunciação dentro das propostas pedagógicas. Nas palavras
do autor, a significação “(...) é o efeito da interação do locutor e do receptor produzido através do material de um
determinado complexo sonoro”.

A relevância dos estudos discursivos está entre o ato de falar e de ouvir que o aluno deve realizar durante a aquisição
dos enunciados/conteúdos/conhecimentos em sala de aula e nas interações no ambiente institucional. Assim, o
sentido da palavra pode ser qualquer um, mas que pode haver mais de um sentido para ela, dependendo do espaço
em que o sujeito discursivo esteja.
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Além de outros espaços formativos, a sala de aula ainda é o principal espaço do discurso formativo. Na perspectiva do
dialogismo de Bakhtin, há duas perspectivas de dialogização; primeiro: tomar como base a interação entre os sujeitos
e, em segundo, saber o sentido do texto e a significação das palavras, os quais dependerão da relação entre eles. É
nessa relação que os sujeitos se constroem.

Todavia, para sustentar a ideia de que a formação do professor do Curso Normal necessita de uma reformulação
curricular dos conteúdos – a visão de ensino e aprendizagem sociointeracional de Vigotsky – podemos compreender o
processo educacional dos métodos de ensino sob o aspecto das relações entre os sujeitos, além de suas capacidades
de desenvolvimento humano com base nas experiências vivenciadas em sociedade.

3 O FIO INTERACIONISTA: UM OLHAR VIGOTSKIANO

Ao utilizar as concepções sobre interação e sujeito, ancoramos nossa reflexão no pensamento de Vigotsky (1988).
Como ponto de partida para compreender o desenvolvimento do ser humano, o autor remota() a aprendizagem do
ponto de vista de uma criança estruturada social e intelectualmente. Tal desenvolvimento humano do sujeito o leva a
realizar escolhas até chegar o momento de optar pelo curso de formação inicial de professores, objeto do nosso
estudo nesta pesquisa, ou seja, todas as orientações teóricas acerca do pensamento vigotskyano sobre o
desenvolvimento da criança consistem – para nossas reflexões – numa etapa natural a que todos os sujeitos se
submetem no convívio social.

Nesse sentido, é que autor entende a formação do ponto de vista da constituição da atividade mental do próprio
sujeito, da importância que é dada à faculdade intelectiva e social do próprio aluno em adquirir seu conhecimento. O
que, na verdade, Vigotsky (1988, p. 27) enfatiza é a importância da fala para o desenvolvimento humano e a
aprendizagem, ou seja, antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a controlar o ambiente com a
ajuda da fala. Isso produz novas relações com o ambiente, além de uma nova organização do próprio comportamento.

A criação das formas, caracteristicamente humanas, de comportamento, “produz”, mais tarde, o intelecto e constitui a
base do trabalho produtivo: a forma, especificamente humana, do uso de instrumentos. A fala modifica a qualidade do
conhecimento que se tem do mundo em que se encontra. A palavra cria novas modalidades de atenção, memória e
imaginação. De acordo com Borges, “Vigotsky demonstrou em suas pesquisas que a linguagem, sendo o sistema
simbólico básico dos grupos humanos, possui um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento”. (1988, p.
25).

Em uma sala de aula, o material a ser apreendido é colocado externamente com os sujeitos em discussão; primeiro,
pelo professor (processo interpessoal) e, depois, pelo aluno, que se apropria do conhecimento e dá-lhe um significado
próprio a partir de sua experiência histórica e reconstrói, interna e individualmente, a operação (processo
intrapessoal). Acrescenta ainda Smolka (1991) que o referido autor “(...) ressalta o caráter e a função de mediação do
signo, especialmente a palavra, indicando relações entre a organização social do comportamento e a organização
individual do pensamento”. Todos os estudiosos que se referem aos estudos de Vigotsky destacam a importância que
esse autor atribui ao signo, à palavra por excelência, no processo de inteligência.

De acordo com Vigotsky (1988), a mediação na interação homem-ambiente se dá pelo uso de instrumentos e signos,
desenvolvidos por gerações precedentes. Essas relações atribuem aos sujeitos formas constitutivas de
conhecimentos isolados e desenvolvidas, socialmente, nas esferas educacionais. Fontana e Cruz (1997, p. 58),
baseados em Vigotsky, consideram instrumento “(...) tudo aquilo que se interpõe entre o homem e o ambiente,
ampliando e modificando sua forma de ação”. Nota-se que o processo de aprendizagem e as propostas pedagógicas
já são alvos de pesquisa para o fortalecimento das ideias vygotskianas. Sendo assim, para Vygotski (ibid, p. 59), “(...)
tudo o que é utilizado pelo homem para representar, evocar ou tornar presente o que está ausente constitui um signo:
a palavra, o desenho, os símbolos (...)” e mais:

os sistemas de signos (a linguagem, a escrita, o sistema de números), assim
como o sistema de instrumentos, são criados pelas sociedades ao longo do
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curso da história humana e mudam a forma social e o nível de seu
desenvolvimento cultural. (VIGOTSKY, 1988, p. 8)

Prosseguindo seu pensamento, ele diz que aprendizagem e desenvolvimento são processos inter-relacionados desde
o início da vida humana. Entretanto, ele ainda acrescenta que “(...) o mecanismo de mudança individual ao longo do
desenvolvimento tem sua raiz na sociedade e na cultura” (1998, p. 08). Segundo Fontana e Cruz (1997, p. 63), “(...)
Vigotsky considera que esses dois processos caminham juntos desde o primeiro dia da vida da criança e que o
primeiro – o aprendizado – suscita e impulsiona o segundo – desenvolvimento”. Ambos são fundamentais para o
desenvolvimento do sujeito em construir sua identidade social com elementos de sentidos nas relações do meio
social.

Então, como preocupação em solidificar esse estudo, utilizamos, a partir de Vigotsky, a ideias de aprendizagem no
tocante ao conceito de zona de desenvolvimento proximal. O autor conceitua a zona de desenvolvimento proximal
como

(...) a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais
capazes. (1988, p. 97)

Compreendendo melhor, pode-se afirmar que, entre o nível de desenvolvimento real (aquele em que a criança
consegue solucionar o “problema” – os modos de agir e de pensar – sem a ajuda do outro) e o nível de
desenvolvimento potencial (quando a criança precisa da ajuda do outro para resolver o “problema”), localiza-se a zona
de desenvolvimento proximal.

Entendemos que o professor alfabetizador deve ter conhecimento de que a zona de desenvolvimento proximal, diz
respeito à distância entre o que a criança já sabe e aquilo que ela pode vir a saber, com a mediação do outro. A esse
conceito, é dada tamanha importância para a prática pedagógica que, quando o professor a reconhece, pode
desenvolver atividades para a promoção da aprendizagem. Nesse sentido, Freitas afirma que

A zona de desenvolvimento proximal provê, portanto, os educadores de um
instrumento por meio do qual pode ser feito o diagnóstico do curso interno do
desenvolvimento, permitindo pensar prospectivamente em função do futuro
da criança. (2004, p. 99)

Por isso, pode-se dizer, então, que, na instituição escolar, a aprendizagem é um processo deliberado, intencional e
que a intervenção pedagógica é o mecanismo privilegiado para promover o aprendizado considerando a aproximação
do aluno ao conhecimento desejado de uma determinada profissionalização. Em relação à prática pedagógica,
Oliveira (1995, p. 60) defende que “(...) o papel explícito do professor de provocar nos alunos avanços que não
ocorreriam espontaneamente, consiste em uma interferência na zona de desenvolvimento proximal dos alunos”. Para
Vigotsky,

(...) a criança resolve o problema depois de fornecermos pistas ou
mostrarmos como o problema pode ser solucionado, ou se o professor inicia
a solução e a criança a completa, ou ainda, se ela resolve o problema em
colaboração com outras crianças (...). (1988, p. 96)
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Considerando o posicionamento desse autor, a formação do profissional docente no Curso Normal deve estar voltada
para a ação pedagógica e intervir nela – se necessário – para que, através do fornecimento de pistas, assistência e
instruções, a criança possa resolver problemas que colaborem para o desenvolvimento dela na esfera educacional.
Não apenas na escola mas, também, em seu meio social, a criança vai se apropriando das significações construídas
socialmente. É o grupo social, através da linguagem e das significações que, de acordo com Fontana e Cruz (1997, p.
61), “(...) possibilita o acesso a formas culturais de perceber e estruturar a realidade”.

Segundo Smolka (1991, p. 54), Vigotsky aponta a possibilidade de se considerar o desenvolvimento mental como
processo de apropriação e elaboração de cultura, no sentido de que as funções psicológicas superiores são
transformações internalizadas de modos sociais e interação – incluindo artefatos culturais (instrumentos técnicos) e
formas de ação e signos (instrumental psicológico).

Nota-se que, pelo pensamento vygotskiano (1988, p. 94), o processo de aprendizagem “(...) das crianças começa
muito antes de elas frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na
escola tem sempre uma história prévia”. É com isso que o curso de formação de professores do magistério deve se
preocupar.

É possível perceber que a aprendizagem da criança requer uma preocupação maior quando se trata da formação
pedagógica, isso porque é ela o principal instrumento de trabalho dos professores do magistério. Compete ao
professores capacitar e direcionar a criança para uma determinada situação de representação constitutiva dos
sentidos que a sociedade desenvolve, sendo também de fundamental importância o recebimento da bagagem cultural
que a criança traz para dentro da sala de aula.

4 ÚLTIMAS PALAVAS, MAS NÃO DEFINITIVAS

Alinhamos nossas reflexões do ponto de vista que o estágio supervisionado, como matriz prática de um curso de
formação inicial de professores, pode oferecer condições concretas, interacionais e instituições de aprendizagem.
Essa oportunidade não ocorre somente sob o aspecto da formação do futuro profissional docente, mas, também, com
todos os sujeitos envolvidos no processo interacional. Vejamos:

Do ponto de vista do estagiário – Ele reúne informações/conhecimentos teóricos através da disciplina de Estágio
Supervisionado que, por sua vez, é, prescritivamente orientado pela professora da disciplina que, por conseguinte,
estabelece as orientações institucionais sobre a atividade de estágio e ainda é o agente responsável por mobilizar
teoria e prática com o objetivo de tornar sua atividade mais aproximada do contexto da profissão docente, cabendo-lhe
executar as atividades de modo a não comprometer o prosseguimento da disciplina que está lecionando, orientado
pelo professor-regente (o professor titular que recebe o estagiário);

Do ponto de vista institucional – Temos uma dupla relação interacional recorrente desse processo; por um lado, a
instituição escolar mantenedora dos cursos de formação inicial de professor e, por outro, a instituição escolar que
recebe os alunos para realizarem os estágios. Ambas com normatizações pertinentes às atividade propostas. Ainda a
respeito das instituições, nos deparamos com os saberes teóricos que são colocados em prática e que, às vezes,
conflitam na prática da atividade, mas que não comprometem (em sua grande maioria), as atividades do estágio.

Do ponto de vista dos aluno – Os conhecimentos envolvidos/imbricados no ensino-aprendizagem norteiam não
apenas o componente curricular […], como, também, a interação entre estagiário e aluno, que deve ocorrer
naturalmente como se estivesse realizando uma atividade da disciplina com o professor-regente.

Além disso, o conhecimento que cada aluno leva para a sala de aula, permite que o estagiário adquira novas
experiências que não são abordadas sistematicamente nos componentes curriculares dos cursos de formação inicial
de professores.
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Do ponto de vista dos professores – Dentre os professores que participam desse processo formativo, há que se
ressaltar, primeiro, a presença e a atuação do professor da disciplina de estágio supervisionado, que orienta, organiza
e distribui as tarefas da atividade de estágio. Além de tudo isso, ainda acompanha o estagiário no desenvolvimento
das atividades de observação e regência. Depois, é preciso, também, mencionar a presença do professor-regente,
cuja participação pode ocorrer a partir do momento em que ele aceita que o estagiário realize as atividades dele em
sua sala de aula. Caso isso não ocorra, o estágio não se concretiza. Mais ainda: o acompanhamento do regente,
durante a atividade docente dos estagiários, deve ser incisivo e participativo, visto que o estagiário realiza sua
atividade como se fosse o professor regente, seguindo as orientações desse professor, assim como, todo o seu
planejamento.

Por fim, depois de tudo o que foi dito, exposto, analisado, fundamentado, explicado e defendido, sem que, todavia,
esgotemos esse tema, podemos afirmar, com convicção, que a interação entre os sujeitos praticantes do processo
ensino-aprendizagem deve ocorrer de maneira natural e contínua.
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