
 

1 
 

Dialogismo e polifonia: as vozes na/da educação do campo a partir da carta da 

professora Maria de Vila Pavão – ES 

 

Maria Madalena Poleto Oliveira1 

 

Este artigo trata sobre os termos dialogismo e polifonia cunhados por Mikhail Bakhtin e 

se detém na análise desses conceitos Bakhtinianos na carta escrita pela professora Maria2que 

leciona em escola do campo na região de Vila Pavão – ES. A carta desta professora era parte das 

atividades do Curso de Especialização em Educação do Campo: interculturalidade e campesinato 

em processos educativos, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Núcleo de Educação Aberta a Distância 

(Neaad) da mesma universidade. O Curso funcionou na modalidade a distancia e semipresencial 

no período de agosto de 2009 a dezembro de 2010. Para abordarmos sobre dialogismo e 

polifonia recorremos às obras de Mikhail Bakhtin, tais como, Problemas da Poética em 

Dostoievski (2003), Questões de Literatura e Estética (1993), Marxismo e Filosofia da 

Linguagem (1979), Estética da Criação Verbal (2003) e A Cultura Popular na Idade Média e no 

Renascimento (1999).  

 

INTRODUÇÃO  

 

O Curso de Especialização em Educação do Campo do PPGE/Neaad/UFES no ano de 

2010 disponibilizou a disciplina Introdução à Educação do Campo II que propôs aos alunos (que 

eram professores de escolas campesinas) uma atividade avaliativa em que todos eram desafiados 

a escrever uma carta a um camponês chamado de “Sr. Ciço”. Este era um homem do campo 

citado no texto de Carlos Brandão (2008).  
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Segundo Brandão (2008), Sr. Ciço era o apelido de Antônio Cícero de Sousa, um 

agricultor familiar residente no sul de Minas Gerais. Na citação de Brandão (2008), o Sr. Ciço 

não acreditava que o estudo tivesse valor para o povo da roça, conforme fragmento do texto a 

seguir:  

 

Mão que foi feita pro cabo da enxada acha a caneta muito pesada e quem não teve prazo 

dum estudozinho regular quando menino, de velho é que é que não aprende mais, 

aprende? Pra quê? Porque eu vou dizer uma coisa pro s enhor: pra quem é como esse 

povo de roça o estudo de escola é de pouca valia. Porque o estudo é pouco e não serve 

pra fazer da gente um melhor. Serve só pra gente seguir sendo como era, com um 

pouquinho de leitura (...). Transcrição da fala de Antônio Cícero de Sousa, Sr. Ciço, 

agricultor familiar residente no sul de Minas Gerais (BRANDÃO, 2008).  

 

Pela citação de Brandão (2008), percebe-se que o Sr. Ciço desacreditava tanto no 

potencial da educação em todos os níveis, quanto na possibilidade do homem do campo se tornar 

melhor com o acesso à educação. Diante deste desafio, o professor responsável pela disciplina 

Introdução à Educação do Campo II (2010), fez uma proposta de exercício3 aos alunos, para que 

escrevessem uma carta ao Sr. Ciço.  

Esta carta deveria ser um dialogo com o Sr Ciço sobre as possibilidades de mudança a 

partir de uma prática educacional voltada ao campesinato, “que reafirme a importância dos 

conhecimentos elaborados pelos povos do campo e sua aplicação na geração de novos 

conhecimentos, que o levará a seguir, não mais sendo como era” (CALIARI, Rogério, 

Introdução à educação do campo II, atividade 5, página 82, 2010).  

Dessa forma no tópico a seguir apresentamos a carta da aluna Maria que é uma 

possibilidade de diálogo com o homem do campo que não tem perspectivas quanto ao papel da 

educação, representado pelo Sr. Ciço. Para análise da carta, a inserimos na íntegra a seguir. 

                                                                 
3
Proposta de exercício: A proposta para que os alunos escrevessem uma carta a um agricultor de nome Sr Ciço, 

apesar de ser um desafio aos alunos/professores do campo para refletir sobre a realidade da educação campesina, foi 

apresentada por meio de um enunciado monológico. A proposta em questão se caracterizou como monológica 

porque se tratava de uma atividade em que o interlocutor (Sr Ciço) não pode produzir novos enunciados como 

resposta ao enunciado principal dos alunos. Logo, a proposta de escrita de uma carta a um interlocutor sem 

possibilidade de comunicação e interação real, (assim como a maioria das atividades escolares em livros didáticos) é 

monológica, pois carece da interação entre o enunciador e enunciatário. Entretanto, apesar da proposta ser 

monológica, as cartas produzidas pelos alunos podem ser consideradas  de caráter dialógico e tiveram como 

interlocutores os tutores presenciais e a distancia que avaliaram o texto dos alunos (Nota da autora, 2013). 

 

 

 



 

3 
 

 

Dialogismo e polifonia: as vozes na/da educação do campo a partir da carta da professora 

Maria de Vila Pavão – ES  

 

Segunda, 9 de agosto de 2010, 17h48,  

Vila Pavão - ES  

Prezado Senhor, Antônio Cícero,  

É com muito prazer e satisfação que venho partilhar um pouco da minha história e o que 

penso em relação à Educação do Campo. Sou pedagoga e professora e trabalho com 

escolas multisseriadas do campo, atendendo a filhos de pequenos agricultores. Moro na 

zona rural e conheço a realidade do campo, as dificuldades, os anseios, os sentimentos, 

as emoções, os sonhos. Diante de tantos anseios é necessária uma nova forma de ver e 

fazer a escola nas áreas rurais, ou seja, uma escola que seja referencia para os alunos, 

famílias e comunidade. Uma escola aberta, que ofereça formação profissional para a 

família, que promova atividades culturais, que garanta a formação continuada dos 

professores, e que reconheça o estudante como um indivíduo que tem suas próprias 

histórias, vivências e desafios . Sonho com um Brasil com Educação, onde as 

crianças além de aprender a ler e a escrever participem das decisões da educação. 

Um dos problemas enfrentados é em relação à infraestrutura. São poucas as escolas 

rurais que contam com uma biblioteca. O que se encontra muitas vezes é uma prateleira 

ou uma caixa cheia de livros que viaja no transporte escolar. Outras vezes a escola da 

zona rural quando pode fazer uso do transporte escolar visita a biblioteca existente no 

município. Quando se trata de carência de equipamentos, os dados são mais gritantes. 

Pouco mais se vê além da lousa, o fiz e o mimeografo. Vejo que para transformar a 

realidade da sala de aula do campo é fundamental a presença de equipamentos 

tecnológicos. Para os pais dos alunos o computador representa um ícone da tecnologia e 

é um passaporte para que os filhos melhorem de vida e ingressem no mercado de 

trabalho. Vejo que é preciso superar a ideia de acreditar que o povo que vive no campo, 

qualquer coisa basta. É necessário superar esse aspecto por meio de recursos materiais, 

como prédios equipados . Imagina só, além de trabalhar com cinco turmas, salas 

multisseriadas, e ainda fazer merenda? O professor que recebe uma classe assim 

precisa de atendimento contínuo para aprender a lidar com as questões pedagógicas que 

envolvem esses grupos tão diversificados, afinal já é um grande desafio ensinar 

diferentes conteúdos a grupos distintos, além de preparar uma aula em que todos 

participem. A elaboração do PPP – Projeto Político Pedagógico, documento que 

deveria ser construído por uma equipe de profissionais é realizado de forma 

isolada, feito pela Secretaria Municipal de Educação e pelo professor atuante. A 

distancia entre unidades rurais e as Secretarias de Educação é uma das causas desse 

isolamento. A maioria das instituições não tem diretor. Os coordenadores pedagógicos, 

geralmente, ficam nas Secretarias de Educação, e cuidam, ao mesmo tempo, de diversas 

unidades, e tem outros projetos a serem desenvolvidos, além de não existir um número 

de profissionais suficientes para dar atendimento adequado a todas as escolas. Penso 

que deve haver uma preocupação por parte das políticas públicas em atender às 

necessidades específicas de quem enfrenta essa realidade. 

Desde já agradeço. Atenciosamente, Professora Maria de Vila Pavão – ES.  

 
 

A carta da aluna/professora da educação do campo de Vila Pavão – ES é como define 

Bakhtin, um enunciado. O enunciado é a unidade básica no conceito de linguagem em Bakhtin, 

constituindo-se como ato histórico, novo e que não se repete. A linguagem para Bakhtin se 
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constitui por meio de diálogos que se encadeiam, por meio da heterogeneidade discursiva4onde 

as várias vozes do discurso se manifestam igualmente. Assim, Bakhtin trata da polifonia 

(multiplicidade de vozes nos discursos) que se estabelecem nos discursos, sejam verbais, visuais 

ou verbo-visuais.  

Para o autor, o signo é marcado por um traço duplo, pelo dialogismo, e por isso haverá, 

no mínimo, dois pontos de vista que se entrecruzam. Em Bakhtin, o enunciado é dialógico, pois 

todo discurso dialoga com outro discurso, manifestando-se em enunciados verbais, visuais ou 

verbo-visuais.  No enunciado em questão, em forma de carta, a aluna/professora da educação do 

campo estabelece uma possibilidade de diálogo com o Sr. Ciço, ainda que este naquele contexto 

o agricultor referido não fosse o interlocutor direto da aluna5.  

Quanto à carta, nas cinco primeiras linhas a aluna se apresenta ao seu interlocutor: 

declara-se pedagoga e professora de escola multisseriada6do interior de Vila Pavão – ES, onde 

também reside. A autora da carta diz ao seu interlocutor que conhece bem os problemas da 

educação do campo e identifica-se com essa realidade quando diz: “moro na zona rural e 

conheço a realidade do campo, as dificuldades, os anseios, os sentimentos e emoções, os sonhos 

(...)”.  

Nesse contexto, o discurso inicial da autora nos remete ao dialogismo bakhtiniano, pois 

este pressupõe uma relação, seja de forma implícita ou explícita, com outros discursos já ditos 

por outrem. O enunciado e a palavra no discurso para Bakhtin estão impregnados pelos diversos 

sentidos advindos do seu uso social. Logo, o discurso é ideológico (não há neutralidade nos 

                                                                 
4
Heterogeneidade discursiva: Em Bakhtin, a heterogeneidade discursiva é a presença de discursos dos outros em 

determinado discurso. A heterogeneidade relaciona-se com a polifonia e dialogia. Bakhtin aponta que o enunciado é 

heterogêneo, ou seja, é constituído de diversos discursos enunciados antes dele. Logo, a heterogeneidade se define 

no enunciado pela presença de outros enunciados (pontos de vista, visões de mundo, ideologias) dentro do 

enunciado que se quer focalizar. Fonte: BRAIT, Beth. Bakhtin: dialogismo e polifonia. São Paulo: Contexto, 2009.  
5
De fato, o verdadeiro Sr. Ciço não estava presente no processo de comunicação e interação verbal estabelecido pela 

aluna. Os interlocutores da aluna eram os tutores presenciais e a distancia do Curso de Educação do Campo, já que a 

carta se constituiu como uma avaliação parcial da referida disciplina. Entretanto, se considerarmos que para elaborar 

a carta a aluna teve leituras, pontos de vistas, ideologias anteriores com as quais teve contato, então a carta da 

professora Maria está atravessada das vozes presentes em seu contexto de educação do campo. Identificamos assim, 

como vozes na carta da professora – o autor do livro base da disciplina Introdução à Educação do Campo, o Sr. 

Ciço, os tutores presenciais e a distancia do polo de Nova Venécia onde a aluno estava matriculada, os atores citados 

pela aluna em sua carta que compõem o seu cotidiano escolar – alunos da escola multisseriada de Vila Pavão - ES, 

Secretaria de Educação, pedagogos, coordenadores, dentre outros (Nota da autora, 2013). 
6
Escola Multisseriada: São escolas onde o professor atua em múltiplas séries, concomitantemente, reunindo em 

algumas situações, estudantes de pré-escola e dos anos iniciais do Ensino Fundamental em uma mesma sala. Fonte: 

Portal do professor do Ministério da Educação. Disponível em: portaldoprofessor.mec.gov.br/ . Acesso em 

setembro, 2010. 



 

5 
 

discursos), porque o sujeito expressa sua posição sobre o mundo, colaborando ou opondo-se a 

outros discursos já existentes.  

Desse modo, o discurso da carta da a aluna/professora Maria tem uma relação com o 

discurso do Sr. Ciço, no momento em que a aluna se identifica com a descrença do trabalhador 

rural sobre as potencialidades da educação para o homem do campo, quando trata sobre as 

dificuldades de se trabalhar em escolas do campo.De um modo mais refinado, a aluna/professora 

continua sua crítica ao modelo de educação do campo que vivencia e propõe um novo modelo de 

escola para o campo:  

 

Sou pedagoga e professora e trabalho com escolas multisseriadas do campo, atendendo 

a filhos de pequenos agricultores. Moro na zona rural e conheço a realidade do campo, 

as dificuldades, os anseios, os sentimentos, as emoções, os sonhos. Diante de tantos 

anseios é necessária uma nova forma de ver e fazer a escola nas áreas rurais, ou seja, 

uma escola que seja referencia para os alunos, famílias e comunidade. Uma escola 

aberta, que ofereça formação profissional para a família, que promova atividades 

culturais, que garanta a formação continuada dos professores, e que reconheça o 

estudante como um indivíduo que tem suas próprias histórias, vivências e 

desafios .(Carta da Professora Maria, Vila Pavão – ES, 2010).  

 

Assim, no fragmento citado, a aluna reivindica uma “nova forma de ver e fazer a escola 

em áreas rurais” e para contextualizar essa educação e escola que sonha, ela passa a nomear os 

personagens/sujeitos da educação do campo que estão inseridos nesse processo de precariedade e 

abandono (estudantes, famílias, comunidade, professores, coordenadores, pedagogos, dentre 

outros).  

Ao propor mudanças em diversos aspectos na educação do campo, a autora da carta em 

seu discurso está não só concordando com a ideia do Sr Ciço de que a escola do campo está 

distanciada da realidade dos que lá habitam, mas também traz em sua carta como se fosse uma 

resposta às críticas do Sr. Ciço, quando revela que “(...) sonho com um Brasil com Educação, 

onde as crianças além de aprender a ler e a escrever participem das decisões da educação”(Carta 

da Professora Maria, Vila Pavão – ES, 2010). 

A crítica da autora não pretende desvalorizar o papel da escola enquanto formadora dos 

cidadãos e instituição que repassa o conhecimento, mas a autora aponta as precariedades e 

abandono em que vivem os professores e alunos das escolas campesinas. Essa precariedade é 

demonstrada pela falta de infraestrutura nesse ambiente escolar campesino, bem descrito pela 

aluna:  
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Um dos problemas enfrentados é em relação à infraestrutura. São poucas as escolas 

rurais que contam com uma biblioteca. O que se encontra muitas vezes é uma prateleira 

ou uma caixa cheia de livros que viaja no transporte escolar. Outras vezes a escola da 

zona rural quando pode fazer uso do transporte escolar visita a biblioteca existente no 

município. Quando se trata de carência de equipamentos, os dados são mais gritantes. 

Pouco mais se vê além da lousa, o giz e o mimeografo (...). (Carta da professora Maria, 

Vila Pavão – ES, 2010).  

 

Bakhtin (2008) tratou do conceito de polifonia na obra Problemas da poética de 

Dostoievski, sendo este apontado como o autor do romance polifônico. A polifonia para Bakhtin 

se faz presente em toda enunciação e no texto polifônico diferentes vozes se expressam, sendo o 

discurso o produto de outros discursos já postos em interação. A polifonia na carta da aluna é 

referenciada pelas vozes dos professores, alunos, família, comunidade da educação do campo de 

Vila Pavão - ES.  

Em Bakhtin (2008), a heterogeneidade está presente na constituição do enunciado, ou 

seja, que o enunciado se concretiza por meio de diferentes vozes e dialoga, e desse modo, com 

outros enunciados e discursos. Conforme, Bakhtin, “(…) a palavra é uma espécie de ponte 

lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra se apoia 

sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor” 

(BAKHTIN, 1992, p. 113).  

No trecho a seguir Maria traz na voz dos pais o discurso de que os alunos do campo 

também precisam da inclusão digital como “passaporte” para um futuro profissional melhor. 

Maria incorporou na carta tanto o discurso dos pais, como o discurso presente em setores da 

educação e da mídia sobre a importância das novas tecnologias, dizendo que:  

 

(...) vejo que para transformar a realidade da sala de aula do campo é fundamental a 

presença de equipamentos tecnológicos. Para os pais dos alunos o computador 

representa um ícone da tecnologia e é um passaporte para que os filhos melhorem de 

vida e ingressem no mercado de trabalho. (Carta da professora Maria, Vila Pavão – ES, 

2010)  

 

 

De acordo com Brait (2009) a polifonia é referida também como heterogeneidade 

enunciativa ou constitutiva. A primeira (enunciativa) é exemplificada por citações de outros 

autores que são mostradas em determinada obra, e a segunda (constitutiva) se dá quando existe 
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influencias de outros autores sobre uma obra específica, mas essa influencia fica implícita, pois 

não é mencionada objetivamente.  

O discurso em Bakhtin é atravessado pela alteridade, ou seja, qualquer discurso está 

habitado pelo que já foi dito, pelo discurso do outro. Nesse sentido, a carta que é o corpus dessa 

análise possui o tom da polifonia, uma vez que traz todo contexto e personagens campesinos da 

região de Vila Pavão como vozes que ecoam, que discordam das políticas públicas da educação 

para o meio rural. Para isso, a aluna quer ir para além do que já conhece; da precariedade em 

todos os sentidos na educação do campo. 

Desse modo, a carta em destaque é dialógica e polifônica, pois traz à tona as vozes que 

permeiam o cotidiano escolar campesino de Vila Pavão – ES, sendo a própria aluna/professora 

parte deste contexto histórico. Neste documento, a autora expõe todas as contradições e, dá voz 

aos personagens campesinos que aparecem no texto como parte desta história, que a aluna 

enquanto participante do processo quer mudar. Esse desejo de mudança é expresso nas linhas 

finais da carta: “(...) penso que deve haver uma preocupação por parte das políticas públicas em 

atender às necessidades específicas de quem enfrenta essa realidade” (Carta da professora Maria, 

Vila Pavão – ES, 2010). 

Para isso, a aluna traz a voz do campo com propostas que já foram discutidas em outras 

instâncias e por outros atores, como no Movimento de Educação do Campo, nos congressos de 

educação do campo, e nos movimentos sociais campesinos:  

 

Vejo que é preciso superar a ideia de acreditar que o povo que vive no campo, qualquer 

coisa basta. É necessário superar esse aspecto por meio de recursos materiais, como 

prédios equipados. Imagina só, além de trabalhar com cinco turmas, salas 

multisseriadas, e ainda fazer merenda? O professor que recebe uma classe assim precisa 

de atendimento contínuo para aprender a lidar com as questões pedagógicas que 

envolvem esses grupos tão diversificados, afinal já é um grande desafio ensinar 

diferentes conteúdos a grupos distintos, além de preparar uma aula em que todos 

participem.  (Carta da professora Maria, Vila Pavão – ES, 2010)  

 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

A educação do campo revelada na carta em destaque é uma educação vinda do anseio do 

campesinato, aqueles que nasceram, moram e dependem do campo para sobreviver de forma 
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sustentável. Neste aspecto, o campo é palco de lutas dos movimentos sociais, mas é também um 

espaço com culturas, tradição, mística, e costumes singulares.  

A carta da professora Maria foi produzida como uma atividade avaliativa, inserida em 

determinada disciplina e para atender a uma proposta monológica (a carta foi o único gênero de 

escrita permitido aos alunos e destinada a um interlocutor que não teve chance de interação e 

diálogo no processo de comunicação). Os interlocutores desta avaliação foram os tutores a 

distancia e presenciais e não o agricultor referido na proposta inicial.  

Apesar disso, a autora da carta lançou mão das contradições da educação vivenciada por 

ela no meio rural e deixou que as vozes da educação do campo emergissem em seu discurso. A 

carta dialoga com os discursos já presentes no Movimento da Educação do Campo e revela os 

sujeitos existentes nesse contexto campesino. 

Isso significa que todas as vozes que aparecem na carta da professora Maria (alunos, 

professores, pais, comunidade, coordenadores, pedagogos) são sujeitos historicamente situados 

em ambiente social diferente do urbano, e que lutam por uma educação do campo de acordo com 

a diversidade própria dos povos do campo.  
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