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Considerações iniciais 

 

O texto que segue é parte de nossa tese A escrita para o outro no processo de 

alfabetização. Nele, apresentaremos e discutiremos o enunciado, na perspectiva 

bakhtiniana, que muito contribui para a reflexão sobre a produção de textos para o outro 

por crianças no processo da alfabetização. Finalizamos, apresentando o texto escrito 

pela menina Mari para o seu pai, buscando evidenciar a necessidade de possibilitar às 

crianças condições de escrita que envolvam interlocução, pois aprender a escrever é 

vivenciar um processo dialógico que se constitui por meio de um projeto discursivo.  

 

A concepção de linguagem bakhtiniana 

 

Destacamos, inicialmente, que Bakhtin se contrapunha às perspectivas teóricas 

da linguística de seu tempo e, nesse contexto, construiu uma concepção de linguagem 

que delas se diferenciava. Para ele, essas perspectivas reduziam a linguagem a um 

código, a um “[...] sistema linguístico, a saber, o sistema das formas fonéticas, 

gramaticais e lexicais da língua” (BAKHTIN, 2004, p. 77) ou a uma construção 

puramente individual, isto é, o psiquismo individual que é responsável pela criação 

linguística. Nesse contexto discursivo, defende que só é possível compreendermos o que 

é a linguagem quando a estudamos no seu real contexto de produção, ou seja, nas 

relações sociais.  As correntes da linguística mencionadas por ele deslocaram a 

linguagem das relações sociais, o verdadeiro lócus, de sua produção, colocando-a ora 

interior do sujeito ora no código ou no sistema de formas linguísticas. Desse modo, 

essas correntes retiraram da linguagem seu aspecto social e ideológico materializado na 
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enunciação. Assim sendo, a produção teórica realizada pela linguística de seu tempo 

cometia um grave equívoco, quando eliminava dos estudos da linguagem a sua origem 

social, histórica e cultural. O autor defende, então, que a interação verbal é o fenômeno 

social, no qual a linguagem é constituída por meio da enunciação, ou seja,  

 

[...] a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema de 
formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 
psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação 
verbal constitui assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 2004, 
p. 123). 

 

Sendo assim, a discussão de Bakhtin, nesse contexto, volta-se para uma severa 

crítica à separação da linguagem de seu conteúdo ideológico e vivencial. Desintegração 

esta, como dito, que vinha sendo realizada pelas correntes da linguística. O 

posicionamento de Bakhtin sobre essa questão se concretiza em um arcabouço teórico 

que constitui um dos pilares da sua perspectiva de linguagem, a noção de enunciado. 

Inicialmente, o enunciado é sempre produzido em direção a um interlocutor que, para 

Bakhtin, não pode ser abstrato. Mesmo a linguagem interior é produzida para um 

auditório social bem definido, pois “[...] o mundo interior e a reflexão de cada indivíduo 

têm um auditório social próprio bem estabelecido, em cuja atmosfera se constroem suas 

deduções interiores, suas motivações, apreciações etc.” (BAKHTIN, 2004, p. 112-113).  

Dessa maneira, o enunciado não é uma mera produção individual e nem tampouco 

produto de um sistema linguístico. Ao contrário, ele é produzido no interior das relações 

sociais. Logo, 

 

[...] a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente 
organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser 
substituído pelo representante médio do grupo social, ao qual pertence o 
locutor. A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse 
interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social, se 
estiver ligada ao intelocutor por laços sociais mais ou menos estreitos (pai, 
mãe, marido, etc.). Não pode haver interlocutor abstrato; não teríamos 
linguagem comum com tal interlocutor, nem no sentido próprio (BAKHTIN, 
2004, p. 112). 

 

Esse é um elemento essencial para o entendimento dos textos escritos pelas 

crianças1, pois sabemos que os enunciados concretizados nos textos por elas produzidos 
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são dirigidos a um interlocutor ou, nos termos do autor, um auditório social bem 

definido que muito influencia o dizer das crianças. Nesse sentido, o interlocutor tem 

uma enorme força no processo de produção dos enunciados sejam eles orais, sejam 

escritos. Esse papel do outro no processo de comunicação não era, na opinião de 

Bakhtin (2006), bem compreendido pela linguística. Nessa discussão, diz ainda que, 

apesar das variações de discussões no campo da linguística, mantinha-se:  

 

[...] senão o pleno desconhecimento, ao menos a subestimação da função 
comunicativa da linguagem; a linguagem é considerada do ponto de vista do 
falante, como que de um falante sem a relação necessária com outros 
participantes da comunicação discursiva (BAKHTIN, 2006, p. 270). 
 

Nessa perspectiva, o outro é desconsiderado e, quando é considerado, afirma 

Bakhtin (2006), é simplesmente para assumir a função de ouvinte que apenas assimila 

passivamente as palavras ditas pelo falante. Desse modo, “[...] em essência, a língua 

necessita apenas do falante – de um falante – e do objeto de sua fala, se neste caso a 

língua pode servir ainda como meio de comunicação, pois essa é a sua função 

secundária, que não afeta sua essência” (BAKHTIN, 2006, p. 270). A contraposição do 

autor em relação a essa concepção de linguagem é tão contundente, que ele chega a 

dizer que esse modo de entender a comunicação discursiva é uma ficção da linguística. 

Dessa forma, o autor discorda de perspectivas da linguística que entendem que, no 

processo de comunicação discursiva, o “ouvinte” é passivo e age como um mero 

receptor. Por isso, Bakhtin (2006) anuncia o modo como compreende a relação entre os 

falantes da língua no processo de comunicação discursiva. Para ele,  

 

[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 
discurso ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 
responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, 
aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se 
forma ao longo de todo o processo de audição e compreensão desde o seu 
início, às vezes literalmente a partir da primeira palavra do falante 
(BAKHTIN, 2006, p. 271). 

 

Assim, a enunciação é sempre um processo no qual os sujeitos se posicionam em 

relação ao tema do enunciado e também leva em conta a posição ou possíveis respostas 

dos interlocutores. É importante destacar que essa responsividade destacada por Bakhtin 

não é só do “ouvinte”. Para o autor, o locutor também é respondente, na medida em que 

não é o primeiro falante, isto é, “[...] o primeiro a ter violado o eterno silêncio do 

universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa, mas também 



alguns enunciados antecedentes – dos seus e alheios – com os quais o seu enunciado 

entra nessas ou naquelas relações” (BAKHTIN, 2006, p. 272). Nessa perspectiva, o 

enunciado é uma resposta a enunciados anteriores e posteriores num constante diálogo 

na corrente de comunicação discursiva.  

As discussões realizadas por Bakhtin (2006) são fundamentais para refletirmos 

sobre os textos escritos produzidos pelas crianças que participaram do estudo. 

Lembrando que, quando falamos de produção de textos, estamos falando de enunciados. 

Por isso, faremos uma relação da discussão realizada por esse autor e os 

enunciados/textos escritos pelas crianças. Destacamos, inicialmente, que todo enunciado 

é de natureza social e por isso não pode ser entendido fora da situação concreta de sua 

produção. Nesse sentido, a compreensão do processo de produção de textos pelas 

crianças tem, neste estudo, certo cuidado em apresentar o contexto social que motivou a 

constituição dos enunciados. Entendemos que, se essa condição não for considerada, 

lidaremos, então, com uma ficção científica, conforme discute Bakhtin (2006).  

O entendimento das produções de textos, como enunciados, significa, acima de 

tudo, reconhecê-los no interior do processo de compreensão ativo-responsiva. Essa 

perspectiva modifica intimamente a análise dos textos das crianças, pois a ênfase não é 

aquilo que falta, ou aquilo que a criança não sabe do ponto de vista da escrita 

convencional. Ao contrário, os textos são reveladores de seus intuitos discursivos e, 

nesse contexto, evidenciam o modo como utilizam os recursos da linguagem escrita que 

já dominam e o processo de busca de compreensão dos conhecimentos dos quais ainda 

não se apropriaram. Outra peculiaridade do enunciado discutida por Bakhtin (2006, p. 

280) é a alternância dos sujeitos falantes. Essa alternância ocorre precisamente “[...] 

porque o locutor disse (ou escreveu) tudo o que queria dizer num preciso momento e em 

condições precisas”.  Para o autor, cada réplica do diálogo, “[...] por mais breve e 

fragmentária que seja, possui um acabamento específico, que expressa a posição do 

locutor, sendo possível responder, sendo possível tomar, com relação a essa réplica, 

uma posição responsiva” (BAKHTIN, 2006, p. 275). O acabamento do enunciado é 

uma noção que adotamos nas análises, pois compreendemos que o querer-dizer motivou 

as crianças a escrever.  

Por isso, não podemos quantificar a produção textual das crianças, pois o critério 

para o acabamento do enunciado é a capacidade de responder a ele, o que se dá no 

processo de comunicação discursiva. Nesse sentido, “[...] não só compreendemos o 

significado de dada palavra da língua como ocupamos em relação a ela uma ativa 



posição responsiva – de simpatia, acordo ou desacordo, de estímulo para ação” 

(BAKHTIN, 2006, p. 291).  Logo, uma palavra ou uma oração tornam-se um enunciado 

a depender da situação comunicativa em que são utilizadas. Desse modo, “[...] se uma 

palavra isolada é pronunciada com entonação expressiva, já não é uma palavra mais um 

enunciado acabado expresso por uma palavra” (BAKHTIN, 2006, p. 290). A entonação 

expressiva dá um sentido concreto à palavra que deixa de ser uma mera unidade da 

língua para tornar-se um enunciado. Não basta, então, que o texto ou o enunciado seja 

compreendido somente no sentido da língua; é preciso que ele esteja inserido no 

processo da comunicação discursiva, pois, 

 

[...] em cada enunciado – da réplica monovocal do cotidiano às grandes e 
complexas obras de ciência ou de literatura – abrangemos, interpretamos, 
sentimos a intenção discursiva de discurso ou a vontade discursiva do falante, 
que determina o todo do enunciado, o seu volume e as suas fronteiras 
(BAKHTIN, 2006, p. 281). 
  

Dessa forma, há uma intenção discursiva por parte dos sujeitos que se enunciam. 

E é essa intenção que motiva o falante a dizer (ou escrever) o enunciado que assume o 

sentido que o falante lhe atribuiu. Nessa direção, é o querer dizer do falante que deflagra 

a produção do enunciado. Essa foi uma de nossas preocupações ao longo da pesquisa, 

pois, para que a produção escrita não se constituísse em uma mera atividade escolar, 

sabíamos que era necessário possibilitar às crianças a concretização de alguns de seus 

projetos discursivos. Para isso, entendemos que seria fundamental que elas escolhessem 

seus interlocutores, para os quais pudessem dirigir seus enunciados, ou seja, que as 

crianças tivessem a oportunidade de escrever para pessoas com as quais tinham 

necessidade de dialogar. Vale destacar ainda que, para a concretização do projeto 

discursivo, faz-se necessária a escolha de uma forma de dizer, ou seja, do gênero do 

discurso que Bakhtin conceitua como as formas relativamente estáveis dos enunciados. 

Em outras palavras, a vontade discursiva do falante se realiza, antes de tudo, na escolha 

de um gênero do discurso. Os gêneros “[...] organizam o nosso discurso quase da 

mesma forma que o organizam as formas gramaticais (sintáticas)” (BAKHTIN, 2006, p. 

283). Apesar de realizar essa comparação, o autor considera que, em relação às formas 

da língua, no sentido da sua estabilidade e da sua normatividade para o falante, os 

gêneros do discurso são bem mais plásticos e flexíveis.  

João Wanderley Geraldi (2003), um dos autores brasileiros que tem realizado 

uma discussão da perspectiva bakhtiniana de linguagem para o ensino da língua e, nesse 



contexto, tem discutido a importância do trabalho educativo com a produção textos na 

escola, afirma que:  

 

[...] a produção de textos (orais e escritos) [deve ser] o ponto de partida (e 
ponto de chegada) de todo o processo ensino/aprendizagem. E isto não apenas 
por inspiração ideológica da devolução do direito à palavra às classes 
populares desprivilegiadas, para delas ouvirmos a história contida e não 
contada, da grande maioria que hoje ocupa os bancos escolares. Sobretudo, é 
porque no texto que a língua – objeto de estudo – se revela em sua totalidade 
quer enquanto conjunto de formas e de seu reaparecimento, quer enquanto 
discurso que remete a uma relação intersubjetiva constituída no próprio 
processo de enunciação marcada pela temporalidade e suas dimensões 
(GERALDI, 2003, p.135). 

 

Nesse sentido, os enunciados escritos e/ou textos produzidos pelas crianças 

efetivamente concretizam a aprendizagem da linguagem escrita em uma perspectiva 

discursiva. Ao defender o trabalho com a linguagem nessa direção, o autor enumera 

algumas razões. Primeiro, porque o trabalho com a produção de textos orais e escritos 

possibilita aos alunos, principalmente aqueles pertencentes às classes populares, o 

direito (historicamente negado) de contar suas histórias. Assim,  

 

[...] ao se propor produção de textos como devolução da palavra ao sujeito, 
aposta-se no diálogo (que não exclui a polêmica e a luta pelos sentidos) e na 
possibilidade de recuperar na ‘história contida e não contada’ elementos 
indicativos do novo que se imiscui nas diferentes formas de retomar o vivido, 
de inventar o cotidiano (GERALDI, 1997, p. 20). 
 

Segundo, porque é no texto que a língua se concretiza quer como forma, quer 

como discurso, o que está inevitavelmente associado às relações que os seres humanos 

travam entre si, na medida em que o texto está carregado de verdades, mentiras, coisas 

boas ou más, conflitos, afetos, polêmica, concordância, discordância, enfim, de valores 

e ideologias. O discurso funde-se no enunciado. Desse modo, os enunciados e/ou textos 

são a concretude da língua, são, portanto, reveladores das dimensões discursiva e 

linguística da linguagem.  

Toda discussão sobre o enunciado na perspectiva bakhtiniana nos remete às 

condições de produção textual que, na realidade, são as peculiaridades do enunciado 

discutidas por Bakhtin (2006) e apresentadas ao longo dessa discussão. É pensando a 

linguagem nessa perspectiva que se deu nossa inserção em uma turma de crianças na 

fase inicial da alfabetização, para as encorajarmos a escrever com o objetivo de interagir 

com o outro. Para isso, estivemos atenta às peculiaridades do enunciado e às condições 



de produção discutidas acima. Por isso, no decorrer de nosso diálogo sobre o processo 

de produção de textos pelas crianças, a noção de enunciado foi fundamental para 

compreendermos uma série de elementos que envolveram os textos das crianças, ou 

seja, como dito, nosso foco não foram as supostas faltas, no que diz respeito à escrita 

convencional, isto é, aquilo que a criança não sabia sobre a escrita alfabético-

ortográfica, mas seus intuitos discursivos, ou seja, seus projetos de discurso.  A seguir, 

temos o texto escrito por Mari para o seu pai.  O processo de produção deste texto é 

revelador de algumas  questões que enunciamos ao longo de nossa discussão. 

 

O texto de Mari 

 

A seguir apresentamos o texto escrito pela menina Mari para o seu pai. No 

momento em que escrevia seu texto, ela contou que o pai mora em outro município da 

Grande Vitória, Cariacica. Disse que ela não morava com o pai e que um final de 

semana fica com a mãe e no outro fica com pai. Naquele final de semana, ela ficaria 

com o pai, já que no último ficou com a mãe. Assim, poderia entregar a carta ao pai em 

mãos. A seguir a carta de Mari:  

  

Texto de Mari 

                       

                                            

 

 

 

QUERIDO PAI EU GOSTO MUITO DE 

VOCE TO COM MUITA SAUDADE 

DE VOCE 

MARI 

                                     

Tendo em vista os laços de parentesco, conforme a fala da criança durante a 

produção do texto escrito permite-nos afirmar que há um forte envolvimento emocional 

de Mari com seu interlocutor.  Por isso, diz: “Querido pai... gosto muito de você... tô 

com muita saudade de você...”. Tomando como referência a perspectiva bakhtiniana de 

linguagem, as palavras utilizadas por Mari só assumem um colorido expressivo porque 



ela as utiliza na composição de seu enunciado concreto. Para Bakhtin (2006, p. 292): 

“[...] as palavras não são de ninguém, em si mesmas nada valorizam, mas podem 

abastecer qualquer falante e os juízos de valor mais diversos e diametralmente opostos”. 

É a entonação expressiva que dá o colorido emocional ao enunciado. Se pensarmos 

especificamente na palavra saudade utilizada por Mari em seu texto, é possível dizer 

que está fortemente carregada de um tom emocional-volitivo, pois a criança não 

convive com seu pai diariamente e, por isso, sente falta dele. Assim, não é por acaso que 

diz: “Tô com muita saudade”. Mas, em outro contexto, a palavra saudade pode assumir 

outro sentido, se o falante utilizar um colorido expressivo que demonstre o contrário, 

um tom irônico, jocoso ou amargamente sarcástico, por exemplo. A circunstância típica 

vivida pela criança, que é o fato de não conviver cotidianamente com seu pai, motiva-a 

a escrever-lhe uma carta. A carta pessoal ou familiar é uma comunicação direta entre 

remetente e destinatário, na qual são utilizadas expressões de afeto, informalidade, 

sinceridade que muito se aproximam da conversa. No gênero, a palavra ganha certa 

expressão típica. Mari inicia a sua carta com a expressão de afeto e cordialidade: 

“Querido pai”, expressão comum nesse tipo de gênero.  Os termos típicos do gênero não 

foram tirados, pela criança, do sistema da língua, mas de enunciados congêneres com os 

quais ela teve contato.  Assim, 

 

[...] a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se 
desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados 
individuais dos outros. Em certo sentido essa experiência pode ser 
caracterizada como processo assimilação – mais ou menos criador – das 
palavras do outro (e não das palavras da língua). Nosso discurso, isto é, todos 
os nossos enunciados (inclusive as obras criadas) é pleno de palavras dos 
outros, de um grau vário de alteridade ou assimilabilidade, de um grau vário 
de aperceptibildade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem consigo 
a sua expressão, ou o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos e 
reacentuamos (BAKHTIN, 2006, p. 294-295). 
 

Nesse sentido, a aprendizagem da linguagem é eminentemente discursiva, ou 

seja, aprendemos a linguagem nas relações que estabelecemos com os outros. Nossos 

enunciados estão povoados pelas palavras dos outros que reelaboramos e reacentuamos. 

Assim, o texto de Mari resulta de sua experiência discursiva, da sua interação contínua 

com os enunciados individuais dos outros.  Então, é preciso considerar que a palavra da 

língua só se torna própria quando: 

 

[...] o falante a povoa com sua intenção, com seu acento, quando a domina 
através do discurso, torna-a familiar com sua orientação semântica e 



expressiva. Até o momento em que foi apropriado, o discurso não se encontra 
em uma língua neutra e impessoal (pois não é do dicionário que é tomado 
pelo falante!) ele está nos lábios de outrem, nos contextos de outrem: e é lá 
que é preciso que ele seja isolado e feito próprio. [...] a linguagem não é um 
meio neutro que se torne fácil e livremente a propriedade intencional do 
falante, ela está povoada ou superpovoada de intenções de outrem. Dominá-
la, submetê-la às próprias intenções e acentos é um processo difícil e 
complexo (BAKHTIN, 2010, p. 100). 

 

Desse modo, a apropriação do discurso pela criança se dá por meio dos 

enunciados com os quais teve contato. A linguagem chega, para ela, pelos lábios da avó, 

da mãe, do pai, da professora, dos colegas, entre outros. E é nesse contexto que a 

criança isola o discurso, torna-o seu, com suas marcas, suas intencionalidades e tons 

apreciativos. Para a perspectiva bakhtiniana, essa é uma ação complexa, na medida em 

que é necessário dominar, submeter o discurso às próprias intenções, e Mari realiza essa 

ação e submete as orações: “Querido pai”, “Querida mãe”, “Gosto muito de você” e “Tô 

com muita saudade” aos objetivos presentes no projeto discursivo que se propõe a 

realizar. 

 

Algumas considerações 

 

A discussão de Bakhtin sobre o enunciado nos possibilita refletir sobre a escrita 

de textos pelas crianças. Quando houve a proposta de escrever para alguém, na escola, 

Mari não teve dúvidas e disse que iria escrever para seu pai. Nesse contexto, o projeto 

discursivo de Mari está fortemente marcado pela emoção, pela sua ligação afetiva com o 

seu destinatário. Esse nos parece um aspecto fundamental para refletirmos sobre o 

trabalho educativo com a prática de produção de textos na alfabetização.  
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