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Resumo: Este texto aborda, com base na Teoria/Análise Dialógica do Discurso de Mikhail Bakhtin e seu
Círculo, questões relativas à formação do estudante de Fonoaudiologia no atendimento clínico ao paciente com
queixas vocais, ou seja, sujeitos com diferentes queixas na produção da voz. O objetivo é discutir momentos
constitutivos do processo de formação de um grupo de alunos de graduação em Fonoaudiologia, em um estágio
supervisionado na área clínica da voz, com o intuito de analisar as vozes que circularam no estágio e os efeitos de
sentidos, presentes nessas vozes, que ajudaram a constituir os discentes ali presentes. A escolha do estágio
supervisionado se justifica porque este é um espaço onde a teoria e a prática clínica interagem, criando entre elas
diversos momentos de tensão, contradição e choque. O estágio leva a um repensar da parte teórica, frente ao
olhar singular que o atendimento clínico e a própria supervisão dos casos atendidos, necessitam. Para tanto
foram filmadas as supervisões, os atendimentos clínicos e realizadas entrevistas com um grupo de alunos,
professor e pacientes que compuseram por um semestre um estágio supervisionado. As primeiras análises
apontam que os enunciados do professor e alunos refletiram e refrataram diferentes possibilidades de se pensar a
clínica na área da voz.  Na maior parte do tempo, o foco das enunciações docente-discente esteve em conseguir
detectar o diagnóstico vocal dos sujeitos.
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Considerações iniciais

Nos cursos de graduação em Fonoaudiologia, é geralmente na disciplina da
supervisão, após a realização de disciplinas teóricas por parte dos alunos, que se inicia a
prática clínica, ficando o estudante responsável por um ou mais pacientes sob supervisão de
um professor. O estágio supervisionado em Fonoaudiologia é composto, no âmbito da clínica,
por dois momentos: os atendimentos clínicos terapêuticos e o processo de supervisão desses
atendimentos.

No estágio supervisionado, é possível perceber a importância de toda a teoria
ministrada. Como afirma Cassavia et al (2001: 124), “a formação acadêmica possibilita ao
aluno o acesso ao saber, que em princípio parece ser suficiente para sua atuação. No entanto,
quando os alunos encontram-se na clínica é que essas relações com o saber passam a ser
dimensionadas de outra forma”. Essas considerações remetem às ideias de Bakhtin (1920-
1924/1993a: 56), em “Para uma filosofia do ato”, texto em que o filósofo questiona a
possibilidade de uma “consciência unicamente teórica”. Para o teórico russo, é no evento
singular, experimentado e vivenciado em sua unicidade pelo sujeito (com outros), que os
sentidos emergem e são compreendidos. O evento único para ser realmente compreendido,
precisa, embora considerando a teoria, ir além dos componentes teóricos já referendados,
entrando em sintonia e interagindo com todos os aspectos e vozes1 que constituem e envolvem
o evento.

Nessa perspectiva, é na possibilidade do contato real entre estudante/futuro terapeuta e
paciente que o saber construído teoricamente ganha outros contornos e outros sentidos
aparecem. É no encontro entre aluno e paciente, no evento do ato, que os sujeitos
(re)constroem seus pontos de vista e se delineia a compreensão singular de cada um sobre a

1 Neste artigo o termo voz ou vozes, sem estar em itálico, corresponderá ao conceito de emissão vocal sonora. Já
o mesmo termo, utilizado em itálico, corresponderá ao conceito trazido por Bakhtin e seu Círculo que faz
referência “aos outros”, aqueles que com seus discursos, suas posições axiológicas, seus pontos de vista, ajudam
a constituir o sujeito como indivíduo singular e pensante.
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situação, sobre si mesmos, sobre os próprios conceitos universais, o que contribui para a
constituição e renovação de cada sujeito, da teoria, tendo como foco a possibilidade de
transformação do paciente com sua dor.

Inúmeros conhecimentos trabalhados, singularizados e (re)significados no estágio,
advêm de relações dialógicas, muitas delas originárias de vozes constituintes dos alunos,
professor e pacientes que em interação,  ajudam cada discente a se renovar e repensar o
atendimento clínico-terapêutico vivido com o paciente. É nesse sentido que se percebe a
importância de olhar a supervisão como um espaço de interação e produção de conhecimento
muito rico para o processo de aprendizagem acontecer, principalmente no que se refere ao
aluno repensar seu papel como terapeuta, desenvolvendo outra percepção em relação à teoria,
a sua própria pessoa, em diferentes situações e aos outros com quem interage.

Este artigo envolve uma pequena reflexão sobre um momento constituinte do processo
de formação de um grupo de alunos em um estágio supervisionado de um curso de graduação
em Fonoaudiologia na área da clínica da voz. Nesta clínica, geralmente, os alunos atendem
pacientes que apresentam queixas relacionadas à produção vocal.  Queixas - como rouquidão,
aspereza na voz, dificuldades para falar, etc. -, que como diz Märtz (1999a: 206), estão
comprometidas com o uso da voz, ou seja, surgem “quando é necessário estabelecer uma
comunicação com o outro”.

Ao se pensar sobre o estágio de supervisão, na área que envolve a clínica da voz,
problematizam-se quais caminhos a Fonoaudiologia vem trilhando ao longo da sua história. A
partir de quais concepções filosóficas e teóricas os professores que ministram as disciplinas
em voz e, principalmente, os estágios supervisionados estão trabalhando? Com quais
linguagens e bases teóricas o docente, os alunos e os próprios pacientes estão dialogando?
Como está acontecendo o processo de formação dos discentes frente à pluridiscursividade
trazida por diferentes sujeitos? Que terapeutas estão-se formando para trabalhar na clínica da
voz? Aquele que só vê a doença na sua frente e/ou aquele que percebe o sujeito em sua
complexidade?

Se tomada como base teórica a concepção bakhtiniana, na clínica da voz, tanto o
paciente quanto o estudante de Fonoaudiologia podem passar a compreender melhor, em
diferentes perspectivas como o “conflito da voz” que, geralmente se apresenta é de natureza
social e o quanto está relacionado aos usos da linguagem e da voz. Assim, podem constituir
outros olhares, diversos daqueles que só salientam a deficiência, proporcionando
transformações mais efetivas nas questões relacionadas à voz e a própria vida de cada um.

O objetivo deste trabalho encontra-se em discutir um momento constitutivo do
processo de formação de um grupo de alunos de graduação em Fonoaudiologia, em um
estágio supervisionado na área clínica da voz, visando analisar as vozes que circularam neste
momento de formação e os efeitos de sentidos, presentes nessas vozes, que ajudaram a
constituir os discentes ali presentes. Nas observações é importante conseguir enxergar o
fenômeno da ressonância dialógica que colaborou para a formação dos alunos. Compreende-
se que ao se perceber a força que o entrelaçamento de vozes tem na formação dos indivíduos,
fique-se mais atento às filosofias e teorias que se seguem, as linguagem que se ensina e se usa
em sala de aula e aos currículos e programas disciplinares que se constrói.

Neste artigo, operacionalizou-se este objetivo em três momentos, seguido das
“Considerações Finais”. No primeiro, nomeado “A importância do outro na constituição do
sujeito”, discorre-se sobre questões pontuadas por Bakhtin e seu Círculo que instigam a
refletir sobre a importância do(s) outro(s) no processo de apropriação do conhecimento e
formação da identidade dos sujeitos. O segundo, intitulado “Reflexões Metodológicas”,
discute-se sobre a metodologia que segue princípios bakhtinianos concernentes à pesquisa no
campo das ciências humanas. No terceiro momento, nominado “Uma breve reflexão sobre a
primeira aula de supervisão”, analisa-se um recorte enunciativo da primeira aula de
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supervisão de um estágio, visando problematizar e discutir aspectos relacionados à formação
dos alunos nesta disciplina.

1. A importância do outro na constituição do sujeito

Buscando compreender o processo de constituição do sujeito na interação com os
outros, a partir da teoria bakhtiniana, passa-se, nesse momento, a dialogar com noções como:
entonação, forças centrípetas e centrífugas e reflexo e refração. A eleição de tais noções deve-
se ao fato de os conceitos serem importantes para a análise do material. Tais conceitos levam
a refletir sobre a importância do outro na formação do sujeito.

Para Bakhtin (1952-1953/1979/2003d: 294), todo enunciado é dialógico; está sempre
repleto de vozes dos outros com diferentes graus de alteridade e conscientização. A
constituição da linguagem pelo sujeito acontece em um movimento de transformação das
“[...] palavras alheias, cheias de ecos de outros enunciados [...]”, que aos poucos são
incorporadas e modificadas pelo sujeito Nesse processo, as palavras são orientadas
avaliativamente em um enunciado singular, que expressa a atitude do sujeito em relação aos
enunciados alheios com quem estabeleceu relações dialógicas, quer seja confirmando-os,
refutando-os, ou mesmo baseando-se neles para construir seu enunciado.

Conforme o pensador russo, no início da vida, o sujeito está imerso na consciência
alheia. Tudo que lhe chega, vêm através do outro. Só mais tarde, a partir de diferentes
entonações, expressividades, orientações apreciativas atribuídas pelas palavras dos outros, que
o sujeito vai definindo-se a si mesmo, chegando a sua consciência individual:

Tudo o que me diz respeito a começar pelo meu nome, chega do mundo exterior à
minha consciência pela boca dos outros [...], com a sua entonação, em sua
tonalidade valorativo-emocional. A princípio eu tomo consciência de mim através
dos outros: deles eu recebo as palavras, as formas e a tonalidade para a formação da
primeira noção de mim mesmo. [...]. Como o corpo se forma inicialmente no seio
(corpo) materno, assim a consciência do homem desperta envolvida pela consciência
do outro (Bakhtin 1970-1971/1979/2003e: 373-374).

Observa-se, com o trecho acima, a importância atribuída por Bakhtin ao enunciado do
outro que carregado de tonalidades e entonações valorativas, fundamentais para a constituição
do sujeito, traz à tona a natureza social que leva o indivíduo a tomar consciência de si.

A entonação para o filósofo é a posição avaliativa que emerge de todo e qualquer
discurso, dando um sentido concreto e singular ao que se quer enunciar. A entonação
acompanha e constitui todo e qualquer enunciado, brotando como uma resposta singular e
valorativa do locutor aos enunciados valorativos dos outros com quem dialoga sobre
determinado objeto. Ao mesmo tempo em que o sujeito enuncia e coloca uma determinada
entonação no seu dizer, ele se coloca singular e ideologicamente frente a outros enunciados
valorativos com quem dialoga e os reacentua, mostrando então sua posição avaliativa.

Bakhtin/Voloshinov (1929/2010) traz um trecho do livro O Diário de um escritor, de
Dostoiévski, a fim de exemplificar a importância da entonação expressiva para a construção
do sentido do enunciado. O trecho, pontuado pelos autores, foi reproduzido na íntegra neste
artigo, com o intuito de mostrar a possível ligação entre a emissão vocal sonora, parâmetro
muito estudado na clínica da voz, e o conceito de entonação discutido por
Bakhtin/Voloshinov. O exemplo esclarece que as inflexões produzidas na fala pelo aparelho
fonador são um meio de expressar a relação valorativa do falante com a situação discursiva
por ele vivenciada, ajudando a delinear posições avaliativas ao que deseja comunicar, ponto
importante de ser discutido na formação do alunado em Fonoaudiologia, na clínica da voz.
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Com o intuito de refletir sobre a relação existente entre voz e posições avaliativas do
sujeito (entonação), segue a transcrição abaixo:

Certa vez, num domingo, já perto da noite, eu tive ocasião de caminhar ao lado de
um grupo de seis operários embriagados, e subitamente me dei conta de que é
possível exprimir qualquer pensamento, qualquer sensação, e mesmo raciocínios
profundos, através de um só e único substantivo, por mais simples que seja
[Dostoiésvski esta pensando aqui numa palavrinha censurada de largo uso]. Eis o
que aconteceu. Primeiro, um desses homens pronuncia com clareza e energia esse
substantivo para exprimir, a respeito de alguma coisa que tinha sido dita antes, a sua
contestação mais desdenhosa. Um outro lhe responde repetindo o mesmo
substantivo, mas com um tom e uma significação completamente diferentes, para
contrariar a negação do primeiro. O terceiro começa bruscamente a irritar-se com o
primeiro, intervém brutalmente e com paixão na conversa e lança-lhe o mesmo
substantivo, que toma agora o sentido de uma injúria. Nesse momento, o segundo
intervém novamente para injuriar o terceiro que o ofendera. “O quê há, cara? Quem
tá pensando que é? A gente tá conversando tranquilo e aí vem você e começa a
bronquear!” Só que esse pensamento, ele o exprime pela mesma palavrinha mágica
de antes, que designa de maneira tão simples um certo objeto, ao mesmo tempo, ele
levanta o braço e bate no ombro do companheiro. Mas eis que o quarto, o mais
jovem do grupo, que se calara até então e que aparentemente acabara de encontrar a
solução do problema que estava na origem da disputa, exclama com um tom
entusiasmado, levantando a mão: ... “Eureka!” “Achei, achei!” é isso que vocês
pensam? Não, nada de “Eureka”, nada de “Achei”. Ele simplesmente repete o
mesmo substantivo banido do dicionário, uma única palavra, mas com um tom de
exclamação arrebatada, com êxtase, aparentemente excessivo, pois o sexto homem,
o mais carrancudo e mais velho dos seis, olha-o de lado e arrasa num instante o
entusiasmo do jovem, repetindo com uma imponente voz de baixo e num tom
rabugento...sempre a mesma palavra, interdita na presença de damas para significar
claramente: “Não vale a pena arrebentar a garganta, já compreendemos!” Assim,
sem pronunciar uma única outra palavra, eles repetiram seis vezes seguidas sua
palavra preferida, um depois do outro, e se fizeram compreender perfeitamente.”
(Bakhtin/Voloshinov, 1929/2010f: 138-139).

Com este exemplo, pode-se pensar que o autor ilustra a importância dos recursos
vocais (aspecto que parece fazer parte do que Bakhtin denomina de entonação expressiva),
contribuindo para dar diferentes sentidos e valorações a uma mesma palavra utilizada de
forma distinta por seis interlocutores em um mesmo contexto. Ao ganharem diferentes
acentos apreciativos por meio de distintos recursos vocais, passam a ganhar diferentes
sentidos. Como Bakhtin pontua (1952-1953/1979/2003d: 290), “a entonação expressiva é um
traço constitutivo do enunciado”, conferindo um sentido singular ao que está sendo expresso.

Em “Discurso na vida e discurso na arte” (1926/1993), Voloshinov/Bakhtin refere que
a entonação se encontra na fronteira entre o verbal e o contexto extraverbal, sendo condição
para existência de qualquer enunciado e criação de sentido. A entonação dá vida e
singularidade ao discurso, fazendo locutor e interlocutor se tocarem, nas mais distintas
relações dialógicas e cruzarem suas experiências, seus pontos de vista, suas posições sociais.
Ao se criarem novos enunciados, a partir das inúmeras relações dialógicas vividas por um
sujeito, novas posições valorativas se apresentam. Nesse sentido, a linguagem, para
Voloshinov/Bakhtin, está em constante movimento e evolução, observando-se uma
pluralidade e um fluxo ininterrupto de acentos nos enunciados em função de inúmeras e
infindáveis situações discursivas.

Os acentos valorativos são constituídos pelas condições de produção que envolve uma
determinada situação discursiva: interlocutores e seus lugares sociais, a situação imediata
enquanto parte de um contexto sócio-histórico e ideológico mais abrangente, a relação com os
discursos já produzidos e com aqueles que resultarão da atitude responsiva do interlocutor nas
quais a enunciação se realiza. Fora dessas condições, o sentido se esvai e fica somente a
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palavra neutra, dicionarizada. Voloshinov/Bakhtin (1926/1993) observa que o acento
valorativo não é simplesmente a expressão de uma ideia, mas a expressão de uma tomada de
posição concreta do sujeito frente às condições de produção que se apresentam em uma
situação. Bakhtin e seus colaboradores, em diferentes obras, nomeiam a palavra entonação de
distintas formas como: acento/posição apreciativa, avaliativa, valorativa, axiológica.

Como se pode observar, frente às explanações até o momento, o sujeito, segundo
Bakhtin, se constitui a partir dos outros, que trazem enunciados e palavras das mais diferentes
orientações sociais e com as mais distintas valorações para interagirem com o indivíduo.
Dessa forma, todas as palavras são palavras dos outros e toda a constituição do sujeito deve-se
a tais interações e as formas como o indivíduo reage e se apropria de tais palavras com suas
respectivas cargas entoacionais. A apropriação pelo sujeito das mais variadas linguagens
sociais e valorações ocorre sempre através de zonas de interação em diferentes sintonias:
tensas, combativas, contraditórias, contidas, entre outras.

Para Bakhtin,
a transmissão dos discursos de outrem, das palavras de outrem é um dos temas [...]
essenciais da fala humana. Em todos os domínios da vida e da criação ideológica,
nossa fala contém em abundância palavras de outrem, transmitidas com todos os
graus de precisão e imparcialidade (Bakhtin 1934-1935/2010c: 138-139).

Nas relações dialógicas, diversas vozes, entonações, linguagens sociais se fazem
presentes, inter-relacionam-se e constituem os sujeitos, provocando, em cada um, no processo
de assimilação e interpretação das vozes do(s) outro(s), reações diferentes e singulares:
assimilação, acordo parcial, acordo total, refutação, oposição, complementaridade,
prolongamento etc. Nesse sentido, a compreensão e as respostas de cada sujeito frente aos
enunciados dos outros variam de indivíduo para indivíduo, passando por transformações,
diferentes formas de elaboração e enquadre, até chegar ao sentido compreendido pelo sujeito,
tendo como resultado a elaboração de uma resposta singular frente aos outros enunciados.
Nessa perspectiva, Bakhtin (1929/2008b: 66) esclarece que “cada palavra se apresenta como
uma arena em miniatura onde se entrecruzam valores sociais de orientação contraditória. A
palavra revela-se, no momento de sua expressão, como produto da interação viva das forças
sociais”. Nesse embate de vozes sociais, atuam “forças centrípetas e centrífugas” (Bakhtin
1934-1935/2010), na constituição da linguagem. Todo enunciado apresenta essas duas forças
e cada sujeito as compreende e se posiciona frente a elas de forma particular e relacional.

As forças centrípetas, para o pensador russo (1934-1935/2010c), trabalham a favor da
unificação e centralização da linguagem, trabalhando em uma realidade pluridiscursiva. É um
sistema de forças que impõe normas, porém elas não são imperativas. São embasadas por um
núcleo linguístico sólido e resistente que busca não aderir ou resistir a outras linguagens
sociais. Não aceita a diversidade linguística e sim, a presença de uma única língua. Faraco
(2009: 69) pontua que, de acordo com Bakhtin, as forças centrípetas são “aquelas que buscam
impor certa centralização verboaxiológica por sobre o plurilinguismo real”.

Ao lado das forças centrípetas, como explica Bakhtin (1934-1935/2010c: 82),
“caminha o trabalho contínuo das forças centrífugas da língua, ao lado da centralização verbo-
ideológica e da união caminham ininterruptos os processos de descentralização e
desunificação”. Nesse sentido, as forças centrífugas pertencem ao plurilinguismo social, à
diversidade e expansão linguística, carregadas de diferentes posições avaliativas, entonações e
ideologias. Faraco (2009: 70), interpretando as considerações de Bakhtin sobre forças
centrífugas, refere que tais forças “corroem continuamente as tendências centralizadoras, por
meio de vários processos dialógicos, tais como a paródia e o riso de qualquer natureza, a
ironia, a polêmica explícita ou velada, a hibridização ou a reavaliação, a sobreposição de
vozes etc.”.
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Para Bakhtin, todo enunciado é ponto de encontro tanto das forças centrípetas como
das forças centrífugas; tais forças cruzam-se no enunciado, gerando tensão na sua
constituição, podendo ocorrer predomínio de uma força sobre a outra. Segundo o filósofo, tal
predominância pode relacionar-se com uma época, com um grupo social, com um gênero,
com uma tendência etc. Por exemplo, existem determinados gêneros do discurso, que
apresentam, desde a sua gênese, um predomínio maior de forças centrípetas. No entanto, por
mais que um enunciado exiba forças centrípetas centralizadoras, sempre expõe pontos de fuga
para a entrada das forças centrífugas. Estas sempre aparecem e se movimentam dentro do
discurso. As forças centrípetas são importantes; elas dão estabilidade ao discurso, são forças
que criam a vida da linguagem; mostram as marcas do discurso que se repetem
independentemente do sujeito, propiciando a comunicação e a possibilidade de relação social
entre as pessoas. No entanto, as forças centrífugas são também imprescindíveis, pois elas
geram a expansão das vozes sociais. Muitas vezes, como pontua Ponzio (2008: 148), na
própria palavra do falante “permanecem intenções que lhe são estranhas, que nem ele sempre
consegue controlar, que nem sempre coincidem com as próprias intenções”. São as forças
centrífugas atuando, trazendo novas possibilidades de sentido para o sujeito.

Pode-se pensar, então, que através da afluência de diferentes forças apresentadas nos
enunciados que chegam e dialogam com o sujeito, o enunciado singular vai se constituindo,
ganhando a possibilidade de criação de diferentes e novos contornos entoacionais.

Cada enunciação concreta do sujeito do discurso constitui o ponto de aplicação seja
das forças centrípetas, como das centrífugas. Os processos de centralização e
descentralização, de unificação e de desunificação cruzam-se nesta enunciação, e ela
basta não apenas à língua, como sua encarnação discursiva generalizada, mas
também ao plurilinguismo, tornando-se seu participante ativo. [...] Cada enunciação
que participa de uma língua única (das forças centrípetas e das tendências) pertence
também, ao mesmo tempo, ao plurilinguismo social e histórico (às forças centrífugas
e estratificadoras) (Bakhtin, 1934-1935/2010c: 82).

Logo, a partir da concorrência entre essas forças, o enunciado dialógico (como
resposta ao enunciado do outro, materializa-se), mostrando (de forma, ora mais ora menos
aparente) o embate e a tensão que ocorre entre essas duas tendências verbo-ideológicas nas
relações dialógicas.

Para Faraco (2009: 70), Bakhtin ao apresentar sua concepção dialógica de linguagem,
aponta “para a existência de jogos de poder entre as vozes que circulam socialmente,
manifestadas nas tendências centrípetas e correlacionados a condições sócio-históricas
específicas”. Considerando que, a experiência discursiva individual de cada sujeito
desenvolve-se num meio repleto de ecos de enunciados que gozam de prestígio social de uma
determinada época sócio-histórica (tentando tornar monovalente o signo); muitos enunciados
singulares acabam por privilegiar e destacar valores com tal carga expressiva, manifestando a
força das tendências centrípetas em unificar o discurso.

Outra noção fundamental da obra bakhtiniana é aquela que refere que a relação do
dizer do sujeito com seu objeto nunca é direta, sempre penetra na camada de discursos sociais
que recobrem o objeto. Tal perspectiva é apresentada a seguir por Bakhtin, a partir da imagem
do raio de luz.

Se representarmos a intenção, isto é, a orientação sobre o objeto de tal discurso pela
forma de um raio, então nós explicaremos o jogo vivo e inimitável de cores e luzes
nas facetas da imagem que é construída por elas, devido à refração do “discurso-
raio” não no próprio objeto [...], mas pela sua refração naquele meio de discursos
alheios, de apreciações, e de entonações através do qual passa o raio, dirigindo-se
para o objeto. A atmosfera social do discurso que envolve o objeto faz brilhar as
facetas da sua imagem (Bakhtin, 1934-1935/2010c: 87).
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Para o Círculo de Bakhtin, todo signo ideológico (por exemplo, a palavra) sempre
reflete uma realidade, uma posição axiológica do sujeito frente ao mundo, como também
refrata outras possibilidades, ou seja, tal posição assumida pelo sujeito é também atravessada
pela refração de outros quadros axiológicos.

O filósofo esclarece que tudo o que tem um caráter ideológico tem um significado e
materializa-se de forma verbal e/ou não verbal, num signo ideológico. Assim, todo signo
ideológico representa um fragmento da realidade por ela materializada. Para
Bakhtin/Voloshinov (1929/2010f: 32-33), “um signo é um fenômeno do mundo exterior”. No
entanto, o signo ideológico “não existe apenas como parte de uma realidade, ele também
reflete e refrata uma outra”. Ou seja, o signo ideológico pode existir para além da realidade a
partir da qual se materializa e representar outras realidades. Dessa forma, tudo o que pode
adquirir um valor ideológico – “todos os produtos da cultura dita imaterial” (FARACO, 2009:
47) – podem tornar-se um signo ideológico, refletindo uma realidade e refratando outras.

A palavra, considerada fenômeno ideológico por excelência, tanto reflete como refrata
o mundo. Os sentidos, as interpretações não estão na palavra em si, nem concretizam-se a
partir das formas linguísticas abstratas, tomadas fora do enunciado, nem materializam-se
numa relação transparente entre linguagem e mundo, como observamos nos dizeres de Di
Fanti e Teixeira (2009) e Faraco (2009), ambos reacentuando Bakhtin.

De acordo com Bakhtin (1934-1935/2010c), refletir e refratar são condições
necessárias de todo signo. Assim, no momento em que o sujeito enuncia algo, ele
interpreta/reflete uma realidade da sua forma, a partir de uma determinada condição de
produção discursiva. Ao mesmo tempo, essa interpretação singular aponta outras
possibilidades de sentido que um signo ideológico pode apresentar. Sinaliza para o fato de
que aquele enunciado refrata outras interpretações, devido à “dinâmica da história e por
decorrência do caráter sempre múltiplo e heterogêneo das experiências concretas dos grupos
humanos – diversas interpretações (refrações) desse mundo” (Faraco, 2009: 51).  Dessa
forma, um signo ideológico ao ser enunciado por um sujeito, sempre reflete uma realidade e
refrata outras possibilidades de sentido.

Conforme o pensador russo (1934-1935/2010c: 86), “a concepção do objeto, por parte
do discurso, é um ato complexo [...] É nesse jogo complexo de claro-escuro que penetra o
discurso, impregnando-se dele, limitando suas próprias facetas semânticas e estilísticas”.
Nesse sentido, a palavra tanto reflete e aclara um ponto de vista, uma forma de o indivíduo
pensar e ver o mundo numa situação discursiva específica, quanto refrata e obscurece muitas
outras. Logo, os sentidos construídos por uma palavra, um signo ideológico
(reflexo/refração), sempre levam em conta o ato concreto da enunciação.

Para finalizar esta seção, optou-se por trazer um trecho do texto “Apontamentos de
1970-1971”, que descreve de forma resumida a importância do outro na constituição do
sujeito

[...] todas as palavras, além das minhas próprias, são palavras do outro. Eu vivo em
um mundo de palavras do outro. E toda a minha vida é uma orientação nesse mundo;
é reação às palavras do outro [...], a começar pela assimilação delas [...] e
terminando na assimilação das riquezas da cultura humana [...] (Bakhtin, 1970-
1971/1979/2003e: 379).

E, desse modo, o sujeito vai se constituindo na interação com o discurso do outro. São
inúmeras as relações de sentido que se instauram nessa relação permanente com o discurso do
outro, ondas de ressonância dialógica constituintes do discurso e formadoras do sujeito.

2. Reflexões Metodológicas
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Este artigo envolve uma reflexão sobre uma pequena parte de um material utilizado para
escrever a tese de Doutorado de Flávia Fialho Cronemberger, a ser defendida pelo Programa
de Pós-graduação em Letras da PUC/RS-UNEB/BA, no segundo semestre de 2014.

O objetivo principal da tese é observar e analisar aspectos constituintes da formação
de um grupo de alunos de graduação em Fonoaudiologia de um estágio supervisionado na
área de voz, visando trazer uma reflexão sobre a importância de se considerar, tanto no espaço
da supervisão, como no do atendimento clínico, a sócio-historicidade constitutiva dos sujeitos
participantes do estágio (professor, alunos e pacientes). Esta pesquisa arquitetada no contexto
das interações sociais, possivelmente, contribuirá para uma maior e mais efetiva percepção,
acolhimento e (re)significação das necessidades e expectativas pessoais e /ou profissionais
dos pacientes e estudantes. É uma pesquisa longitudinal de caráter qualitativo que segue
princípios bakhtinianos concernentes à pesquisa no campo das ciências humanas.

Na tese analisam-se recortes de enunciados de participantes do estágio durante um
semestre letivo, envolvendo aulas de supervisão de uma professora com seus alunos e
processo clínico terapêutico de uma paciente com seus respectivos estudantes/terapeutas.
Importa observar e analisar o complexo de forças discursivas emanadas de vozes constitutivas
de sujeitos participantes da pesquisa (professor, alunos e pacientes) durante o estágio. Forças
que atuam e produzem efeitos de sentido em diferentes e interconectadas práticas sociais que
envolvem o trabalho (supervisão acadêmica, atendimento clínico-terapêutico e entrevista
acadêmica), refletindo e refratando diferentes pontos de vista, posições axiológicas, que
contribuem para a formação profissional dos estudantes.

Neste artigo, optou-se por mostrar um recorte enunciativo da primeira aula de
supervisão do estágio analisado. Enunciados selecionados de entrevistas realizadas com os
sujeitos participantes da pesquisa entrelaçam-se com os enunciados da professora e alunos
participantes deste primeiro dia de aula, visando uma melhor compreensão dos enunciados da
aula. As entrevistas tiveram como objetivo compreender as influências de
pessoas/acontecimentos/teorias na forma dos sujeitos participantes da pesquisa perceberem a
clínica da voz e o próprio estágio em questão.

No recorte são analisadas interações entre uma professora e alunas sobre uma das
etapas que compõem o atendimento fonoaudiológico: a anamnese. Assunto estudado em
disciplinas anteriores pelos discentes e retomados nesta primeira aula da supervisão. A
anamnese pode ser considerada o procedimento inaugural do tratamento fonoaudiológico. Seu
objetivo é trazer informações sobre aspectos que se relacionam com a queixa que levou o
sujeito a procurar a clínica. A intenção é que tais informações ajudem a melhor elucidação do
caso do paciente. Os enunciados analisados a seguir buscam mostrar a posição valorativa de
Ana e dos alunos sobre tal assunto antes o início dos atendimentos.

Os nomes dos sujeitos que aparecem no recorte enunciativo em análise são fictícios.
Os enunciados analisados da professora e alunos encontram-se em itálico.

3. Uma breve reflexão sobre a primeira aula de supervisão

Ana inicia suas explicações sobre as etapas que compõem a anamnese. Enuncia sobre a
importância de se ter um histórico detalhado da queixa do paciente. Descreve possíveis causas
da disfonia2 em pacientes e aspectos mantenedores de tal quadro em professores.

Recorte enunciativo:

2 Disfonia é uma expressão médica que significa alteração na produção da voz (Wikipédia)
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Ana: (...) história pregressa da disfonia... o que fez o paciente ficar disfônico e o que mantêm
a disfonia ...cuidado gente porque parece assim que é uma coisa que está na nossa cara e as
vezes não tá na cara assim...a coisa mais óbvia do mundo que a gente tem que repensa são
professores...uma mulher que tem 20 anos de profissão...tá há dois anos rouca...não é porque
ela é professora...não é porque ela se expõem...tem o uso da voz profissional...alguma coisa
mais mudou na vida dela para que neste dois últimos anos tenha ficado disfônica...ou mudou
turma...ou pegou uma turma que ela agora não tá aguentando (...) ou tem a questão da
idade...menopausa...ou além disso tá separando do marido...então a gente sabe que a
disfonia a gente tem muitas coisas juntas (...) tem várias mil doenças (...) questões psíquicas
(...) questões sociais que podem levar a disfonia (...) então a gente tem que tomar
cuidado...claro que a gente sempre tem a tendência a puxar mais para o que é mais fácil para
a gente que são as questões orgânicas (...)
Alunas: ((silêncio))
Ana: (...) então assim é professora (...) de tudo que pode estar acontecendo...além disso...é
professora em que turno?...qual a carga horária?...quantidade de alunos?...condições da sala
de aula?...então vocês tem que entender direitinho como é que essa pessoa usa a voz dela
para propor alguma coisa que seja efetiva...é professora só e grita muito em sala de aula?
(...) então qual a quantidade de alunos?...como é o estilo dela dar aula?...é uma aula que é
mais formal?...ela fica o tempo todo falando?...então até nisso a gente vai ter que
interferir...refletir sobre como é o processo de aprendizado daquele aluno...será que não tem
uma outra forma que você não se desgaste tanto?...ah então será que não é importante
trabalhar a expressividade?(...)
Alunas: ((silêncio))

Neste recorte, a professora enuncia sobre a importância de conhecer o histórico da
queixa do paciente, pontuando que os alunos devem ser cautelosos buscando a compreensão
das razões que podem levar e/ou manter uma disfonia. Explica que pode haver várias causas:
doenças, questões psíquicas e sociais e, que há uma tendência dos fonoaudiólogos, em
associar as disfonias às questões orgânicas. Descreve possíveis comportamentos que podem
estar interferindo na manutenção de uma disfonia em docentes. Ao final deste recorte,
esclarece que, no caso dos professores, pode haver necessidade de um trabalho com a
expressividade: uma ação mais voltada para aspectos da prosódia.

Observa-se, constituindo os discursos da professora, uma luta intensa entre forças
centrípetas e centrífugas, ratificando o que Bakhtin/Voloshinov (1929/2010) afirma, que em
todo signo se confrontam índices de valor contraditórios. A professora reconhece que há uma
tendência centrípeta organicista dos fonoaudiólogos em tratar as questões da clínica da voz:
“(...) a gente sempre tem a tendência a puxar mais para o que é mais fácil para a gente que
são as questões orgânicas (...)”. Com as palavras: “(...) tendência a puxar mais para o que é
mais fácil para a gente (...)”, observa-se a presença de uma memória sócio-histórica
organicista parecendo compor a história de ações da Fonoaudiologia na clínica da voz e a
formação acadêmica e profissional de Ana. Possivelmente, uma cristalização de vozes
biologizantes ao longo da história da Fonoaudiologia, tenha tornado a concepção organicista
mais palatável de ser compreendida e usada pelos fonoaudiólogos. Nos dizeres da docente
percebe-se, como tendência centrífuga, a apresentação de outras possíveis causas
deflagradoras de uma disfonia: “(...) questões psíquicas (...) questões sociais que podem levar
a disfonia (...)”. Em seus enunciados, Ana descreve distintos aspectos que podem estar
piorando a voz da categoria profissional dos professores: “(...) tem o uso da voz
profissional...alguma coisa mais mudou na vida dela para que nestes dois últimos anos tenha
ficado disfônica...ou mudou turma...ou pegou uma turma que ela agora não tá aguentando
(...) ou tem a questão da idade...menopausa...ou além disso tá separando do marido...então a
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gente sabe que a disfonia a gente tem muitas coisas juntas (...)”. Verifica-se que diferentes
motivos constroem o discurso de Ana constituindo um quadro disfônico em um professor,
chegando a citar diferentes situações que podem contribuir para o aparecimento/agravamento
de uma disfonia. Observam-se exemplos envolvendo o espaço da sala de aula: “(...) ou mudou
turma....ou pegou uma turma que ela agora não tá aguentando (...)” , idade: “(...) ou tem a
questão da idade...menopausa (...)” e vida familiar: “(...) tá separando do marido (...)”.

Apesar de o discurso de Ana refratar para os alunos diferentes possibilidades
causadoras/mantenedoras de uma disfonia, não se percebem vozes que valorem a importância
de compreender melhor as interações do sujeito com outros, gerando/agravando o distúrbio
vocal. Verifica-se que Ana enuncia para os alunos diferentes relações que podem piorar um
quadro disfônico em um professor: relação docente/discente (em sala de aula) e relação
marido/esposa (vida familiar), mas não adentra sobre a importância de se compreender de
forma mais minuciosa, as relações interacionais presentes nesses contextos, constituindo o
indivíduo, sua linguagem e as alterações vocais que apresenta.

Seguindo com a análise do recorte enunciativo, o discurso da professora valora outros
aspectos que podem contribuir para deflagrar/agravar a voz do professor no contexto da sala
de aula: “(...) é professora em que turno?...qual a carga horária?...quantidade de
alunos?...condições da sala de aula? (...)”. Observa-se que o discurso de Ana pontua a
importância de se relacionar a queixa da voz com diferentes formas de um professor usar a
voz em sala de aula: “(...) então vocês tem que entender direitinho como é que essa pessoa
usa a voz dela para propor alguma coisa que seja efetiva (...) é professora só e grita muito
em sala de aula? (...) como é o estilo dela dar aula?... é uma aula que é mais formal?...ela
fica o tempo todo falando? (...)”. Verifica-se uma preocupação em perceber comportamentos
que levem o docente a abusar mais da voz em classe: gritos em sala, estilo mais/menos
autoritário de se comunicar com os alunos, aulas expositivas. Em contrapartida, percebe-se,
nos dizeres de Ana o pouco espaço de reflexão conferido à interação professor-aluno,
interferindo na constituição e emissão da voz do docente. A importância dada à figura do
aluno pode ser analisada através das seguintes palavras: “(...) é professora só e grita muito em
sala de aula (...) então qual a quantidade de alunos? (...) refletir sobre como é o processo de
aprendizado daquele aluno (...) ah então será que não é importante trabalhar a
expressividade? (...)”. Nota-se que o sentido veiculado por estas palavras, não parece
associar-se a uma melhor compreensão da interação docente/discente. Ao procurar conhecer a
quantidade de estudantes em sala, observa a relação entre um número maior de alunos e a
necessidade de gritar mais do professor: “(...) é professora só e grita muito em sala de aula?
(...) então qual a quantidade de alunos? (...)”. Com relação ao processo de aprendizado do
aluno, percebe-se no enunciado uma valoração que busca pela melhor forma do docente se
comunicar e ser compreendido pelo discente. Assim, enuncia: “(...) refletir sobre como é o
processo de aprendizado daquele aluno (...) ah então será que não é importante trabalhar a
expressividade? (...)”. Nesse caso, parece valorar que, para um processo de aprendizagem
mais efetivo do aluno, é importante que o professor utilize adequadamente as entonações de
pergunta, afirmação, exclamação, o ritmo e as pausas, a acentuação de palavras (Märtz 2004b:
243), ou seja, que o professor seja levado a ficar atento a aspectos relacionados à prosódia da
sua fala. Observa-se que as questões enunciadas por Ana focam muito mais na forma do
docente se comunicar, do que na própria interação docente/discente.

Nos enunciados da professora, não parece estar em jogo a importância do que o
professor diz, para quais alunos diz, quando diz, o seu projeto enunciativo e os sentidos
veiculados na sua forma de dizer. Ou seja, as condições de produção envolvidas na realização
de um enunciado não parecem estar todas abarcadas nas reflexões trazidas sobre o contexto
que abrange a vida do professor em sala de aula. No recorte, o enfoque da atuação
fonoaudiológica pontua, principalmente, situações externas causadoras de abuso vocal no
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professor, além de valorar a importância de melhorar as possibilidades expressivas do docente
ao se comunicar com o aluno.

Percebe-se, nos dizeres da professora, a valoração a uma lista de questionamentos que
os alunos podem fazer a todos os professores, possíveis mantenedores de um quadro de
disfonia vocal: (...) é professora? (...) em que turno?...qual a carga horária?...quantidade de
alunos?...condições da sala de aula? (...) grita muito em sala de aula? (...) então qual a
quantidade de alunos?...como é o estilo dela dar aula? (...)”. Geralmente, os professores que
apresentam problemas vocais, ministram aulas em mais de um turno, apresentam uma grande
quantidade de alunos em sala, gritam muito e dão muitas aulas expositivas, em que se observa
falarem bastante. Tais aspectos são importantes serem questionados. Entretanto, acredita-se,
que para que o processo terapêutico torne-se transformador do indivíduo que o procura, é
importante aprimorar e aprofundar a busca em outras vertentes, levando o aluno, por exemplo,
a perceber que as alterações de voz que o sujeito apresenta aparecem no momento em que ele
usa a voz para interagir com o outro. Assim sendo, os outros provocam reações no paciente,
que lhe fazem usar a voz de diferentes modos, ajudando a construir diferentes sentidos e
valorações ao que enuncia. Nesse aspecto, a linguagem e a voz utilizada pelo sujeito e pelos
outros com quem o indivíduo se relaciona, devem fazer parte das reflexões do aluno e do
paciente, levando este último a se indagar sobre as posições que toma nas interações com os
outros e as emissões vocais que usa para dar sentido ao que enuncia. Por mais que as
situações de abuso vocal, por exemplo entre professor e aluno em sala de aula, soem
semelhantes, as interações entre sujeitos são sempre únicas, sendo necessária observá-las,
analisa-las e compreendê-las em suas gêneses interativas para, então, (re)significá-las com o
paciente, transformando mais significativamente o sujeito e as vozes que usa, que contribuem
para dar sentido ao que enuncia. Neste recorte, a professora parece não se aprofundar em tais
posicionamentos.

Observando o ângulo de visão de Ana, no recorte analisado, não se pode esquecer que
sua formação é fruto de outras vozes com quem dialogou ao longo da sua história,
principalmente da sua vida acadêmica e profissional. E, nesse sentido, a entrevista com a
professora é bastante reveladora de outros discursos que a constituíram. Na entrevista, aponta
vozes de professores que a formaram na graduação e pós-graduação e que ainda hoje a
influenciam em sua prática clínica e acadêmica. Ao ser questionada sobre docentes marcantes
na sua vida como fonoaudióloga, Ana enuncia: “ (...) eu acho que Mina não tem como não
(...) posteriormente Kátia também (...) acho que são dois ícones (...) são as sumidades (...)
você tem Mina que é muito organicista e você tem Kátia que pensa na questão da
funcionalidade (...) acho que se complementam (...) você pega Mina que tem a questão
orgânica de fato e você pega Kátia (...) a questão do ajuste muscular (...) ela fala mais da
questão da funcionalidade dos músculos e tal (...)”. Nos enunciados produzidos na entrevista,
percebem-se vozes de professores com uma formação organicista que forneceram definições
provisórias que, possivelmente, refletem nos posicionamentos de Ana nas supervisões e
atendimentos ao longo do estágio. Provavelmente, partindo desta visão, Ana aponta, nos
enunciados selecionados, diferentes causas para um quadro disfônico, destacando as origens
orgânicas, listando também comportamentos abusivos recorrentes de voz em grupos de
profissionais como os professores. Nos enunciados, não se verifica a importância da escuta da
voz do paciente que em interação com outros, modifica sua voz de diferentes maneiras,
contribuindo para produzir diferentes sentidos ao que enuncia. Compreende-se que o
terapeuta, ao se aprofundar nessas últimas questões com o paciente, pode levar o sujeito a se
conhecer melhor, compreender melhor suas posições frente a diferentes situações e
interlocutores, levá-lo a (re)significar seus posicionamentos e, assim, repensar o uso que faz
da sua voz em distintos contextos, melhorando seu quadro disfônico.
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No recorte enunciativo, os discentes ouvem o enunciado da docente e silenciam,
sugerindo levar a professora a entender que os discentes aceitam seus posicionamentos.

Diferentes vozes parecem ajudar a construir tais réplicas silenciosas dos alunos aos
enunciados da professora. As respostas dos estudantes, possivelmente, advêm da maneira
como avaliam Ana, do modo como ela se projeta no discurso (muitas vezes, de uma forma
assertiva e/ou imperativa em suas colocações), e/ou da memória sócio-histórica-cultural das
práticas educativas, em que, geralmente, esperam-se respostas silenciosas ou objetivas dos
discentes.

Com relação às expectativas que as alunas têm da professora Ana, uma discente
enuncia na entrevista: “(...) Ana é uma das professoras de voz mais completas que tem... toda
aula...sempre que eu encontro com Ana faz com que eu aprenda bastante (...)”. Outra
estudante pontua: “(...) Ana...a gente vê a segurança do que ela está falando...a preocupação
com o paciente (...)”. Outra aluna refere: “(...) Ana vai me fazer ter um novo olhar para voz
(...) ela transpira voz e vai me fazer gostar ainda mais de voz (...)”. Tais posicionamentos
apontam para a valoração positiva que as discentes possuem da professora de outros
encontros já vivenciados com ela, um dos fatores que, possivelmente, contribui para as
réplicas silenciosas das discentes. Nesse sentido, pode-se pensar que elas respeitam e confiam
nos dizeres de Ana, parecendo querer seguir o caminho direcionado pela docente.

Com os recortes enunciativos das entrevistas observa-se a intensa rede de fios
dialógicos que constituem os discursos tanto da professora como dos alunos na primeira aula
de supervisão. São vozes que ajudam a compreender as respostas silenciosas dos alunos que,
com seus enunciados, parecem auxiliar a estabilizar os sentidos veiculados nos discursos de
Ana. Refletindo sobre os enunciados da professora, na primeira aula, constata-se que suas
palavras procuram relembrar e ampliar assuntos importantes dos alunos conhecerem para
realizarem a entrevista inicial com os pacientes. Seus enunciados tanto refletem uma
cristalização de vozes organicistas que ajudam a explicar os quadros disfônicos (“(...) a gente
sempre tem a tendência a puxar mais para o que é mais fácil para a gente que são as
questões orgânicas (...)”), quanto refratam outras possíveis causas que levam a uma disfonia
(“(...) questões psíquicas (...) questões sociais que podem levar a disfonia (...)”). Ana
apresenta para os alunos diferentes aspectos que podem levar a uma piora da voz de um
professor. Chega a enunciar distintas situações deflagrando/agravando um quadro de disfonia:
na sala de aula (“(...) ou mudou turma...ou pegou uma turma que ela agora não tá aguentando
(...)”) e vida familiar (“(...) tá separando do marido (...)”). Assuntos que, segundo ela, os
alunos precisam estar atentos durante a realização de uma anamnese. Verifica-se, no entanto,
que embora seus enunciados mostrem para os alunos diferentes possibilidades
geradoras/mantenedoras de um quadro disfônico, não se observa um aprofundamento na
compreensão da voz do paciente em interação com outros. Interações que produzem alterações
na voz do paciente (emissão vocal sonora), ajudando a construir diferentes sentidos e
posicionamentos ao que o paciente enuncia.

Compreende-se que é a partir da linguagem, dos enunciados proferidos pelo paciente,
que as mais distintas manifestações vocais podem ser percebidas pelo terapeuta e paciente e
transformadas. Manifestações vocais que, como pontua Märtz (1999a), chegam à clínica
atravessadas por assertividades, angústias, desejos de esclarecimentos, enfim dos mais
diversos sentidos produzidos, ao longo da vida, pelo paciente em suas mais distintas
interações e contextos. A partir desses enunciados, envoltos de tantos sentidos, que o
fonoaudiólogo, numa relação dialógica com o paciente, pode começar a trabalhar. Refletindo
sobre a filosofia bakhtiniana, o fonoaudiólogo pode retomar as falas do paciente, compreender
os padrões vocais por ele utilizados, as vozes que o formaram e que influenciaram a
construção de seus enunciados, levando o paciente a refletir sobre como e porque está falando
com emissões vocais alteradas em distintas situações. De acordo com Masini,
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Parece-nos fazer toda a diferença quando o terapeuta/fonoaudiólogo retoma os
enunciados do paciente com o objetivo de respondê-los seja pela argumentação,
dúvida, complementação, concordância. Ao reconhecer no enunciado alheio suas
próprias palavras acolhidas, o paciente sente-se pleno de palavras interiores e [...]
essa é uma condição fundamental para a ressignificação da linguagem em sua vida
(Masini 2004: 180)

O paciente sentindo-se “cheio de palavras interiores”, passa a refletir mais sobre sua
postura linguística e vocal frente a diferentes situações, com diferentes interlocutores, aspecto
importante para a (re)significação da linguagem e da voz em sua vida. Conhecimentos que se
discutidos entre professor e alunos no estágio, podem levar os discentes a uma formação
profissional mais transformadora.

4. Considerações Finais

Há uma predominância de vozes nos enunciados analisados que enaltecem a procura
por causas que esclareçam o problema vocal do paciente. Nessa perspectiva, diferentes
questões são pontuadas pela docente como deflagradoras ou agravantes de um quadro
disfônico. Nos discursos parece não se reconhecer a importância de compreender as relações
interativas que são formadoras do paciente e constitutivas da sua voz. Nesse aspecto, perde-se
de vista a condição de inacabamento permanente do paciente e da sua voz, que se encontram
sempre em uma posição de vir a ser na interação com os outros (Jobim e Souza e al, 2012).
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