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As  contribuições,  para  a  Linguística  Aplicada,  das  ideias  desenvolvidas  pelo 

Círculo  de  Bakhtin,  surgido  no  início  do  século  XX,  na  extinta  URSS,  parecem 

diversas,  e,  creio,  bastante  significativas.  Mikhail  Bakhtin  e seus colegas do círculo 

viviam  não  só  um  momento  social  e  político  ímpar  na  história  da  humanidade  e, 

evidentemente, nas suas histórias pessoais, mas também um contexto epistemológico 

marcante.  Além  da  sociologia  marxista,  a  psicanálise  freudiana  e  a  linguística 

estruturalista  demarcavam  lugares  teóricos  importantes.  Assim,  a  linguística  se 

consolidaria  como  “a  ciência  piloto  das  ciências  humanas”,  como  a  denominaram 

estruturalistas como Lévi-Strauss, por exemplo. O Círculo, no entanto, enunciara uma 

contrapalavra, buscando um outro diálogo, uma outra conversa, que pensasse em outros 

objetos  de  investigação,  que  revelasse  sujeitos  de  discurso  ideologicamente 

constituídos, e não apenas o falante e o ouvinte, ou o emissor e o receptor. Procuro, 

neste texto, trazer algumas reflexões do Círculo de Bakhtin para o contexto atual da 

Linguística  Aplicada,  discutindo  temas  caros  a  ela,  como  a  questão  da 

transdisciplinaridade e suas implicações teórico-metodológicas.

***

É,  pois,  na  reflexão  filosófica  que  Bakhtin  irá  buscar  e  encontrar  um lugar 

teórico de reflexão transdisciplinar. A noção de identidade, própria do racionalismo e do 

positivismo,  tende  para  uma  ideia  de  completude.  Bakhtin,  porém,  em  um  viés 

antropológico,  entende  que  tudo  o  que  se  refere  ao  ser  não  pode  ser  definitivo, 

concluído, pois o ser está sempre em movimento. A identidade, portanto, não pode ser 

fixada  “ad  aeterno”,  como  almejam  os  racionalistas  ou  positivistas,  sejam  eles 

estruturalistas ou formalistas. 

É como se Bakhtin (2010), em “Para uma filosofia do ato responsável”, dissesse: 

ser é estar; e o estar é inconstante. O estar é o Ato; estar é responder (o que às vezes 

significa perguntar).
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A filosofia bakhtiniana da linguagem revoluciona, como afirma Ponzio (2008), 

ao deslocar o foco fenomenológico das ciências humanas do eu para o outro. Bakhtin 

desloca, também, o foco da filosofia do ser, como essência, para o ser como existência, 

constituindo, assim, uma epistemologia transdisciplinar do ato responsável. 

De uma forma ou de outra, a arquitetônica bakhtiniana se propõe a refletir sobre 

sujeitos discursivos, vivos, em diálogo, e não sobre objetos neutros e abstratos, que não 

dialogam. Os objetos não são mais as línguas, os sistemas linguísticos ou semiológicos, 

as estruturas, as formas, as gramáticas, as lexias, mas um “complexo” discursivo que 

envolve práticas e ideologias, ações e representações, linguagem e poder. 

A Linguística Aplicada (LA), hoje, se coloca, explícita ou implicitamente, em 

um horizonte discursivo bem próximo ao bakhtiniano. 

Para  Moita  Lopes  (2006;  2011),  a  LA deve  se  colocar  como  indisciplinar, 

transgressiva, mestiça e se situar no campo das ciências sociais, principalmente. Suas 

pesquisas devem ser situadas, responsivas, com resultados que provoquem mudanças 

sociais. A atividade de pesquisa, também, deve ser vista como uma prática ideológica, 

em que distância e proximidade se relacionem criticamente. 

Essa  LA  INdiscipianar  e  mestiça  se  constitui  em  um  movimento  de 

inter/transdisciplinaridade entre a Linguística e outras áreas, especialmente das ciências 

sociais e das humanidades. Nesse lugar “móvel” de inter/transdiciplinaridade, constitui, 

também,  outra  concepção de  sujeito  (de  discurso  e  de  pesquisa)  e  de  metodologia, 

incorporando  teorizações  extremamente  relevantes  nas  ciências  sociais  e  nas 

humanidades, privilegiando métodos investigativos qualitativos e autorreflexivos. 

Uma das  características  da LA contemporânea é  o  envolvimento em uma 
reflexão contínua sobre si mesma: um campo que se repensa insistentemente 
(cf. Pennycook, 2001:171). Tal característica pode ser bastante problemática 
para  campos  cristalizados,  seguidores  de  visões  de  conhecimento  como 
construção de verdade. (MOITA LOPES, 2006, p. 17) 

 

A Linguística  Aplicada  não  é,  também,  pura  e  simplesmente,  aplicação  da 

Linguística. Enquanto esta se constitui no interior de um paradigma objetivista abstrato, 

como define Voloshinov (1992), marcada pela disciplinaridade, por uma visão objetivo-

abstrata  do conhecimento  e  por  uma racionalidade  descorporificada,  aquela  desenha 

uma pesquisa de natureza interpretativista, e não descritivista, como no estruturalismo. 

Essa  metodologia  “interpretativista”  da  LA pode ser  vista,  em termos  bakhtinianos, 



como uma questão de compreensão responsivo-ativa. Não se trata, simplesmente, de 

uma resposta, mas de um ato-resposta ou de uma resposta-ato/ativa. 

Nesse  sentido,  a  LA  se  configura  em  um  quadro  que  denominaremos 

“subjetivismo  situado”,  singularizado  pela  heterogeneidade,  pela  fragmentação, 

mutabilidade  do  sujeito  social  e  pelas  relações  dialéticas  e  complexas  entre  ética  e 

poder, identidade e sociedade. 

Para Moita Lopes (2006, p. 22): 

Todo conhecimento vem de algum lugar. Politizar o ato de pesquisar e pensar 
alternativas  para  a  vida  social  são  parte  intrínseca  dos  novos  modos  de 
teorizar e fazer  LA. Assim, a  LA necessita  da teorização que considera a 
centralidade das questões sociopolíticas e da linguagem na constituição da 
vida social e pessoal (cf. Pennyccok, 201; Moita Lopes, 2002).

A LA, portanto,  centra suas investigações em um contexto aplicado, onde as 

pessoas vivem e agem, e que está sujeito a mudanças relacionadas à vida sociocultural, 

política e histórica que essas pessoas experienciam. 

Para Fabrício (2006, p. 46), o século XXI traz, em si, traços de deslocamento e 

desconcerto: “’Existir’ seria existir sempre em movimento, em meio a oscilações entre 

continuidades e rupturas”. Diante desse princípio, a autora se pergunta: “Como a idéia 

de trânsito permanente está afetando as teorizações contemporâneas acerca de nossas 

práticas discursivas?” (id.). 

Nada mais bakhtiniano. A reflexão construída pelo círculo de Bakhtin se funda 

em uma epistemologia movente, translinguística, transliterária, transsemiológica, enfim. 

Outrossim, a LA, do mesmo modo que o pensamento bakhtiniano, defende um 

hibridismo teórico-metodológico, propondo fim ao ideal de neutralidade e objetividade 

na  produção  do  conhecimento,  especialmente  nas  ciências  humanas.  Só  assim será 

possível  questionar  eticamente  todas  as  práticas  sociais  e  atribuir  mais  relevância  e 

responsabilidade sociais aos conhecimentos produzidos (Moita Lopes, 2004). 

Somente assim, também, a LA poderá se colocar, academicamente, como um 

campo de problematizações (sociais, culturais, linguísticas), capaz de investigar objetos 

de natureza ideológica e política, atenta à multiplicidade de sistemas semióticos. Dentro 

dessa perspectiva, sua questão fundamental será: Como a linguagem opera no mundo 

social? Mas, para responder a essa questão, será preciso pensar em uma agenda política, 

transformadora/intervencionista e ética.  



Outros diálogos entre Bakhtin e a LA

A Linguística  Aplicada,  nos  termos  em que  tem sido  colocada  por  diversos 

pesquisadores  (CELANI,  1992;  MOITA  LOPES,  2006a,  2006b;  SIGNORINI  E 

CAVALCANTI,  1998;  entre  outros),  dada  sua  natureza  inter/transdisciplinar,  deve 

dialogar  com outros domínios  do saber,  rompendo,  desse modo,  com uma episteme 

disciplinar (FOUCAULT, 1997). Com esse “espírito”, é possível uma resposta da LA à 

sociedade, mas uma resposta responsável, como propõe Bakhtin (2010) para a relação 

entre Homem, Sociedade e Linguagem.  Essa responsabilidade envolve uma ética das 

relações, envolve valores que os sujeitos precisam enfrentar, discutir, negociar, se situar 

em relação a eles, se posicionar (não há álibi, como afirma Bakhtin). 

Há  várias  áreas  em  que  a  LA  atua  e  que  podemos  vislumbrar  essas 

possibilidades de respostas. Uma delas é a área de Alfabetização/Letramento (do inglês 

literacy,  que  tem  sido  traduzido,  no  Brasil,  tanto  por  letramento,  quanto  por 

alfabetização ou alfabetismo). Não há dúvidas de que, nos últimos anos, tem havido um 

diálogo  explícito  entre  as  pesquisas  sobre  alfabetização/letramento  e  a  reflexão 

bakhtiniana.  Para  ilustrar  essa  afirmação,  cito  a  seguir  duas  pesquisadoras,  muito 

renomadas  na área,  cujas ideias se coadunam perfeitamente com as colocadas até o 

presente momento. 

A hipótese aqui é, então, que letramento escolar e letramento social, embora 
“situados”  em  diferentes  espaços  e  em  diferentes  tempos,  são  parte  dos 
mesmos processos sociais mais amplos, o que explicaria por que experiências 
sociais e culturais de uso da leitura e da escrita proporcionadas pelo processo 
de  escolarização  acabam  por  habilitar  os  indivíduos  à  participação  em 
experiências  sociais e  culturais  de uso da leitura e  da escrita  no contexto 
social extra-escolar. (SOARES, 2003, p. 111)

Embora a pertinência a determinado grupo cultural seja, sem dúvida, uma 
fonte  primordial  para  a  formação  do  psiquismo  e,  portanto,  para  o 
desenvolvimento  de  formas  peculiares  de  construção  de  conhecimento  e 
aprendizagem, não podemos postular formas homogêneas de funcionamento 
psicológico para os membros de um mesmo grupo, já que o desenvolvimento 
psicológico é, por definição, um processo de constante transformação e de 
geração de singularidades. (OLIVEIRA, 2001, p. 41) 

Na  primeira  citação,  a  profa.  Magda  Soares  propõe  uma  relação  entre 

Letramento Social e Letramento Escolar, recorrendo a uma premissa da epistemologia 

bakhtiniana que tentamos trazer anteriormente. Para a pesquisadora, Letramento Social 



e Letramento Escolar são constituídos pelo mesmo processo social. Esse processo, em 

termos bakhtinianos, é o diálogo, a interação eu-outro, sem a qual não há palavra, não 

há linguagem, não há discurso. 

A  profa.  Marta  Khol  de  Oliveira,  por  sua  vez,  concebe,  como 

Voloshinov/Bakhtin/Medviédev, a psicologia individual como construída culturalmente, 

sem  que  isso  signifique  apagamento  das  singularidades  e  impossibilidade  de 

transformações, seja no próprio indivíduo, seja no(s) grupo(s) a que ele pertença. 

Um campo de estudos mais recente tem, também, dialogado profundamente com 

o  pensamento  bakhtiniano.  Trata-se  da  área  de  pesquisa  em Novas  Tecnologias  da 

Comunicação, incluída aqui a área de Letramento Digital. Bakhtin talvez nos auxilie a 

ter uma visão mais crítica desse “novo” campo do saber e de suas práticas sociais e 

discursivas. 

Essas  novas  tecnologias  de  escrita (relacionadas  a  novos  suportes –  por 

exemplo, PC, celular, smartphones, tablets;  novos gêneros – blogs, microblogs, sites, 

MSN, email, etc.;  novos sujeitos - de classes, culturas e lugares muito diferenciados) 

carregam em si o DNA de mudanças profundas ocorridas na sociedade nos últimos cem 

anos – mudanças científico-tecnológicas - conexões de alta velocidade; capacidade de 

memória ampliada, processadores mais potentes, etc; filosóficas, culturais - espaço para 

as  diversidades  culturais,  de  várias  naturezas;  políticas,  identitárias -  quedas  de 

regimes  autoritários,  ascensão  econômica  de  classes  baixas  e  de  países 

subdesenvolvidos,  conflitos  étnicos,  religiosos,  identitários  de  variadas  naturezas, 

também, etc. etc. etc. 

Obviamente,  para  dar  conta  dessas  mudanças,  dessa  longa  e  profunda 

transformação  do  homem,  em  sua  relação  com  a  sociedade  e  as  linguagens, 

reconfigurações da relação do homem com a escrita, de tecnologia da palavra à, talvez, 

tecnologia  do  discurso,  é  necessário  um  outro  modelo  de  alfabetização/letramento, 

oriundo  do  interior  do  modelo  ideológico,  proposto  por  Street  (1984),  mas,  agora, 

reconfigurado  diante  dessa  nova  realidade  digital em  um  mundo  supostamente 

desterritorializado. 

Tal  modelo deve  contemplar  os  novos suportes  de escrita,  os  novos gêneros 

multissemióticos,  os  novos  eventos  e  práticas  de  uso  social  da  linguagem  (oral  e 

escrita).  Mas  deve  “olhá-los”,  conforme  Moita  Lopes  (2006),  criticamente,  se 

perguntando: Como usar essas novas tecnologias democrática e eticamente? Em que 

essas novas tecnologias podem ajudar o Homem em sua relação com a Sociedade? Em 



que essas novas tecnologias podem ajudar o Homem em sua relação com a Linguagem? 

Afinal de contas, a esfera escolar interagirá com esse “novo mundo”? Como fazer isso? 

Por que fazê-lo?

Buzato (2006), assim como Soares (2003), propõe uma integração entre esses 

letramentos digitais e os letramentos escolares, entrelaçando-os, criando redes entre si, 

de formas diferentes para contextos/finalidades diferentes de uso da escrita, praticando 

esses letramentos coletivamente, de forma crítica e transformadora da própria escola. 

A pergunta que faz sentido é como professores  e  alunos podem construir 
colaborativamente,  através  das  TICs  [Tecnologias  de  Informação  e 
Comunicação], conjuntos de letramentos que os ajudem a dar conta do que a 
sociedade espera da escola, e, ao mesmo tempo, os ajudem a fazer valer suas 
próprias  demandas  por  uma  sociedade  menos  violenta,  hipócrita  e 
excludente. 

As  NTICs  [Novas  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação]  estão 

relacionadas à produção de “desconectados” ou “excluídos”, mas, também, às novas 

possibilidades de interagir, colaborar, representar, expressar identidades e pesquisar que 

há  bem  pouco  tempo  só  existiam  para  pequenas  elites  culturais,  acadêmicas  e 

econômicas. (BUZATO, 2006). 

O professor, em especial o de língua portuguesa, tem um papel fundamental, no 

sentido  de  ideologizar tanto  as  técnicas,  quanto  as  tecnologias.  Mas  para  isso  será 

preciso dialogar/interagir com essa realidade. 

A internet não é um território livre (como muitos imaginam e defendem). Na 

criação de um blog, por exemplo, poderíamos ser levados a pensar que, nesse espaço 

discursivo, posso, enfim, fazer, no nível simbólico, o que eu quiser. O plano estético 

talvez  nos  dê  essa  ilusão:  as  possibilidades  de  inserção  de  conteúdos,  designers, 

editoração, etc. Há um espaço interessante aqui para um exercício autoral, em termos 

bakhtinianos  (Autor-Criador).  Há,  talvez,  um  espaço  para  uma  prática  de 

autoria/autonomia  (muitas  vezes  uma  autoria  compartilhada/negociada  com  outros 

autores). Outro aspecto é que são produções textuais (no sentido de Geraldi, 1985) que 

devem conceber o texto de forma mais ampliada, como propõe Buzato (2007), a partir 

de Bakhtin e Lemke. 

Portanto, o uso das novas tecnologias de escrita é, sim, uma oportunidade para 

essas reflexões (e suas devidas refrações).  Que se discuta a liberdade de expressão, de 

informação,  direitos  e  deveres  do  cidadão,  direitos  de  propriedade  (intelectual, 



especialmente).  Que se  discutam, também, os  novos gêneros/suportes,  a sua relação 

com gêneros/suportes “tradicionais”. 

Enfim, penso que a LA (como concebem Kleiman (1998), Cavalcanti (1998), 

Signorini (1998), Moita Lopes (2006), entre outros) tem, no mínimo, esse papel e esse 

desafio: enfrentar essa vivência da linguagem a partir dessas novas tecnologias e desse 

“novo  mundo”  (diferente,  misturado,  globalizado  ou  g.localizado  (BOAVENTURA 

SANTOS, 2001), cujo “mapa” ou “livro” ou “escrita” exige uma “outra leitura”). 

Conclusão

O  pensamento  bakhtiniano  não  está  fechado  em  si  mesmo;  não  construiu 

nenhuma  redoma  inviolável;  ao  contrário.  Sua  busca  constante  é  pelo  outro que  o 

singulariza, que o transcende e, por isso, o constitui. Esse outro bakhtiniano, do ponto 

de  vista  teórico,  não  está  apenas  na  linguística,  ou  na  literatura,  ou  nas  ciências 

humanas.  Está  no  Homem,  em todas  as  suas  manifestações  discursivas,  científicas, 

artísticas, ou mesmo familiares. O Homem e seus atos. E a linguagem cria um espaço de 

constituição dos sujeitos a partir de seus atos. Isso é o que interessa a Bakhtin. 
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