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A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia 

sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A 

palavra é território comum do locutor e do interlocutor. (Bakhtin/Volochinov, 

2009, p.113) 

 

Este trabalho possui como objetivo apresentar as influências que os estudos 

bakhtinianos exercem sobre nossas práticas cotidianas com crianças da educação infantil a 

partir da iniciação dos estudos em uma disciplina de Linguagens Bakhtinianas oferecida 

pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro no ano de 2012. Durante este exercício 

das teorias de linguagem de Bakhtin, iniciamos as nossas considerações entre a teoria e a 

prática relacionando concepções de criança e o papel do pesquisador na investigação como 

suporte para compreensão de como as crianças dialogam e os produtos finais concebidos a 

partir destes diálogos. Considerando a teoria de linguagem, apresentados por Bakhtin como 

significativa para se pensar a visão a respeito do lugar da criança neste exercício de diálogo 

que concebe a visão de mundo em uma abordagem sócio histórica. 

Fomos apresentadas a disciplina de Estudos da Linguagem por dois professores 

entusiastas em relação à contribuição Bakhtiniana para a Pesquisa em Ciências Humanas. 

Se antes não tínhamos definido o sentido que tais estudos fariam em nossas vidas 

profissionais, através deste estudo, iniciamos uma relação direta entre o que aprendemos e 

nossas práticas diárias, tornando fundamental a compreensão do estudo nesta área, 

elucidando o objetivo de conhecer o tema e apropriar-se desta proposta sobre as reflexões 

da linguagem, incluindo-a em nossas pesquisas no campo da educação infantil. 

Enunciando a relação com elementos do passado, encontrando com aquilo que se 

perde quando o homem é transformado em objeto e as histórias esquecidas, demonstrando 
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como as pessoas se constituem como sujeitos, reconstituindo a história e a cultura, 

escutando o inexpressível e valorizando o que não se pode simplesmente abandonar, 

observando as histórias de vida como fonte memorável e a consciência critica do passado, 

produzindo significados através da linguagem, esta foi uma das primeiras falas de nosso 

primeiro encontro com Bakhtin.   

A disciplina adentrou as Teorias da Enunciação, revelando três categorias da 

enunciação: Pessoa, Tempo e Espaço que surgiram a partir da linguagem humana. A teoria 

enunciativa da linguagem, junto ao trabalho de pesquisa na área das ciências humanas no 

campo da uma interpretação sobre o outro. Saussure, fundador da linguística moderna, 

considera que a linguagem humana possui um aspecto social um conhecimento 

internalizado e partilhado por todos os falantes de uma dada comunidade, o aspecto 

individual que permite nos entender através da fala.  

A Enunciação é então um processo pelo qual o locutor mobiliza a língua por sua 

própria conta, apropriando-se da língua que introduz aquele que fala na sua fala. O ato de 

dizer é então, chamado de Enunciado, cujas características linguísticas são determinadas 

através das relações que estabelecem entre o locutor e a língua, e das características 

linguísticas dessa relação. Ora, se as produções de discurso, possuem referencia a língua e 

das relações, outras marcas pessoais, de espaço e tempo irão acrescentar a formação da 

enunciação, em que o eu é o centro da enunciação. 

Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu 

lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos em 

processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando 

uma réplica. [...] Compreender é opor à palavra do locutor uma contra palavra. 

(Bakthin/Volochinov, 2009, p.136-137) 

Quando realizamos uma roda de conversa e paramos para ouvir e dialogar com as 

crianças a respeito de diversos temas de interesse, focando em ouvi-las percebemos 

claramente a capacidade que elas possuem em atribuir sentidos as suas ações através da 

organização de seus pensamentos por intermédio de um sistema organizado pela construção 

de suas culturas. Estes momentos de interações sociais, estabelecidos através da linguagem 

em uma abordagem dinâmica e concreta, estão concretizados pela enunciação e através 

desta o reconhecimento da capacidade de produção simbólica por parte das crianças 



estabelecidas através da linguagem. 

Para Benveniste, a enunciação é a apropriação da língua por um ato individual, 

sendo este a primeira instância de mediação entre a língua e a fala. Representa um conjunto 

de categorias que cria um determinado domínio, sendo a categoria a noção que agrupa uma 

classe de elementos da realidade. Ccompreender esta analise do discurso, significa adotar 

uma relação entre a linguagem e as interações, propostas por Bakhtin, percebendo como as 

crianças se situam em relação a sua visão de mundo. (Notas de aula, 2012) 

Quando existem elementos linguísticos que só fazem sentido quando se toma a 

palavra, percebemos o valor das ações. Sendo, a enunciação instância do eu, aqui e agora 

(pessoa, espaço e tempo), toda enunciação passa a ser histórica submetida à ordem da 

história. Bakhtin diz que um discurso se constitui em oposição a outro discurso. É essa 

relação de aposição a outro discurso que dá historicidade ao discurso. Toda vez que um 

“eu” fala sempre fala com um “tu”, fala a alguém. 

Nesta relação com o outro “Todas as relações têm caráter lógico, enquanto eu em 

tudo ouço vozes e relações dialógicas entre elas” (Bakhtin, 1982, p.392).  Assim temos 

percebido a presença das categorias da enunciação em nossas práticas, incluindo o Tempo 

linguístico estabelecido em função do momento da enunciação. Quando eu tomo a palavra 

eu estabeleço um agora, momento de referencia que é um marco temporal. O tempo é a 

localização de um acontecimento como sendo simultâneo ou concomitante ao momento da 

fala, antes do momento da fala ou depois do momento da fala. O que significa que eu tenho 

um presente, pretérito, que é anterior ao momento da fala, e um futuro que é posterior ao 

momento da fala. O tempo linguístico uma construção da linguagem e, portanto, o agora da 

enunciação pode ser posto em qualquer lugar dentro do tempo físico, buscando a criação de 

sentidos. O tempo é uma construção da linguagem. O marco de referência estará onde o 

enunciador quiser.  

Narrar no presente, passado e futuro é uma escolha linguística.  Se a linguagem fosse 

simulação do tempo natural, só seria possível narrar no pretérito. Posso narrar em qualquer 

tempo. Cada uma tem uma construção de linguagem própria. Sendo a narrativa uma 

sucessão de fatos presentes no tempo, afirmamos que ao narrar no tempo passado os fatos 

são anteriores a narração e quando narro no futuro os acontecimentos narrados vão ocorrer 

após do momento da narração. As formas atribuídas para colocação do tempo definirá o 



sentido do texto. Lembrando que ao utilizarmos o tempo presente em nossa pesquisa, 

estamos assumindo o compromisso com a veracidade. As formas da língua existem para 

criar sentido e o tempo é uma construção da linguagem. O passado vira presente, o presente 

vira passado e assim sucessivamente. 

A categoria Espaço, ao contrário de pessoa e tempo, irá estar implícita no texto. 

Através da instalação iniciativa das pessoas da enunciação (eu/tu), do espaço (aqui) e do 

tempo (agora). Nesta, o espaço é demarcado pelo pronome demonstrativo este/ esse/ 

aquele, ou advérbio de lugar aqui, ali, ou ainda adjunto adverbial de lugar.  

O ideal de ciência que se instala a partir do positivismo é a objetividade, assim o 

discurso científico alinhado com essa visão tem como uma de suas regras constitutivas a 

eliminação das marcas enunciativas, ou seja, se aspira à construção de um discurso só de 

enunciados. A ciência positivista leva-nos a descrever s objetos do ponto de vista que não 

era apenas nosso, conhecer e descrever como se vê, argumentando em relação ao que está 

sendo dito e marcando sua posição no discurso. 

Para Bakhtin o enunciado é a unidade da comunicação verbal. A enunciação sempre 

tem como destino o outro, mesmo que este outro não seja real, ou não esteja em uma situação 

real de interação face-a-face. Como falantes de um mesmo código estruturado e socialmente 

aceito, estamos com a linguagem em constante movimento; a língua não está petrificada, morta 

na vida social.  

 

Enunciação é produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e, 

mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo 

representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor (BAKHTIN, 

1992, p.112). 

 

 Compreendemos que fazer este apanhado teórico, colabora nas analises de nossas 

rotinas dentro da Educação Infantil os estudos da linguagem e a contribuição Bakhtiniana 

para a organização destas pesquisas na área de humanas, proporcionados através do diálogo 

e da interação, são fundamentais para que estejamos na presença do outro e com o outro, 

desenvolvendo as idéias e amadurecendo as relações entre a pesquisa através do encontro e 

das interações.  

 As crianças possuem vozes e essas ecoam, chegando por vezes a gritar para serem 



ouvidas, atentando-se a essas vozes, percebemos a importância de ouvi-las em nossa 

pesquisa, descobrimos o discurso de significados e uma direção dinâmica, com palavras 

valorosas e afirmamos que seu papel não é apenas passivo diante do adulto. Há sim, 

importância sobre o que elas pensam e a maneira como elas pensam. Nesta retomada de 

consciência sobre o lugar do outro em um exercício de exotopia, oferecemos ao sujeito 

outro sentido, tentando captar através da pesquisa como ele se vê.  Para Freitas (2003, p. 

29), “considerar a pessoa investigada como sujeito implica compreendê-la como possuidora 

de uma voz reveladora da capacidade de construir um conhecimento sobre sua realidade 

que a torna coparticipante do processo de pesquisa”. 

A respeito deste encontro com o outro, temos aprendido que através do 

compartilhamento de experiências, dos diálogos estabelecidos às práticas educativas e os 

interesses das crianças a respeito do que vivenciam dentro e fora da escola, bem como seus 

sentimentos e expectativas. Partindo de um dos princípios dialogados em que a criação 

estética nasce da criação verbal, envolvendo outro e o contemplando enquanto sujeito ativo 

que adota um sentido em uma relação assimétrica de exterioridade e superioridade, assim 

como temos aprendido através de nossos diálogos. Analisando, a maneira pela qual as 

vozes dos outros se misturam à voz do sujeito da enunciação.  

As trocas interativas, a constituição da consciência e a apropriação cultural devem 

fazer parte da rotina escolar, para que, na existência de cada criança, ela possa afirmar: eu 

participo, ocupo um lugar, sou indivíduo e também faço parte do coletivo. É assim que 

concebemos a escola de educação da infância. 

 Ao construir uma proposta de trabalho a expressão desta escrita abrange o conceito 

de polifonia, vozes ressoam em várias outras vozes, mas por vezes não sabemos como lidar 

com a palavra do outro, ou mesmo como entro em contato com o outro. Afinal, a quem eu 

dirijo a minha voz? Como falar pela voz do outro? Ao decorrer de nossos encontros 

observamos o quanto os métodos devem estar suspensos em alguns momentos de nossas 

análises para darmos lugar ao diálogo, considerando nossas primeiras intuições, nosso olhar 

sobre a pesquisa, pois este irá determinar nosso foco. 

 Consideramos uma das suas abordagens ao que se refere ao conceito da relação 

entre a linguagem e sociedade, e dos signos da dialética, enquanto efeito das estruturas 

sociais, importantes em sua valorização a respeito da linguagem. Sendo esta determinante 



da consciência mental, e da fala que afirma a sua natureza social e não apenas a individual, 

como diretamente relacionada às condições da comunicação o qual se relaciona a estrutura 

social, presente na condição do outro.  

Compreender, pois, a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, 

encontrar-se no seu lugar, adequar-se no seu contexto correspondente, pois, sendo a 

compreensão ativa, é preciso que se entenda o que o outro quer ou quis dizer. Para essa 

compreensão do outro é preciso um conhecimento prévio, através do diálogo que esteja 

"ativo" em constante transformação, permitindo aprender o tema, através da evolução desta 

enunciação. 

Como uma rede de enunciados em forma de diálogos, o texto "A contribuição de 

Bakhtin em tripla articulação ética, estética e epistemológica" de Marília Amorim, 

demonstrou a produção de conhecimento através do confronto de múltiplos discursos tanto 

do sujeito a ser analisado e seu conhecimento, tanto do discurso do próprio pesquisador que 

pretende analisar e conhecer, através de diferentes significados conflituais e paradoxais que 

irá surgir ao longo da pesquisa. Eu passo a existir quando o outro me vê e fala comigo, 

deste encontro eu passo a perceber e colocar-me no lugar do outro em uma relação de 

exotopia - que é o excedente de visão pelo lugar que ocupo - desenvolvido por Bakhtin. A 

partir de tal conceito, compreendo a limitação da condição humana e também a necessidade 

de um outro, que é aquele que permite que eu me reconheça, tenha consciência de mim 

mesma, através de seu olhar a mim lançado. 

Para Ribes, no artigo A pesquisas com crianças, do livro Infância em pesquisa, 

define com perfeição a pesquisa entendida como acontecimento: 

 

A atividade de pesquisa é entendida como um acontecimento, no sentido 

bakhtiniano, como um processo dinâmico de interlocução e produção de sentidos 

que implica um modo de ser no mundo. Bakhtin (1976, 1982, 2010) constrói esse 

conceito em contraposição às idéias do sujeito transcendental kantiano e à 

concepção estruturalista de linguagem, lugar de onde emerge um tipo de 

conhecimento eminentemente abstrato e formal que se auto-proclama 

universalmente válido. Comprometido com a tese de que a realidade não é dada, 

mas socialmente construída, Bakhtin contrapõe a essa idéia a tese de que o 

conhecimento é produção social, que envolve a interlocução e o pensar de 

sujeitos concretos. Por isso todo conhecimento deve ser também re-

conhecimento, ou seja, ao mesmo tempo em que se pretende propositivo na 

apresentação de uma visão de mundo, precisa fazer sentido para aqueles que o 

produzem e para aqueles que se relacionam com ele.  

Por isso o acontecimento é da ordem do Ser. É criação humana, realidade 

socialmente construída, cronotopicamente contextualizada, única e irrepetível. É 



terreno de imprevisibilidade (e não de acasos), de enunciação, de implicação e de 

escolhas. Isto só se torna possível pela não-indiferença dos sujeitos entre si e 

destes em relação ao conhecimento e à linguagem que produzem. Não se trata de 

um sujeito abstrato face a uma realidade que lhe é dada, mas de um sujeito 

posicionado e responsivo. Nessa linha de pensamento, a pesquisa é a instauração 

de um acontecimento que pressupõe uma ativa relação entre os sujeitos que se 

põem em diálogo, o tema sobre o qual eles dialogam e o contexto no qual esse  

diálogo se dá. Alterando-se um desses elementos – os interlocutores, o tema ou o 

contexto – altera-se o todo da interlocução e o próprio sentido do pesquisar. 

(RIBES, p. 62, 2012)  

 

Passamos, então, a "Estética da criação verbal" de Mikhail Bakhtin onde o herói se 

realiza através da voz do autor, através do diálogo entre as idéias que ocorre nas relações 

eu/tu, com a representação artística do autor, acima da negação e da afirmação. As idéias 

devem ser assumidas, ainda acima do bem e do mal. Encontramos uma multiplicidade de 

pontos de vistas e estabelecemos os fatos precisamente, através do recolhimento de dados 

materiais, reconstituição do contexto histórico e observação dos aspectos biológicos, 

sociológicos e psicológicos, bem como toda a interpretação do diálogo, livre enquanto 

sentido e natural que transpassa a necessidade.  Nesta relação se faz a pesquisa que se 

transforma em idéias e concretiza na prática. 

A construção de novos aprendizados, acrescidos as idéias e teorias citadas nos 

remete ao que o pesquisador pode esperar deste encontro com o outro. Através de nossas 

primeiras experiências, percebemos que a pesquisa se configura como um acontecimento 

fundamental para a evolução humana, sempre a procura de respostas, através dela 

produzimos conhecimentos, passamos a compreender o outro e também refletimos nossas 

relações com as crianças que sem dúvidas são produtoras de reflexão e linguagem para que 

possamos embasar nossas pesquisas em fontes fidedignas de diálogos, tornando a relação 

do autor como herói em uma dinâmica viva. Conjecturando a base de partida com a 

comunicação da vida cotidiana, que é rica e importante e que está diretamente vinculada 

aos processos de produção realizada na área da Educação Infantil.  
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