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Resumo: 

Na  tentativa  de  dialogar  com  as  vozes  de  professoras  alfabetizadoras  e  de  seus  alunos, 

materializadas  em  cadernos  e  demais  suportes  de  registros  escolares,  nos  ancoramos  na 

perspectiva bakhtiniana de linguagem. Nesse diálogo, buscamos oferecer possíveis respostas 

para o seguinte questionamento: como lidar, em nosso trabalho de pesquisa, com palavras de  

professoras que cursaram o PROFA em municípios capixabas e de alunos que estudaram com  

elas? Como compreendê-las? As contribuições de Bakhtin nos permitiram compreender que 

as palavras docentes e discentes dos sujeitos participantes da investigação são enunciados, 

logo, são respostas que precisam ser pensadas como elos da comunicação discursiva, nas suas 

relações dialógicas.

Palavras-chave: Palavra alheia. Compreensão. Enunciado.   

Em Estética da Criação Verbal (2003), Mikhail Bakhtin propõe aos estudiosos das ciências 

humanas, por conseguinte, a nós que atuamos no campo educacional uma  forma outra  de 

fazer  pesquisa  ao  explicitar  que  as  ciências  humanas  estudam  “[...]  o  homem  em  sua 

especificidade humana [...]” (2003, p. 312), ou seja, em seu processo de contínua expressão e 

criação, destarte, como um sujeito concreto, datado, expressivo, falante, enfim, produtor de 

textos. Não como um fenômeno da natureza, um objeto mudo que precisa ser contemplado 

para ser descrito monologicamente, visto que “[...] o sujeito como tal não pode ser percebido e 

estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode tornar-se mudo; 

conseqüentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser  dialógico” (2003, p. 400, 

itálico no original).
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Partindo dessa premissa, a relação que se estabelece entre pesquisador e pesquisado supõe o 

encontro dialógico de duas consciências (no mínimo), de dois sujeitos, portanto, não pode ser 

considerada uma relação entre  objetos,  como as  relações  lógico-matemáticas  nas  ciências 

exatas; nem, tampouco, uma relação entre sujeito e objeto, conforme postula o interacionismo 

piagetiano; mas,  uma relação entre sujeitos com plenos direitos à interlocução,  na qual  o 

próprio pesquisador faz “[...] parte do enunciado a ser interpretado, do texto (ou melhor, dos 

enunciados, dos diálogos entre estes), entra nele como um novo participante” (BAKHTIN, 

2003,  p.  329).  Desse  modo,  o  sujeito  pesquisador  torna-se  um  interlocutor  atuante  e 

responsivo dentro  do  processo de  comunicação  discursiva  com os  enunciados  dos  outros 

sujeitos  envolvidos  na  pesquisa,  visto  que  o  processo  da  compreensão  se  desenvolve, 

primordialmente, no “[...] complexo acontecimento do encontro e da interação da palavra do 

outro [...]” (2003, p. 380).

Essa postura dialógica estabelecida entre pesquisador e pesquisado é coerente com a visão de 

sujeito em Bakhtin, que o pensa a partir do princípio de alteridade, ou seja, pelas relações 

estabelecidas entre o eu e os outros num processo de comunicação verbal (seja na interação 

face a face,  seja  no discurso escrito). Não podendo, assim, ser compreendido isolado das 

relações com o outro, visto que o sujeito nasce com uma incompletude fundante e é o olhar do 

outro que o significa, desde a mais tenra idade. Ao mesmo tempo em que o sujeito depende do 

outro para conhecer o que não sabe sobre si mesmo, ele sabe desse outro o que este não sabe 

sobre si, por exemplo, “[...] o mundo atrás dele, toda uma série de objetos e relações que, em 

função  dessa  ou  daquela  relação  de  reciprocidade  entre  nós,  são  acessíveis  a  mim  e 

inacessíveis a ele” (BAKHTIN, 2003, p. 21). Desse modo, o sujeito passa a ser visto como um 

ser em constante acabamento que se constitui e se completa na relação com o outro, por meio 

da linguagem.

É nesse sentido que se pode dizer que Bakhtin compreende a linguagem como uma atividade 

constitutiva dos seres humanos realizada num processo dinâmico de caráter social e dialógico 

que  se  constitui  numa  corrente  evolutiva  ininterrupta na  e  pela  interação  verbal  dos 

interlocutores, podendo ser compreendida apenas num dado contexto concreto de enunciação, 

que  se  materializa  por  meio  da  palavra  (falada  ou  escrita)  porque  o  “[...]  homem  se 

exterioriza  e  se  esclarece  inteiramente  pela  palavra em  todas  as  manifestações  de  sua 

existência” (BAKHTIN, 2002, p. 305, itálico no original). Mas, o que vem a ser a palavra? No 
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livro  Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais do método sociológico  

na ciência da linguagem (2004), Bakhtin/Volochínov respondem que as palavras

[...] são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a  
todas as relações sociais em todos os domínios. É portanto claro que a palavra será 
sempre  o  indicador  mais  sensível  de  todas  as  transformações  sociais,  mesmo 
daquelas  que  apenas  despontam,  que  ainda  não  tomaram forma,  que  ainda  não 
abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. A palavra 
constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças 
que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda 
não tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A palavra é 
capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças 
sociais (2004, p. 41).

A partir  dessa definição,  os autores trazem importantes  contribuições para pensar  a nossa 

pesquisa: se a  palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações  

sociais,  mesmo  daquelas  que  apenas  despontam,  que  ainda  não  tomaram  forma  e  se 

queremos contextualizar propostas de ensino da leitura que balizaram os fazeres profissionais 

de  professoras  que  cursaram o  PROFA,  no  Espírito  Santo,  a  fim de  compreender  o  que 

persistiu e o que se inovou com relação ao trabalho com a leitura em classes de alfabetização, 

Bakhtin/Volochínov (2004) nos ajudam a entender que serão as palavras materializadas nos 

cadernos e demais suportes de registros escolares que nos possibilitarão perceber mecanismos 

que podem ter contribuído para a manutenção de modelos  tradicionais de ensino da leitura 

e/ou para o redimensionamento de formas e maneiras de ensiná-la.

Diante dessa compreensão, somos conduzidos  a  pensar  que o  corpus discursivo de nossa 

pesquisa  é  formado integralmente  por  palavras,  porém não são  palavras  nossas  e  sim de 

professoras  capixabas  que  cursaram  o  PROFA  e  de  alunos  que  estudaram  com  elas, 

consequentemente, palavras dos outros, palavras alheias. Nesse contexto, a pergunta que se 

coloca é: como Bakhtin define a palavra alheia? Eis a resposta: “[...] Por palavra do outro 

(enunciado, produção de discurso) eu entendo qualquer palavra de qualquer outra pessoa, dita 

ou escrita na minha própria língua ou em qualquer outra língua, ou seja, é qualquer outra 

palavra não minha” (2003, p. 379, itálico no original).

Depois acrescenta que a “[...] palavra do outro coloca diante do indivíduo a tarefa especial de 

compreendê-la  [...]”  (BAKHTIN,  2003,  p.  379).  Essa  assertiva  nos  instiga  a  fazer  outro 

questionamento:  como  lidar,  em  nosso  trabalho  de  pesquisa,  com  palavras  de  docentes  

egressas  do  PROFA  e  de  estudantes  que  as  tiveram  como  professoras?  Bakhtin,  em 
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consonância com sua concepção de sujeito, ressalta que nós estudamos sujeitos expressivos e 

falantes que, por sua vez, produzem textos (orais e escritos), ou seja, estudamos os enunciados 

produzidos pelos sujeitos.

Em Questões de Literatura e de Estética: a teoria do romance (2002), Bakhtin explica que o 

enunciado,

[...] surgido de maneira significativa num determinado momento social e histórico, 
não  pode deixar  de tocar  os  milhares  de  fios  dialógicos  existentes,  tecidos  pela 
consciência ideológica em torno de um dado objeto de enunciação, não pode deixar 
de ser participante ativo do diálogo social. Ele também surge desse diálogo como 
prolongamento, como sua réplica,  e não sabe de que lado ele se aproxima desse 
objeto (2002, p. 86). 

Desse modo, compreendemos que todo e qualquer enunciado produzido num dado contexto 

está  sempre  orientado  para  enunciados  que  lhes  antecederam e  àqueles  que  ainda  serão 

produzidos,  no  fluxo da  comunicação humana,  portanto,  não  pode ser  entendido como o 

primeiro nem o último, apenas como um dos elos de uma cadeia dialógica mais ampla de 

enunciados. Sendo a  real unidade  da comunicação discursiva, o enunciado pressupõe uma 

alternância dos sujeitos falantes, já que o “[...] falante termina o seu enunciado para passar a 

palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão ativamente responsiva” (BAKHTIN, 2003, 

p.  275).  Nesse  sentido,  cada  enunciado  é  pensado  como  uma  resposta  aos  enunciados 

precedentes  que “[...]  os rejeita,  confirma,  completa,  baseia-se neles,  subentende-os como 

conhecidos, de certo modo os leva em conta” (2003, p. 297).

Retomando o questionamento anteriormente formulado –  como lidar, em nosso trabalho de  

pesquisa, com palavras de professoras que cursaram o PROFA em municípios capixabas e de  

alunos/as que estudaram com elas?,  podemos dizer que as palavras das professoras e dos 

estudantes participantes  da pesquisa são enunciados,  logo, são respostas que precisam ser 

pensadas como elos da comunicação discursiva,  nas suas relações dialógicas. Mas,  afinal, 

como compreendê-las? 

Sobre essa questão, Bakhtin nos alerta que existe uma “[...] falsa tendência para a redução de 

tudo a uma única consciência, para dissolução da consciência do outro [...]” (2003, p. 377), 

isto é, ou o pesquisador reduzir a palavra do outro às suas próprias palavras, silenciando o 

texto do sujeito pesquisado, não restituindo as condições de enunciações e de circulação que 
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lhe conferem diversas produções de sentidos. Ou, o contrário, o texto do pesquisado silencia o 

texto do pesquisador, como se este se furtasse de qualquer afirmação que difere do que diz o 

pesquisado, daquilo que só seu lugar único permite ver e pensar.

Conforme apontamos anteriormente, a constituição do enunciado é dialógica, por conseguinte, 

o fundamental na pesquisa é manter o caráter de diálogo, apontando as diferenças e as tensões 

entre os dois pontos de vista, a fim de que nesse “[...] encontro dialógico de duas culturas elas 

não se fundem nem se confundem;  cada uma mantém a sua unidade e a  sua integridade 

aberta, mas elas se enriquecem mutuamente” (BAKHTIN, 2003, p. 366, itálico no original).

Como contraposição a essa falsa tendência, Bakhtin menciona as vantagens da exotopia que 

implica um duplo movimento: primeiro o de “[...] compreender uma obra da mesma maneira 

como a compreendeu o próprio autor sem sair dos limites da compreensão dele” (BAKHTIN, 

2003, p. 381), ou seja, do pesquisador tentar enxergar com os olhos do pesquisado e, depois, 

de volta ao seu lugar, “[...] utilizar sua distância temporal e cultural” (BAKHTIN, 2003, p. 

381) para retornar à sua exterioridade, a fim de fazer intervir seu próprio olhar num dado 

contexto e as posições que ali afirma, construindo suas réplicas que quanto maiores forem, 

mais real e profunda será a compreensão. Podemos dizer, então, que a posição do pesquisador 

é uma posição de fronteira.

Assim sendo, não se pode entender a compreensão como perda do próprio lugar porque ela é 

“[...] uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim como uma réplica está para a 

outra  no  diálogo.  Compreender  é  opor  à  palavra  do  locutor  uma  contrapalavra” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV,  2004,  p.  132,  itálico  no  original).  Também  não  é  possível 

concebê-la como mera tradução das palavras do outro, pois a cada palavra alheia que estamos 

em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas; somente na 

compreensão de outra língua “[...] é que [se] procura encontrar para cada palavra uma palavra 

equivalente na própria língua” (2004, p. 132, itálico no original).

Ainda, de acordo com a perspectiva bakhtiniana, a compreensão está diretamente relacionada 

à avaliação, uma vez que o sujeito pesquisador busca compreender com sua “[...] visão de 

mundo já  formada,  de seu ponto de vista,  de  suas  posições”  (BAKHTIN, 2003,  p.  378). 

Contudo,  essas  posições  não  permanecem  as  mesmas,  já  que  se  vinculam  à  ação  dos 

enunciados  dos  outros  que  sempre  trazem  algo  não  conhecido  pelo  sujeito  que  busca 
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compreender. E este “[...] não pode excluir a possibilidade de mudança e até de renúncia aos 

seus pontos de vista e posições já prontos. No ato da compreensão desenvolve-se uma luta 

cujo resultado é a mudança mútua e o enriquecimento” (BAKHTIN, 2003, p. 378).

Em decorrência  desses  posicionamentos,  o  processo  de  compreensão  pode  ser  entendido 

como um ato criador, produtor de mudanças das nossas palavras e das palavras dos outros, 

produtor de sentidos, não do sentido, e justificamos essa posição, tendo em vista que, não 

“[...]  pode haver um sentido único (um). Por isso não pode haver nem o primeiro nem o 

último sentido, ele está sempre situado entre os sentidos, é um elo na cadeia dos sentidos, a 

única que pode existir realmente em sua totalidade” (BAKHTIN, 2003, p. 382).

À luz de Bakhtin e Volochínov, pensamos que os discursos sobre práticas alfabetizadoras, 

materializados nos cadernos e demais suportes de registros da escrita escolar, são atravessados 

por  uma multiplicidade  de  vozes  que  deixam ver  as  consciências  falantes presentes  nos 

enunciados ao testemunhar apropriações, usos e/ou transformações, pelas professoras em seus 

fazeres profissionais, do modelo de trabalho com a leitura, prescrito pelo PROFA; abordagens 

teóricas  e  metodológicas  que  sustentam  discursos  sobre  práticas  alfabetizadoras 

representativos das atividades de leitura; apontamentos de mudanças e/ou continuidades que 

se  consolidaram no processo  ensino  aprendizagem da  leitura;  e,  testificar  como políticas 

públicas de formação docente são aceitas e/ou renunciadas por regentes de classes.
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