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Neste ensaio, apresentarei brevemente alguns conceitos bakhtinianos 

relacionadas à discussão sobre a significação e o sentido, a partir de algumas obras de 

Bakhtin, buscando mostrar como a análise bakhtiniana apresenta uma grande 

contribuição para o estudo da organização semântico-lexical. Apesar de os conceitos 

bakhtinianos serem apresentados de maneira integrada e indissolúvel nas obras do  

Círculo, buscarei me ater em apenas alguns conceitos os quais venho refletindo em 

minha pesquisa.  

As pesquisas realizadas pelos autores que utilizam a perspectiva enunciativo-

discursiva da Neurolinguística vêm discutindo questões relativas à linguagem dos 

sujeitos afásicos, buscando enfocar não o que falta, mas o que ainda está presente na 

linguagem destes sujeitos e como estes se apropriam e utilizam de seus recursos 

linguísticos (verbais e não-verbais) para formular seus enunciados – e alcançar seu 

querer-dizer – valorizando dados que seriam descartados na maioria dos estudos 

tradicionais por serem considerados idiossincráticos ou “variações individuais”. Dessa 

forma,trazemos para o centro da discussão o próprio sujeito afásico enquanto sujeito de 

linguagem e os recursos verbais e não-verbais que ele utiliza nos processos de 

significação.  

A concepção de linguagem subjacente aos trabalhos desenvolvidos nesta área 

desde os trabalhos fundantes de Coudry (1986/1988) pode ser sintetizada pela definição 

dada por Franchi (1977), que a toma como uma atividade constitutiva do sujeito e da 

própria língua, como uma prática social, resultante do trabalho do sujeito sobre os 

recursos da língua.  Nas palavras do autor:  

Não há nada imanente na linguagem, salvo sua força criadora e 
constitutiva, embora certos “cortes” metodológicos e restrições 
possam mostrar um quadro estável e constituído. Não há nada 
universal salvo o processo – a forma, a estrutura dessa atividade. A 
linguagem, pois, não é um dado ou um resultado; mas um trabalho que 
‘dá forma’ ao conteúdo variável de nossas experiências, trabalho de 
construção, de retificação do ‘vivido’ que, ao mesmo tempo, constitui 
o simbólico mediante o qual se opera com a realidade e constitui a 
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realidade como um sistema de referências em que aquele se torna 
significativo. Um trabalho coletivo, em que cada um se identifica com 
os outros e a eles se contrapõe, seja assumindo a história e a presença, 
seja exercendo suas opções solitárias (Franchi, 1992[1977], p.31). 

 
Segundo Fiorin (2010), para Franchi a ordem da linguagem determina a ordem 

do mundo. Se essa ordem fosse homóloga à ordem do mundo, a linguagem seria 

naturalizada, pois apenas uma ordem linguística poderia existir; pelo seu caráter 

histórico, entretanto, ela não pode refletir a ordem do mundo. A realidade constitui-se 

pela linguagem porque é histórica e coletiva e só pode ser compreendida se observada 

de maneira dialética. 

Em consonância com as questões colocadas por Franchi, estão os postulados de 

Bakhtin, autor que tem servido para nossas reflexões na área a partir dos trabalhos de 

Novaes-Pinto (1999), que explorou os conceitos de enunciado, acabamento, querer-

dizer, dentre outros. Clark & Holquist (apud NOVAES-PINTO, 2012a), apontam para a 

atualidade da filosofia da linguagem bakhtiniana, que está relacionada à sua capacidade 

de transitar e discutir entre questões de linguística e estilística e na maioria das 

principais preocupações da vida cotidiana, enfatizando a linguagem como um processo 

cognitivo e social.  

Bakhtin criticou os estudos linguísticos realizados no início do século XX, tanto 

o chamado “objetivismo abstrato” – derivado dos estudos realizados por Saussure – 

quanto o “subjetivismo idealista”. Para o autor, tanto um quanto outro desprezavam 

justamente a interação verbal. A solução para essa problemática foi dialética, no sentido 

de relativizar tanto o poder da língua quanto o do falante, pois, para ele, é na relação 

entre os parceiros da comunicação verbal que se dá a possibilidade de significação. Na 

visão bakhtiniana a fala está indissoluvelmente ligada às condições de comunicação e 

estas, por sua vez, intimamente relacionadas com as estruturas sociais. Bakhtin defende 

uma visão de signo vivo e plurivalente e a linguagem não pode ser concebida como um 

sistema fechado que a consciência individual encontra pronta, mas enquanto sistema em 

que os sujeitos operam sobre os recursos da língua.  

Em sua filosofia da linguagem, Bakhtin privilegia o movimento, o devir e a 

história em detrimento de qualquer forma de cristalização da língua. O enunciado é a 

unidade básica para análise e compreensão da língua. A partir desta ideia de língua, 

podemos inferir que o sujeito está em constante processo de formação, sendo 

constituído por várias identidades. Os discursos dos quais este sujeitos se apropriam é 



determinado por um contexto sócio-ideológico, em determinado momento histórico e 

político. O conceito de dialogismo do autor perpassa toda a sua teoria. Trata-se de um 

conceito complexo, que se refere à necessidade de compreender a linguagem – assim 

como o homem e o mundo – na relação eu/outro. De acordo com Bakhtin (1995), todo e 

qualquer enunciado é dialógico. Define como unidade real de comunicação o 

enunciado: único e irrepetível, contrapondo-o aos elementos linguísticos abstratos 

(palavra e oração). Para o autor, todo enunciado carrega consigo uma carga histórica 

que não tem como ser deixada de lado: “antes de seu início, há os enunciados dos 

outros, depois de seu fim, há os enunciados-respostas dos outros (ainda que seja como 

uma compreensão responsiva ativa do outro)” (BAKHTIN, 1995, p. 293). 

As fronteiras de um enunciado são determinadas pela alternância dos enunciados 

dos sujeitos – os sucessivos acabamentos dados pelos participantes da comunicação 

verbal. Essas noções em Bakhtin – enunciado e acabamento – são relevantes uma vez 

que são recorrentes em nossas análises e são definidas pelo autor uma em relação à 

outra, ou seja, de forma imbricada. Por isso, optamos por transcrever a definição que 

Bakhtin dá para esses conceitos:  

 

O primeiro e mais importante dos critérios de acabamento do 
enunciado é a possibilidade de responder – mais exatamente, de adotar 
uma atitude responsiva para com ele (por exemplo, executar uma 
ordem) (...) É necessário o acabamento para tornar possível uma 
reação ao enunciado. Não basta que o enunciado seja inteligível no 
nível da língua. Uma oração totalmente inteligível e acabada, se for 
uma oração e não um enunciado não poderá suscitar uma reação de 
resposta: é inteligível, está certo, mas ainda não é um todo. Este todo, 
indício da totalidade de um enunciado – não se presta a uma definição 
de ordem gramatical ou pertencente a uma entidade do sentido. A 
totalidade acabada do enunciado que proporciona a possibilidade de 
responder (de compreender de modo responsivo) é determinada por 
três fatores indissociavelmente ligados no todo orgânico do enunciado 
– 1) o tratamento exaustivo do objeto do sentido; 2) o intuito, o 
querer-dizer do locutor; 3) as formas típicas de estruturação do gênero 
do acabamento (BAKHTIN, 199, p. 299). 

 

Outro conceito fundamental do autor para nossas análises, já apontado na citação 

acima, é o de querer-dizer, também chamado de intuito discursivo. Segundo Bakhtin 

(1995, p.307), percebemos o que o locutor quer dizer e é em comparação a esse intuito 

discursivo, a esse querer-dizer que mediremos o acabamento do enunciado.  

É este querer-dizer que vai, também, determinar o gênero em que o enunciado 



será estruturado. Para o autor, o intuito-discursivo é o elemento subjetivo do enunciado 

que entra em combinação com o objeto de sentido para formar uma unidade 

indissolúvel, que ele limita, vincula à situação concreta (única) de comunicação verbal, 

marcada pelas circunstâncias individuais e suas intervenções anteriores: os enunciados 

anteriores (BAKHTIN, 1995, p. 308). É a partir desse querer-dizer que podemos dar ao 

enunciado do outro o acabamento discursivo, que consiste em refutar, afirmar, 

responder verbalmente. No caso da interação com sujeitos afásicos, podemos perceber 

que esse acabamento depende, ainda mais, do interlocutor, para complementar ou 

auxiliar o seu processo de enunciação. 

Além desses conceitos bakhtinianos que, para nós, são fundamentais – 

principalmente porque recorremos em nossas descrições e análises, como já apontamos 

anteriormente, – outros têm sido explorados para defender princípios éticos relativos ao 

trabalho com sujeitos afásicos, como o é o caso do conceito de ato ético e responsável e 

a questão da exotopia ou excedente de visão.  

Para Bakhtin a palavra é uma unidade material, ideológica, que se relaciona 

diretamente com a realidade, quando se transmuta em signo e adquire significação. 

Uma importante característica da definição de Bakhtin está relacionada com a ideia de 

que a palavra adquire significação e, portanto, se transmuta em signo na relação eu-

outro: é a palavra que carrega de um para o outro o ponto de vista único de cada um, e 

que vai constituir o outro (GEGE, 2009).  A palavra segundo Bakhtin existe para o 

falante sob três aspectos: a) “palavra da língua”, não pertencente a ninguém, b) 

“palavra-alheia”, que é dos outros, cheia de ecos de outros enunciados, e c) “minha 

palavra”, porque, uma vez que se opera com ela em uma situação determinada, com um 

projeto discursivo determinado, ela se impregna da expressividade do locutor. 

Portanto, de acordo com a filosofia da linguagem bakhtiniana, o signo 

linguístico é, em sua natureza, social, exterior e ideológico. Um signo só pode ser 

produzido, compreendido e determinado a partir de relações linguísticas que ocorrem 

em determinadas condições sociais, segundo determinadas leis econômicas e sociais. Se 

mudamos o contexto ou a organização social, modificamos também a relação dos 

sujeitos com os signos. Além desse contexto histórico, há também um ponto de vista 

valorativo e o contexto enunciativo em que o enunciado se dá. O processo de 



significação das palavras em um enunciado não pode ser estudado de maneira 

desvinculada dessa relação.  

Com relação a questão da significação, Bakhtin afirma em Marxismo e Filosofia 

da Linguagem (1929, página 194) que é possível ao estudioso da linguagem estudar a 

“história da ideologia no sentido exato do termo”, isto é, a evolução semântica da 

palavra, o que nos diria algo sobre seu sentido. É importante lembrar que Bakhtin 

distingue sentido e significado: ao primeiro, o autor trata como análogo ao próprio 

signo, que deve ser estudado em um enunciado determinado, a partir de uma relação 

dialógica, única, singular e localizada em uma determinação relação de espaço, tempo e 

cultura. Já o significado é compreendido como um sinal, relacionado com a língua 

enquanto um código, um sistema estável e fechado e, portanto, é independente do 

mundo social e seus elementos são constantos e repetíveis.  

 

Considerações Finais  

 

Meu esforço neste texto foi o de sintetizar, mesmo que de maneira inicial 

algumas questões trazidas com a utilização dos conceitos bakhtinianos nos estudos que 

venho realizando em minhas pesquisas na área da Neurolinguística enunciativo-

discursiva. A visão dialógica trazida por Bakhtin tem auxiliado na discussão, dentre 

outras coisas, do sujeito afásico enquanto sujeito de linguagem que, ao contrário do que 

tem sido feito na vertente dominante dos estudos afasiológicos, dá ao sujeito um papel 

ativo na língua, compreendendo o enunciado como construído em um processo 

comunicativo onde ambos os participantes – enunciador e interlocutor – são atores 

importantes e ativos.  

Para a filosofia da linguagem bakhtiniana, este indivíduo é socialmente 

constituído não porque está submetido a diversas instituições sociais, mas porque 

assume com elas uma relação, uma via de mão dupla, bem como com demais 

indivíduos. É ao assumir o papel de interlocutor, em um determinado contexto e em 

determinado momento histórico que este terá sua singularidade – e sua responsabilidade 

– determinada.  

Portanto, a partir da teoria bakhtiniana, o estudo do sujeito enquanto sujeito de 

linguagem só pode ocorrer através de uma relação dialógica. Cabe ao estudioso, 



portanto, permitir que os enunciados alheios constituam a sua pesquisa, levando-a a 

assumir uma postura ética (responsável) e que permite uma aproximação com a 

realidade.  
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