
Contribuições do pensamento de Bakhtin para a alfabetização  

 

Vania Grim Thies1 

 

 

O objetivo do presente texto é pensar as questões relativas à linguagem e a 

educação com as contribuições do pensamento bakhtiniano, principalmente no que se 

refere à aprendizagem inicial da leitura e da escrita das crianças no ciclo de 

alfabetização. Alguns questionamentos motivam essa reflexão: quais os textos e 

palavras são apresentados às crianças no primeiro ano de sua escolarização? Com qual 

universo vocabular com a qual a criança dialoga? Com quais palavras/textos ela é 

inserida no mundo da leitura e da escrita: palavras da vida cotidiana ou palavras 

estranhas ao seu ‘mundo’? Parto aqui do pressuposto que ao chegar à escola as crianças 

já refletem sobre a língua bem como as variedades lingüísticas do seu meio, portanto, já 

carregam uma bagagem externa a sua vida escolar. 

Na tese de doutorado2 em Educação defendida recente, analisei a escrita de 

diários de irmãos agricultores com pouca escolarização, moradores da zona rural do sul 

do Rio Grande do Sul. O que problematizei no material empírico foi o processo de 

autoria na organização estética da vida. Uma das contribuições resultantes dessa 

pesquisa para a Educação foi o de pensar como as questões de autoria dos alunos se 

fazem presentes na escola: escrever um bilhete para o colega, uma carta para a professora 

ou mesmo manter um diário na escola são práticas de escrita não valorizadas da mesma 

forma que uma produção de texto solicitada pelo professor.  

A linguagem é a manifestação das atividades da vida humana; é o produto da 

interação dialética entre os sujeitos concretos e socialmente organizados. Essa interação 

não é realizada apenas face a face, mas trata-se de uma interação ampla, social e, 

portanto, pode realizar-se pelos signos verbais e/ou não verbais.  

A partir desta constatação, outro questionamento é pertinente: temos ensinado o 

aluno a escrever textos escolares (acartilhados) ou textos que fazem parte da vida 

(real/vivida)? Essas questões são pertinentes lembrando, sobretudo, que a educação não 

se faz presente somente na escola, mas, está em constante dinamismo com as diferentes 
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culturas do cotidiano e, portanto, extrapola os muros escolares. Pensar a prática da 

escrita fora da escola, em outros contextos, como o caso da escrita de diários, traz 

contribuições para pensarmos a escrita dentro do ambiente escolar. E, na vida real, na 

“vida vivida” há uma grande variedade de gêneros textuais e com os quais estamos em 

constante interação. 

A sociedade como uma arena de vozes sociais (BAKHTIN/VOLOSCHÍNOV, 

[1929] 2009) desenvolveu formas de usos da língua nas diferentes esferas de atividade. 

Assim, há uma escrita profissional, escolar, literária, entre outras, e uma escrita sem 

legitimidade, como é o caso da escrita do cotidiano que, muitas vezes, passa 

despercebida, ficando esquecida ‘dentro de gavetas’ porque não é socialmente 

valorizada, uma vez que, como se sabe, alguns gêneros discursivos são mais valorizados 

do que outros. Assim, na escola as escritas do cotidiano muitas vezes ficam distantes, 

externas à vida escolar da criança. 

Nesse sentido, o cotidiano da vida precisa estar presente na escola ou haverá 

novamente um dualismo entre o mundo da teoria e o mundo da vida. Se quisermos 

superar esse dualismo entre os dois mundos precisamos apostar no ato ético e 

responsável (BAKHTIN, [1919/20] 2010) da escrita. Ser um aluno autor na escola 

significa “autorizar-se” a dizer e produzir enunciados com sentido, ou, as crianças dos 

anos iniciais aprenderão tão somente a repetir frases prontas apenas com o objetivo de 

treinar palavras e letras, como é possível verificar na figura a seguir: 

 

 

Figura 01: Caderno de aluno 1986 – Acervo pessoal 

 

Ler e escrever são aprendizagens constitutivas para a vida do sujeito. No 

entanto, o excerto acima demonstra que a ciência e a vida estão distantes, pois, são 

palavras sem nenhum papel ativo e significativo para a criança que escreve. Dessa 

forma, o que resta para a criança é escrever para cumprir uma “tarefa de treino” de 



determinadas letras que devem ser memorizadas, sem a reflexão sobre aquilo que faz 

por que é ‘pronto’ e já supõe uma frase que a criança precisa apenas desenvolver o 

treino gráfico. 

Não há diálogo entre a criança que escreve (ou lê) e o mundo em que ela vive 

por que são atos muito diferentes: ato de escrever o que é proposto pelas tarefas 

meramente escolares e o que é vivido na vida real. Segundo Miotello (2010, p. 50), “a 

própria escolarização certamente está construindo um sujeito que não fala, não escreve, 

um sujeito que não se diz”. 

Neste sentido, podemos pensar como a ética, a estética e a ciência, os três 

grandes domínios da cultura humana segundo o pensamento de Bakhtin ([1919/20], 

2010), estão ou poderiam estar presentes e em constante interação no mundo escolar, 

ou, como poderiam estar presente na escola, modificando e ressignificando as práticas 

seculares da aprendizagem inicial da leitura e da escrita de crianças na fase da 

alfabetização. Eis aí aspectos que merecem reflexão. 

Há um grande desafio para os professores/as responsáveis pela inserção das 

crianças no mundo da leitura e da escrita. Tarefa nada fácil, mas, extremamente 

necessária para atribuir sentidos aos “diferentes mundos” infantis nos mais variados 

contextos. As crianças têm maneiras peculiares de enunciar o que pensam, de colocar a 

linguagem a serviço do seu pensamento, conforme é possível verificar na produção de 

um jornal escolar, na seção dos classificados. 

 

 

Figura 02: Texto do Jornal Escolar (2004) - Acervo pessoal 

 

O exemplo acima demonstra uma produção que é ‘vivida’ e que pode ser escrita 

na escola, pois é a partir do social que o discurso é produzido e esse discurso pode ser 

escrito, falado, problematizado junto às crianças.  O ato de escrever os “classificados” 



para um gênero discursivo tem a “marca” de seu autor, portanto, faz parte da vida 

vivida, pensada pelo sujeito.  

Segundo Sobral (2009, p. 58) “todo o ato traz a “marca” de quem o pratica, 

mesmo que essa marca também seja “tingida” pela influência dos outros”. Os textos 

representados nas duas figuras (figura 01 e 02) são muito diferentes no que tange a sua 

produção. Na figura 02, “os outros” participantes do diálogo estão ao redor do autor, são 

parte da esfera social na interação do autor na escola com amigos, colegas de turma e a 

própria professora. O texto não foi inventado, mas sim elaborado a partir de 

acontecimentos vividos no cotidiano. Desta forma, o mundo da vida vivida pela criança 

é organizado no mundo da teoria através da estética de inscrição da vida pela posição 

refratada e refratante do autor-criador, o que não acontece no texto reproduzido na 

figura 01. 

O sujeito que escreve não tem álibi, não tem desculpas para não assumir aquilo 

que pensa e, sobretudo, aquilo que quer escrever. Só o que lhe resta é assumir o vivido 

explicitando seu discurso, seja pela fala, pela escrita, pelo gesto, pela expressão da sua 

face. Mas para que o discurso cotidiano seja fato a ser problematizado na sala de aula há 

necessidade de pensar outra maneira de problematizá-lo, diferente do que se vê em 

muitas práticas pedagógicas nas escolas brasileiras. As idéias de Geraldi (2010, p. 97) 

convergem com as “angústias” explicitadas até aqui: 

 

Imagine uma aula em que se interrogue sobre o acontecido. Cada criança 

volta para a escola cheia de histórias, de coisas a narrar, de peripécias a 

comentar. Como foram as coisas cá, como foram lá: curiosidades e vida. Para 

começar a escrever uma resposta sobre as razões de uma hora de chuva 

tropical causar tais transtornos, será necessário elaborar respostas, porque não 

há uma resposta pronta numa das gavetas da herança cultural. Será necessário 

misturar conhecimentos e saberes, ultrapassar os limites de disciplinas, 

passando da ecologia para a antropologia e os modos de ocupação do espaço 

urbano, para a geografia e os modos de produção industrial e o tratamento de 

seus detritos, etc. Mas é preciso ultrapassar o senso comum. 

 

Nessa direção, a aula precisa ser pensada ‘como acontecimento’ como Geraldi 

(2010) enuncia no título do seu livro, e, conforme Bakhtin ([1919/20], 2010) o 

acontecimento é único responsável e responsivo. Os textos acartilhados de nada 

contribuem para este acontecimento responsável especialmente por que a criança não 

tem interação social, os textos são meramente copiados sem que sejam produzidos e 

problematizados no contexto social, os textos são prontos. 



Assim, precisamos pensar o contexto escolar partindo do “outro”, pois é na 

relação com o “outro” que eu respondo e me sinto convocado a pensar sobre o mundo, 

dando-lhe significado, pensando sobre os acontecimentos e lhe atribuindo valor. É nas 

relações de tensionamento com o “outro”, diferente do eu (mas não desigual) que nasce 

a produção de sentidos: único porque somente “eu” posso pensar o que pensei. Desta 

maneira, o presente texto procura deixar algumas reflexões para pensar a linguagem e a 

educação sob vários aspectos ainda sem respostas.  
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