
PRÁTICAS DE LINGUAGEM E A EDUCAÇÃO 

 

Erineu Foerste1 
Laura Maria Bassani Muri Paixão2 

Walkyria Barcelos Sperandio3  
 

1 Introdução 

 

A participação em eventos em que vozes e consciências equipolentes se 

combinam de forma independente e imiscível nos permite contemplar a grandeza 

criadora de Dostoiévski (BAKHTIN, 2011), sobretudo nos motiva a dialogar sobre a 

vida em condições de igualdade com outros sujeitos. Cientes de que “[...] toda 

enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma coisa 

[...]” (BAKHTIN, 2010, p.101) buscamos com os outros, novas e diferentes respostas 

para revivificar nosso jeito de ser e agir como professor da educação básica. 

Pretendemos neste texto contribuir com a discussão sobre a interdependência entre 

linguagem e educação em contextos de ensino, apoiando-nos na concepção discursiva 

da linguagem discutida por Mikhail Bakhtin, na concepção de educação de Paulo Freire 

sob forma de (re)leitura e diálogo como início de uma caminhada que venha a se 

constituir em autoria, além da concepção de parceria colaborativa postulada por Foerste 

(2005) 

 

2 O caráter discursivo da linguagem 

 

Ao discutir o caráter discursivo da linguagem, Mikhail Bakhtin a concebe como 

ponto de vista histórico, cultural e social que inclui, para efeito de compreensão e 

análise, a comunicação efetiva, os sujeitos e os discursos nela envolvidos. Ou seja, a 

linguagem é tida como um constante processo de interação mediado pelo diálogo. 
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O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das 
formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas pode-
se compreender a palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não apenas 
como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda 
comunicação verbal, de qualquer tipo que seja (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 
2010, p. 127). 
 

Ao investigar a linguagem, a vida verbal, Bakhtin (2010) faz uma crítica às 

correntes do pensamento filosófico linguístico de seu tempo que se apoiaram no 

pensamento abstrato e no pensamento idealista para analisar os fatos da linguagem. Na 

primeira, a linguagem se constitui no sistema linguístico, à revelia do sujeito; na 

segunda, a linguagem se constitui no interior do sujeito. O autor, ao refutá-las, não as 

tornou ilegítimas porque seu objetivo se consistiu em atribuir-lhes outras abordagens, 

 

[...] ao considerar que só o sistema linguístico pode dar conta dos fatos da 
língua, o objetivo abstrato rejeita a enunciação, o ato de fala, como sendo 
individual. Como dissemos, é esse o proton pseudos, a ‘primeira mentira’, do 
objetivismo abstrato. O subjetivismo individualista, ao contrário, só leva em 
consideração a fala. Mas ele também considera o ato de fala como individual 
e é por isso que tenta explicá-lo a partir das condições da vida psíquica 
individual do sujeito falante. E esse é o seu proton pseudos 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p. 113). 

 
Para o autor a interação verbal é um fenômeno social que constitui a realidade da 

língua, assim os usos da língua estão sempre ligados às condições concretas em que se 

realiza a interação verbal social dos interlocutores. Bakhtin/Volochínov (2010) procura 

delimitar o objeto para a análise da constituição e da evolução da linguagem 

estabelecendo um entrelaçamento das bases de uma teoria marxista da criação 

ideológica com a filosofia da linguagem. Nesse sentido, a língua é definida como 

expressão das relações e lutas sociais, que veicula e ao mesmo tempo evolui pelos 

efeitos dessas relações. O objeto real e material disponível para entender o fenômeno da 

linguagem humana é o exercício da fala em sociedade. 

 
Na realidade, o ato de fala, ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, 
não pode de forma alguma ser considerado como individual no sentido estrito 
do termo; não pode ser explicado a partir das condições psicofisiológicas do 
sujeito falante. A enunciação é de natureza social [...] 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p. 113). 
 

Nesse sentido, “[...] a filosofia marxista da linguagem deve justamente colocar 

como base de sua doutrina a enunciação como realidade da linguagem e como estrutura 

sociológica” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p. 131). Esse autor ao procurar 



explicar o fenômeno da linguagem acaba por explicar também o homem em sua relação 

com o mundo, pois, o estudo do enunciado, compreendido como a unidade real da 

comunicação discursiva (BAKHTIN, 2003), está ligado a uma situação material 

concreta, a uma esfera maior que constitui o conjunto das condições de vida de uma 

comunidade linguística. Para Bakhtin (2003), o discurso só pode existir na forma de 

enunciações concretas de determinados falantes porque é compreendido como a língua 

em sua integridade concreta e viva. 

Assim, compreendemos os enunciados quando reagimos às palavras que 

despertam em nós ressonâncias ideológicas e/ou concernentes à nossa vida, pois “[...] a 

palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial 

[...]” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p. 99). No diálogo se revela a posição dos 

sujeitos sobre a vida ou sobre algum aspecto dela, nossas respostas são formuladas a 

partir da nossa relação com a alteridade, pois compreender é opor à palavra do outro 

uma contrapalavra.  

De acordo com Bakhtin (2003), todo enunciado, da réplica (monovocal) do 

diálogo cotidiano às formas de comunicação cultural, tem um princípio absoluto antes 

do seu início, os enunciados dos outros e, ao seu término, os enunciados responsivos de 

outros. Dessa forma, o outro tem um papel ativo no processo de comunicação 

discursiva, assim todo enunciado demanda outro a quem responde ou outro que o 

responda, ninguém cria um enunciado sem que seja para ser respondido. Na alternância 

dos enunciados dos sujeitos residem as respostas referentes às suas necessidades, pois 

conforme salienta Bakhtin (2003, 271), 

 
[...] toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 
ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); 
toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 
obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. A compreensão passiva do 
significado do discurso ouvido é apenas um momento abstrato da 
compreensão ativamente responsiva real e plena, que se atualiza na 
subsequente resposta em voz real alta [...]. 
 

As palavras adquirem expressividade no enunciado, contato entre a significação 

e a realidade concreta, caracterizando-se por seu conteúdo e seu sentido. A palavra, 

entendida no nível do discurso, vem carregada de sentidos atribuídos pelo sujeito em 

um tom valorativo que emerge de um determinado campo social formando o enunciado. 

Conforme, afirma Bakhtin/Volochínov (2010, p. 117): 



[...] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 
que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 
constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 
palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra 
defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 
coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros 
[...]. 

 

Muitos estudiosos vêm oferecendo contribuições com reflexões teóricas que 

clarificam as ideias de Bakhtin e seu Circulo, assim como e nas atividades de ensino, 

uma vez que outras concepções de linguagem precederam essa concepção de 

linguagem. Contudo, pensar as práticas de linguagem tomando a palavra como “ponte” 

requer conceber a educação como um processo de busca e de constituição pelo outro, 

conforme discute Paulo Freire em sua obra. O desafio posto aos contextos de ensino 

centra-se na possibilidade de potencializar os eventos de linguagem advindos da 

realidade viva e concreta dos indivíduos envolvidos no ato educativo para sua formação 

enquanto sujeitos ativos. Dessa forma, as práticas da língua realizadas em contextos 

escolares não poderiam ocorrer dissociadas dos conteúdos e valores ideológicos que se 

ligam aos sujeitos desse processo. 

 

3 Educação: caráter inacabado do ser humano 

 

A concepção de educação de Paulo Freire (1967; 1987; 1997; 2010) funda-se no 

caráter inconcluso e inacabado do ser humano. Segundo o autor, o homem permanece 

em constante busca e essa é a raiz da educação, “[...] esta busca deve ser feita com os 

outros seres que também procuram ser mais e, em comunhão com outras consciências 

[...]” (FREIRE, 1987, p.14). É, pois, na dialogicidade que os homens se constituem, na 

consciência de sua inconclusão os homens se abrem à educação num “que-fazer” 

permanente.  

O diálogo é compreendido por esse autor como palavra que ajuda na 

transformação do mundo e, somente tem sentido se vivenciada, refletida e 

comprometida com esse mundo. A educação só tem sentido ao despertar nos homens a 

consciência da importância entre a ação e a reflexão. O autor compreende o 

conhecimento como produção social que resulta desse processo de ação e reflexão 

mediado pelo diálogo, pois no diálogo professor e aluno são sujeitos em interação, em 



processo de formação de conscientização e em sintonia com a realidade concreta 

(FREIRE, 1987).  

Concordamos com Freire (2010) quando ele afirma que o homem é o ponto de 

partida, esteja no seu aqui e no seu agora que constitui a realidade em que se encontra 

inserido. A tomada de consciência diante da situação vivida faz com que os homens se 

apropriem dela como realidade histórica capaz de ser transformada por eles. Nesse 

sentido, Mikhail Bakhtin e Paulo Freire se aproximam, pois ambos reconhecem o 

homem como ser inacabado e por sua necessidade de diálogo, de interação com o(s) 

outro(s). Esses autores postulam uma concepção do ser humano em que o outro é parte 

constitutiva, ou seja, o homem não existe fora da relação com o outro. A alteridade é 

fundante das relações humanas, e está implicada no princípio do dialogismo. A natureza 

dialógica da linguagem é discutida pelos autores com enfoque do dialogismo como 

visão filosófica e não apenas um princípio fundamental da linguagem. Com ela, o 

sujeito está aberto a mudanças decorrentes de sua condição de estar no e com o mundo, 

constituindo-se dialogicamente e se transformando na relação com o outro.   

Neste momento histórico em que a legislação brasileira reconhece a educação 

como direito social e institui a obrigatoriedade da educação escolar básica dos quatro 

aos dezessete anos de idade, a escola é vista por nós como espaço-tempo privilegiado de 

realização de eventos de linguagem que afetam os sujeitos para possibilidades 

constitutivas a partir dos usos da língua. Para isso, as discussões referentes às questões 

de ensino e do uso da língua deveriam ultrapassar os limites dos cursos universitários, 

especialmente dos cursos de pós-graduação, pois precisamos construir a partir das 

explicações disponíveis, instrumentos de facilitação de diálogo em contextos de ensino.  

 

4 Parceria: uma possibilidade diante do inacabamento do ser humano 

 

Diante das problematizações aqui apresentadas, queremos destacar o que Foerste 

(2005) concebeu como parceria, numa dimensão colaborativa, em que os saberes do 

professor são considerados, uma vez que “a identidade profissional do professor 

configura-se na interface entre saberes, que são construídos e/ou adquiridos num 

processo multifacetado e complexo de formação e de prática profissional.” (FOERSTE; 

LÜDKE, 2003, p. 176).  



Assim como Nóvoa (1995), dentre alguns outros teóricos, Foerste (2005) 

defende a realização de um trabalho conjunto envolvendo os professores da academia e 

os da educação básica, numa tentativa de construir, na prática, saberes típicos do ato de 

ensinar, ao mesmo tempo em que contribui com o processo de formação inicial de 

profissionalização docente. Assim, a “parceria colaborativa” viria para articular os 

trabalhos realizados por universidades,  secretarias de ensino, escola básica e entidades 

de organização docente, além de referendar o concepção de cooperação entre todos os 

profissionais do ensino. 

Devido a isso, concordamos com Foerste (2005), uma vez que ele postula que a 

educação tem sede de práticas que oportunizem a parceria colaborativa, a partir de 

 

um trabalho articulado de professores da universidade e profissionais do 
ensino básico que objetiva a construção de pressupostos teórico-práticos nos 
currículos dos cursos de formação a fim de garantir a indissociabilidade entre 
teoria e prática. Respeitando interesses específicos de cada instituição, essa 
prática caracteriza-se como um movimento a serviço da profissionalização do 
professor. (MARTINS, 2008. P. 95-6) 

 

5 Dos discursos teóricos à constituição das formas de ensinar 

 

Mesmo que as ideias do Circulo de Bakhtin não tenham sido voltadas para o 

ensino/aprendizagem de uma língua, há considerações relacionadas a essa temática que 

nos instigam a reflexão, conforme podemos observar: 

 
[...] a língua não se transmite; ela dura e perdura sob a forma de um processo 
evolutivo contínuo. Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser 
usada; eles penetram na corrente da comunicação verbal; ou melhor, somente 
quando mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a 
operar [...] (BAKHTIN, 2010, p.111). 
 

Se a língua não se transmite, se ela nos chega por enunciações concretas que 

ouvimos e reproduzimos na comunicação discursiva com as pessoas que nos rodeiam, 

por que continuamos a ensinar, tendo as formas abstratas da língua como camisas de 

força? Ou então, por que não nos ocupamos em pensar formas de ensinar que 

instrumentalizem discursivamente os alunos para a vida, considerando aspectos do 

funcionamento da língua ligados aos contextos e valores sociais? Muitas inquietações 

no campo teórico da linguagem e da educação nos acompanham nos últimos anos, 

principalmente depois que nos aproximamos das ideias de M. Bakhtin e P. Freire, pois 



as reflexões decorrentes das leituras nos puseram em um processo de questionamento 

em relação às orientações curriculares a ao sentido das práticas de linguagem realizadas 

nos contextos de ensino a que estamos ligados pela via dos sistemas de ensino público. 

Vale destacar que trazemos apropriações do discurso acadêmico da formação inicial que 

veicularam outras concepções de linguagem e de educação escolar. 

Por outro lado, os estudos ligados ao caráter discursivo da linguagem ainda são 

recentes quando relacionados ao ensino, principalmente quando consideramos tais 

estudos e discussões envolvendo os professores da educação básica e dos materiais 

didáticos que circulam nas etapas da educação básica.  

A exemplo do que nos acontece na escola, queremos ilustrar o momento vivido 

pelos professores da educação básica, em especial, pelos professores que atuam nos 

anos iniciais do ensino fundamental, predominantemente com formação em Pedagogia 

e, pelos que atuam como professor de Língua Portuguesa nos anos finais e no ensino 

médio, predominantemente com formação em Letras. Após a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs - Brasil, 1997, 1998a;1998b)  tem sido crescente o 

interesse de profissionais de diversos campos em discussões relacionadas aos gêneros 

textuais. A noção de gênero articulada à língua, ao discurso e à estrutura social provoca 

diálogos de abordagens plurais que visam melhor explicar o uso da linguagem em 

contextos e práticas sociais específicos. Nesse sentido, a abordagem sócio-discursiva, 

apresentada e discutida por Bakhtin, se atém mais ao caráter social da linguagem do que 

ao estrutural. Como consequência disso, as práticas escolarizadas da produção textual e 

da leitura vêm sendo ampliadas e os gêneros textuais tornaram-se objeto de ensino e 

ocuparam a grande parte das páginas dos livros didáticos nas escolas.  

Nesse diálogo, contudo, as noções de interação verbal e dialogismo ainda não 

ganharam força e clareza para que a concepção de gênero textual seja compreendida na 

perspectiva dialógica da linguagem. Apesar de haver incentivo na produção de material 

e da organização de sequências didáticas que objetivam o ensino dos gêneros, falta-nos 

uma base para análise e reflexão no sentido de ensiná-los a partir da compreensão de 

seu funcionamento na sociedade e na sua relação com indivíduos situados. Percebemos 

que em virtude da fragilidade teórica vivida, nossas práticas têm se fechado mais no 

caráter estrutural do que social da linguagem. 



Essa constatação evidencia que o suporte teórico que tem estado em nossas salas 

de aula é resultado de leituras fragmentadas, transformadas no que Freire (1983, p. 29) 

chamou de “puro palavreado”, arrogante, com a concepção de que estamos lá para 

“salvar” nossos estudantes de maneira benevolente, como se sua salvação dependesse da 

recepção passiva da nossa palavra. Concordamos plenamente com o autor, quando 

afirma que esse não é “[...] o modo de atuar de uma educadora [...] cuja opção é 

libertadora. [...] e que quem assim atua e assim pensa, consciente ou inconscientemente, 

ajuda a preservação das estruturas autoritárias.” (p. 30). 

Se realmente queremos nos comprometer com a mudança necessária às práticas 

de linguagem nos contextos de ensino, é preciso ampliar o tratamento teórico e 

metodológico nos espaços escolares. Há uma dimensão sociopolítica envolvida nas 

formas de texto que comandam nossas ações cotidianas e “mergulhar nessa corrente” 

nos permite uma consciência crítica/participante. Para isso, Freire (1983, p. 26) salienta 

que, “[...] antes de mais nada, precisamos clarear para nós mesmos que ser educador é 

assumir uma opção política, uma vez que o “mito da neutralidade da educação é 

impossível”. 

A partir desse entendimento, percebemos que, ao entrar numa sala de aula, seja 

como professores, ou mesmo como pesquisadores, estamos desenvolvendo atividade 

política “contra alguém” e, ao mesmo tempo, “a favor de alguém”, ficando bem claro 

não “[...] ser possível pensar [...] a educação, sem que esteja atento à questão de poder.” 

(FREIRE, 1983, p. 27). Assim que tivermos a clareza de qual é a nossa opção política 

diante da nossa forma de atuar como educador, buscaremos ser coerentes com ela na 

nossa prática docente.  

Diante disso e, do ponto de vista de que “todos nós sabemos alguma coisa. 

Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.” (FREIRE, 1983, p. 

57), reconhecemos que não apenas nossos alunos precisam estudar mais, ler mais, nós 

também precisamos buscar incessantemente uma atitude séria e curiosa diante de um 

problema, pois segundo Freire (1983), esse é um dever revolucionário. O autor defende 

que chegará o dia em que “[...] ninguém trabalhará para estudar nem ninguém estudará 

para trabalhar, porque todos estudarão ao trabalhar” (FREIRE, 1983, p. 81), postulando 

assim, que não há prática sem teoria nem teoria sem prática. 

 



6 Considerações 

  

Ao considerar as possibilidades de ensino que se abrem a partir da compreensão 

do caráter discursivo da linguagem, reiteramos a preocupação com o tratamento dado às 

manifestações discursivas nos contextos de ensino. Ao professor cabe realizar escolhas 

e ações conscientes que mostrem nas práticas de linguagem maneiras específicas de 

conceber o mundo e de estar nele, modos de relacionamento humano, e, portanto, 

valores culturais. Essa mediação pressupõe um processo colaborativo de interação 

humana que parte da dimensão sociocultural para explicar não apenas aspectos 

linguísticos, mas também a essência presente no encontro e na aprendizagem com o 

outro.  

Na linguagem se conjugam vozes sociais deste e de outros tempos e registros de 

todo tipo, desse material constituímos a autoria (BAKHTIN, 2003), como Freire (2010) 

propõe, a autonomia para ser sujeito ativo capaz de compreender e transformar sua 

realidade, e/ou como Foerste (2005) que propõe uma formação continuada de 

professores numa perspectiva dialógica e colaborativa, em que juntos, 

independentemente do nível de escolarização em que atuam, busquem analisar carências 

teóricas e metodológicas, assim como elementos que melhor expliquem as práticas 

escolares em relação à linguagem, na direção de atitudes comprometidas com as 

questões postas no meio vivido.  
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