
“Conceitos bakhtinianos para guiar os estudos de Linguagem, Letramento e 
Aprendizagem”: um paralelo com a realidade brasileira 

 
Camilla Reisler Cavalcanti1 

 

 
 O presente artigo pretende discutir os processos de construção do conhecimento e reflexão 

quanto  aos diálogos desencadeados nos últimos meses no Brasil.  Faz-se um paralelo com o artigo 

“Ideological Becoming: Bakhtinian Concepts to Guide the Study of Language Literacy and 

Learning [Conceitos Bakhtinianos para guiar os estudos de Linguagem, Letramento e 

Aprendizagem (tradução nossa)]”, de Sarah Warshauer Freedman e Arnetha F. Ball (2004), que faz 

uma reflexão sobre os conceitos bakhtinianos em ambientes de conflitos violentos. Ball apresenta 

sua pesquisa conduzida na África do Sul e Freedman apresenta sua pesquisa conduzida em Bósnia-

Herzegovina e Ruanda; locais que passam ou passaram por conflitos violentos. 

 Ultimamente, o que mais tem-se ouvido nos jornais  é quanto ao desenvolvimento 

tecnológico, globalização, modernidade, progresso e diferentes formas de comunicação. São 

inúmeros recursos com diferentes formas de acesso. Há uma quebra de paradigma quanto ao que é 

“culto”, o que é “arte” e consequentemente, o que é “letramento”. A linguagem formal escrita está 

sendo cada vez mais substituída por outras formas de linguagem.  Essa movimentação está 

diretamente relacionada à suposta imagem que temos de que a informação e interação estão mais 

acessíveis a todos. Seria o momento ideal para o Dialogismo. O momento em que todas as vozes 

teoricamente são ouvidas e todas as linguagens aceitas. Seria o momento ideal também para  

transformações ideológicas e construção do conhecimento. Essas transformações ocorrem quando a 

palavra autoritária entra em contato com a palavra internamente persuasiva, favorecendo assim a 

reflexão e a aprendizagem. Seria o momento propício em que todos teriam oportunidades de 

aprender, se transformar. Por mais positivo que pareça estar o momento, questiona-se como 

funcionam estes relacionamentos em locais de conflitos violentos. Aqui “conflito” não é o confronto 

necessário entre ideias e opiniões necessário para o Diálogo e sim o conflito étnico, religioso ou 

político, dotado de violência e opressão. 

      Freedman e Ball (2004) analisam alguns conceitos bakhtinianos tais como dialogismo, zona 

de contato, palavra autoritária e  palavra internamente persuasiva dentro de contextos de conflito 

nos Estados Unidos, África do Sul, antiga Ioguslávia e Ruanda.  

      As autoras iniciam a discussão com a descrição de fotos de Sebastião Salgado. Imagens 

descritas por palavras, que para um leitor que não conheça o fotógrafo possa até imaginar o cenário. 

O quadro que o leitor imaginar dependerá do seu conhecimento de palavras e de imagens ou 
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descrições semelhantes - do seu letramento, da sua construção de conhecimento. No entanto, a 

própria compreensão desta descrição é influenciada pelo conhecimento de mundo do leitor. Mesmo 

quem nunca viu tais fotos, consegue recriar  em sua mente o paralelo que  as autoras fazem entre 

um Dialogismo “honesto” e um Dialogismo em um ambiente violento.  

 As imagens não são de um mundo moderno e nem retratam o progresso. São imagens 

desconcertantes da nossa realidade. Estas imagens que chegam a nós de formas diversas e com uma 

velocidade surpreendente. Em exposições como as de Salgado sempre nos sensibilizamos, mas 

sempre com algum distanciamento. Nos últimos meses, no entanto, com os constantes protestos, 

demonstrações e passeatas, estamos recebendo diariamente imagens e mensagens, diferentes vozes 

e linguagens que por muito tempo estiveram adormecidas. Não existe mais distanciamento. O 

diálogo é direto. Porém  estes diálogos nos apontam para uma divisão entre aqueles que têm acesso 

e os que não. Os que estão “globalmente Letrados” e os que continuam e modos de vida que alguns 

conceituariam como primitivos. Aqueles que vivem sob uma palavra autoritária opressiva sem 

espaço para a palavra persuasiva.  

      Mesmo com esta divisão, a probabilidade de pensamentos díspares se encontrarem e 

entrarem em conflito é muito grande porque há menos distanciamento físico entre os povos. As 

notícias e ideias circulam em tempo real. Como que as pessoas se comunicam hoje mesmo com 

tantas diferenças e estreitamento de fronteiras?  Há mais zonas de contato? Como isto afeta a 

aprendizagem e a formação da palavra persuasiva? É possível abraçar o momento para diminuir as 

barreiras? Como nos apropriar de momentos tão sensíveis e delicados? 

      O conceito de Letramento, recentemente introduzido no Brasil com uma definição mais 

ampla e flexível, recebeu nos últimos meses muitos materiais, recursos e oportunidades de análise. 

Os inúmeros protestos, demandas, movimentos nas ruas, têm colocado em evidência a 

multiplicidade de diálogos e grupos no Brasil.  É um momento em que cada vez mais diferentes 

pessoas se juntam com diálogos diferentes. Com diferentes formas de comunicação em diversos 

conflitos, tentamos cada vez mais  entender uns aos outros. A palavra autoritária entra em conflito 

com a palavra persuasiva. Estamos diante de um momento oportuno de análise de comunicação 

com os mais diversos sujeitos. Com a análise de Freedman e Ball podemos traçar um paralelo entre 

os conceitos bakhtinianos durante os conflitos citados no artigo das autoras e o momento histórico 

pelo qual o Brasil passa.  

 As autoras utilizam a definição de “ideologia” como a forma pela qual desenvolvemos a 

forma de enxergar o mundo e nosso sistema de ideias. A definição de Bakhtin não necessariamente 

inclui um viés político, mas no contexto ao qual me refiro se torna difícil excluí-lo do 

desenvolvimento ideológico.  Na construção do conhecimento a linguagem utilizada, os diferentes 

níveis de Letramento influenciarão na determinação do sujeito como ser social. Em qual escola 



estudar, qual livro ler, quais ambientes frequentar, participar ou não de um protesto; todos estas 

escolhas trazem o sujeito para zonas de contato nas quais este, consciente ou inconscientemente fará 

uma reflexão quanto ao seu papel social. 

 O discurso ou palavra autoritária são as regras, leis, crenças, vindas de pais, ou figuras que 

são de alguma forma superior ou modelos a serem seguidos. O sujeito pode apropriar-se deste 

discurso como se fosse seu. Ao entrar em contato com outras palavras, dependendo do sujeito, este 

vai refletir e abrir uma oportunidade de aprendizagem. É uma palavra dada e muitas vezes 

incorporada pelo sujeito. Já a palavra persuasiva é aquela utilizada pelo sujeito para refutar a 

autoritária.  A zona de contato é o espaço no qual as palavras se encontram e se contrapõem para 

que o sujeito possa construir seu conhecimento. Bakhtin argumenta que quando estas diversas vozes 

interagem, o discurso autoritário conflita com o discurso persuasivo (interno). Este conflito de 

discurso acontece no que Bakhtin chama de “zona de contato”. (BAKHTIN, 1981). 

 Aqui trago um exemplo. No mural de uma sala de 4° ano do ensino fundamental de uma 

escola particular da grande Vitória foi colocada a seguinte frase decorada pela criança que me 

relatou: 

 

 “Quem não lê, não fala, mal ouve, mal vê” 

  

 A professora colou no mural. Foi uma escolha política dela. Nas outras salas a frase não foi 

colocada. Seria a palavra autoritária exercendo influência sobre a palavra persuasiva da professora? 

Uma simples frase pode ou não ter  peso na construção do conhecimento do aluno. É necessário 

questionar-se quem vai ler e como esta leitura será feita. Se o aluno for filho de pais que não sabem 

ler, a frase terá uma conotação negativa. Se o aluno for filho de pais altamente “letrados”, 

certamente terá outra conotação.  

 

Assim, professores decidem como responderem a diversos padrões de linguagem em sala 

de aula; introduzir ou não controvérsias; como agrupar ou não os alunos para 

aprendizagem; como responder a indivíduos em um grupo. (FREEDMAN & BALL, 2004, 

p.5) 
 

 Um outro exemplo foi citado por um policial militar apresentando um programa oferecido 

nas escolas contra drogas. Foi relatado que cada aluno recebeu uma carta para que os pais 

assinassem dando permissão para que os filhos participassem do programa. Um pai não assinou e ao 

ser questionado pelo palestrante (que no caso é PM),  disse que era traficante e que estava 

“treinando” o filho para assumir seu posto. O filho poderia frequentar o curso e o pai teria dado 

“carta branca” ao PM para responder a qualquer questionamento que o filho pudesse ter. É uma 



zona de contato interessante entre as palavras autoritárias de cada grupo e as palavras persuasivas 

de cada um. 

 Cabe então a questão: 

 Que tipos de zonas de contatos são criados. São propícias para o processo reflexivo e a 

construção do conhecimento?  

 No conceito de ser ideológico, o sujeito está sempre inserido em um contexto social tanto 

exercendo como sofrendo influência do ambiente. É através dos diferentes ambientes ideológicos, 

seja a sala de aula, ambiente de trabalho, família, que o sujeito vai entrar em contato com as 

diferentes vozes e expandir a compreensão de mundo. 

 Quanto mais contato com diversas vozes, diálogos, mais chances temos de assimilar 

diferentes mundos. Em um sentido bakhtiniano, as formas como interagimos nestes diversos 

ambientes, com estas diversas vozes, determinará nossas escolhas políticas quanto ao que aprender. 

 Em seguida Freedman e Ball demonstram como a diversidade pode tornar-se um recurso 

valioso para Linguagem, Letramento e Aprendizagem. 

 Nos casos dos Estados Unidos e Africa do Sul, Ball (2000) analisou as escolas de hoje. Estas 

escolas estão recebendo cada vez uma maior diversidade de alunos. São alunos de todas classes, 

participantes de gangues, grupos de igreja, modalidades esportivas; moradores de bairros nobres, 

guetos, favelas. Uma diversidade em cada sala de aula. Os professores devem estar cada vez mais 

preparados para intermediarem estes discursos. Podemos traçar um paralelo com o Brasil no sentido 

em que cada vez mais os diversos grupos estão se misturando. Há alunos de classe média em 

escolas tanto públicas como particulares. Escolas particulares não significam que alunos estarão não 

entrarão em contato com gangues ou traficantes. Os professores vêm para sala de aula com 

pressupostos que foram moldados na sua vida, no seu curso preparatório ou até mesmo na sua 

experiência de vida. Foi como no exemplo da professora citada anteriormente. Ao impor uma frase 

ou um conceito, ela não está levando em consideração as múltiplas vozes em sua sala de aula. De 

acordo com Bakhtin (op. cit.), “o discurso persuasivo de professores deve ser aberto e sujeito às 

mudanças e constantemente interagir com outras ideias em constante evolução”. 

 Já em locais de conflitos étnicos, religiosos ou guerra, Freedman (2004) faz uma reflexão 

sobre os aspectos do ser ideológico relacionados ao aprendizado, principalmente como a forma de o 

sujeito lidar com conflitos e tensões pode influenciar o aprendizado. Bakhtin discute o papel 

positivo que este relacionamento pode ter sobre o aprendizado, mas isto em lugares onde a 

identidade do sujeito e do país já é devidamente construída. Em países que sofreram guerras, 

genocídios, constantes mudanças de governo, existem identidades em formação. No caso da 

Ioguslávia, eram três grupos em conflito. No entanto os três falam o mesmo idioma com algumas 

variações. Até mesmo estas variações eram motivos de brigas quanto à identidade do sujeito.  Na 



reconciliação as escolas tiveram um importante papel. As escolhas quanto a currículo, discurso 

autoritário, reflexões, foram de suma importância para a pacificação da região após a Guerra dos 

Balkans. Podemos fazer aqui outro paralelo com a realidade no Brasil. No Rio de Janeiro, o 

sindicato dos professores optou por apoiar os “Black Blocks”, grupo  que promove quebra-quebra e 

atos violentos com os rostos cobertos.  

 Sabemos que no Brasil é como se estivéssemos eternamente em guerra civil. A violência está 

presente em todos os bairros de qualquer classe social. Como na região da ex-Ioguslávia, acredito 

que as escolas, com suas escolhas, têm um papel importante quanto a proporcionar zonas de 

contatos com as diversas vozes, para que o conflito entre a palavra autoritária e persuasiva seja 

saudável. Para as autoras, “A forma como a palavra persuasiva dos cidadãos locais interage, e como 

essa palavra interage com o discurso oficial de um país determina o que pode acontecer em uma 

escola.” (FREEDMAN & BALL, 2004 p.20)  Em um ambiente instável, com diversas lutas (por 

poder, por identidade), o sujeito não tem um ponto de partida para iniciar sua reflexão. Talvez este 

seja um novo papel da escola. Apoiando-se em termos bakhtinianos, as autoras concluem que  “os 

alunos precisam interagir com múltiplas vozes, que expressam múltiplos pontos de vista, para 

aprender e crescer. Precisam de uma linguagem comum através da qual podem interagir e devem 

poder compreender claramente o que outros têm a dizer.” (id., p. 25)  Na construção do 

conhecimento, o multiletramento e o bilinguismo podem ser instrumentos fundamentais para este 

diálogo e compreensão do outro. 

       Em ambientes de conflito e tensão no mundo globalizado de hoje, o Dialogismo, o contato de 

diferentes vozes, uma discussão honesta, podem ser chave para o aprendizado e construção do 

conhecimento do sujeito. Todas formas de linguagem e comunicação estão em constante mudança . 

Enfatiza-se então a importância do envolvimento das partes interessadas para atuar ou intermediar 

em prol da criação de zonas de contatos saudáveis, em que a palavra persuasiva encontre pontos de 

vista contrários para produzir uma reflexão de crescimento. 

 Em um momento de aparente calmaria no Brasil, todos os lados devem refletir as futuras 

tomadas de decisões que podem implicar tanto na melhora do ambiente como na repetição de 

atrocidades que vêm acontecendo no país. 
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