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APRESENTAÇÃO 
 
 

 

O pensamento do Círculo de Mikhail Bakhtin no cronotopo brasileiro atual. Essa é uma 

síntese possível do que o leitor encontrará nos três volumes que constituem os Encontros 

Bakhtinianos com a Vida, a Cultura e Alteridade, a Linguagem, a Educação e a Ética, e a Vida e as 

Esferas Culturais, temáticas debatidas no II Encontro de Estudos Bakhtinianos (II EEBA), ocorrido 

na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Vitória, de 12 a 14 de novembro de 2013.  

 

Neste 1º volume, um encontro com a temática mais geral do evento – Vida, Cultura e 

Alteridade. Em Bakhtin, vida e cultura se encontram, se entrecruzam, se (de)limitam. A bem da 

verdade (expressão deveras curiosa...), vidas e culturas se encontram, se atravessam, dialogam, 

enfim. Diálogos muitas vezes conflitantes, ruidosos, tensos. Diálogo, em Bakhtin, não significa, 

necessariamente, consenso. Diálogo pode ser, também, dissenso. Diálogo talvez signifique 

possibilidades, aberturas, relações, processos.  

 

Vidas e culturas constituídas pela alteridade. A minha vida sem a vida do outro não faz 

sentido. A minha cultura sem a existência da cultura do outro também não faz sentido. 

 

Do mesmo modo, a minha leitura de Bakhtin sem a leitura do outro é insignificante. Leituras 

de Bakhtin. É o que Encontros como o proporcionado pelo II EEBA sempre vislumbram.  

 

Boas leituras!! 

 

Organizadores 
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A alteridade e o diálogo em Bakhtin-Volóshinov 
 

José Anchieta de Oliveira Bentes1 
Kezya Thalita Cordovil Lima2 

Zaline do Carmo dos Santos Wanzeler3 
Délcia Pereira Pombo4  

 
  

1 Introdução 
 
Mikhail Mikhalovich Bakhtin (1895-1975) e Valetin Nikoláievitch Volochinov (1895/6-

1936) publicaram na Rússia no final da década de 1920 o livro “Marxismo e Filosofia da 
Linguagem” (de 1929), que posteriormente, em função da repercussão que a obra teve, influenciou 
inúmeras áreas do conhecimento: a filosofia, a linguística, a sociolinguística, a psicologia social, a 
análise do discurso, a pragmática, a literatura, a sociologia, para citar só algumas. Um dos destaques 
constitutivos nesta e em outras obras destes autores é o que se convencionou chamar de dialogismo. 

Antecipamos, que o debate sobre o tema é só inicial, o que demonstra que novos 
investimentos nesses estudos precisam ser feitos para melhor compreensão deste construto teórico, 
o diálogo ou o dialogismo, e com isso municiar a sala de aula de práticas que atestem essa 
compreensão. 

Neste artigo, pretendemos refletir sobre esse termo a partir da análise das principais obras 
destes dois teóricos do diálogo. Decidimos usar os dois nomes conjugados neste trabalho, dando o 
mesmo estatuto de autoria e reconhecendo-os como teóricos do dialogismo. Trataremos da 
alteridade e do dialogismo de Bakhtin-Volóshinov. 

Trataremos inicialmente da alteridade, depois do dialogismo e por fim, a partir de um 
exemplo de enunciado, faremos uma análise que integre os conceitos dos autores. 
 
2 A alteridade em Bakhtin/Voloshinov 

 
Para BAKHTIN/VOLOSHINOV, a alteridade – o “outro”, o diferente – é fundamental para 

a constituição da identidade – do “eu”. Por conseguinte, o princípio da alteridade serve para indicar 
que o ser humano está para a relação com outros seres humanos, que a diferença os constitui e os 
torna humanos.   

Do ponto de vista ontológico, sua concepção de dialogia está relacionada com a concepção 
de ser humano. Nessa sua concepção o outro, a alteridade exerce um papel fundamental: o 
indivíduo sozinho é parcial, precisa do outro para se completar, para atingir o todo.  

No rascunho intitulado “Reformulação do livro sobre Dostoiévski” está a defesa da 
perspectiva de alteridade. Nesse artigo, a proposição era de discutir o “enredo” do livro “Problemas 
da poética de Dostoiévski”, e por acréscimo os autores nos presenteiam com o fundamento da 
relação de alteridade.  Defendem nesse texto a não-auto-suficiência, a não-existência de um “eu” 
isolado, a dependência do outro para minha constituição, o “eu” interior incompleto, a vida na 
fronteira “eu-outro”, a necessidade de convívio, a não-vida sem o outro, a percepção, a 
reciprocidade necessária do “outro”.     

 
A não-auto-suficiência, a impossibilidade da existência de uma consciência. Eu tomo 
consciência de mim e me torno eu mesmo unicamente me revelando para o outro, através 
do outro e com auxílio do outro. Os atos mais importantes, que constituem a 
autoconsciência, são determinados pela relação com outra consciência (com o tu). A 
separação, o desligamento, o ensimesmamento como causa central da perda de si mesmo. 

                                                            
1 PPGED-UEPA; e-mail: anhieta2005@yahoo.com.br  
2 PPGED-UEPA/CAPES; kezya.thalita@hotmail.com 
3 UEPA/CAPES/SEMEC BREU BRANCO; zalinedocarmo@yahoo.com.br 
4 PPGED-UEPA/CAPES; delciauab@gmail.com 
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Não se trata do que ocorre dentro, mas na fronteira entre a minha consciência e a 
consciência do outro, no limiar. Todo interior não se basta a si mesmo, esta voltado para 
fora, dialogado, cada vivência interior está na fronteira, encontra-se com outra, e nesse 
encontro tenso está toda a sua essência. [...] O próprio ser do homem (tanto interno quanto 
externo) é convívio mais profundo. Ser significa conviver. Morte absoluta (o não ser) é o 
inaudível, a irreconhecibilidade, o imemoriável (Hippolit). Ser significa ser para o outro e, 
através dele, para si. O homem não tem um território interior soberano, está todo e sempre 
na fronteira, olhando para dentro de si ele olha o outro nos olhos ou com os olhos do outro. 
[...] Eu não posso passar sem o outro, não posso me tornar eu mesmo sem o outro; eu devo 
encontrar a mim mesmo no outro, encontrar o outro em mim (no reflexo recíproco, na 
percepção recíproca). (BAKHTIN, 2003c, p. 341-342). 

 
Daí Bakhtin ter escrito no texto “metodologia das ciências humanas”: “Os elementos de 

expressão (o corpo não como materialidade morta, o rosto, os olhos, etc.); neles se cruzam e se 
combinam duas consciências (a do eu e a do outro); aqui eu existo para o outro com o auxílio do 
outro” (Bakhtin, 2003d, p. 394). 

Nestes termos é o outro que lhe dá acabamento:  
 
[...] é verdade que até na vida procedemos assim a torto e a direito, avaliamos a nós 
mesmos do ponto de vista dos outros, através dos outro procuramos compreender e levar 
em conta os momentos transgredientes à nossa própria consciência: desse modo, levamos 
em conta o valor da nossa imagem externa do ponto de vista da possível impressão que ela 
venha a causar no outro [...] em suma, espreitamos tensa e permanentemente, captamos os 
reflexos da nossa vida no plano da consciência dos outros (BAKHTIN, 2003a, p. 13-4). 

 
O enunciado, ou melhor, o discurso é impossível de ser concebido sem a presença do 

entrelaçamento de vozes. Na concepção de BAKHTIN/VOLOSHINOV é impossível conceber o 
“eu” fora das relações com “outro”, com a alteridade. 

Nos termos de BAKHTIN/VOLOSHINOV: 
 
Na realidade, toda palavra [todo discurso] 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. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra 
apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor (BAKHTIN; VOLÓSHINOV, 2004, 113, ênfase adicionada). 

 
Por conseguinte, esse território comum do discurso é bilateral, em que o corpo do indivíduo, 

seu olhar, sua expressão facial se combinam com outros corpos, com outras consciências e nesse 
momento, nesse “aqui eu existo para o outro com o auxílio do outro”, confirmando que o ser da 
expressão “só se realiza na interação de duas consciências (a do eu e a outro)” (BAKHTIN, 2003, p. 
394-5). 

 
3 O diálogo em Bakhtin/Voloshinov 

 
Bakhtin é categórico ao afirmar que  

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas 
linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 
produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação 
ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua 
(BAKHTIN; VOLÓSHINOV, 2004, p. 123). 

 
Essa posição de BAKHTIN/VOLOSHINOV inaugura a concepção interacionista de língua, 

na qual a língua “vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema 
linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos falantes" (BAKHTIN; 
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VOLÓSHINOV, 2004, 124). O sujeito passa a ser colocado como histórico e social que constrói sua 
identidade em sociedade, na relação com o outro. 

Por conseguinte, o contexto ou a situação em que ocorre o enunciado é parte integrante: “a 
situação se integra ao enunciado como uma parte constitutiva essencial da estrutura de sua 
significação” (VOLÓSHINOV; BAJTIN, 1997, p. 115). Uma palavra só tem significado se estiver 
em um enunciado, que é, por conseguinte, parte de uma situação social e histórica em que pelo 
menos deve haver duas pessoas em situação de diálogo. 

BAKHTIN/VOLOSHINOV rompem, desta forma, com a concepção "estruturalista" de 
signo linguístico. Para eles o signo linguístico não é “aquilo que está no lugar de alguma coisa”, que 
representa um objeto. A concepção de signo remete a própria concepção de discurso, ou melhor, de 
gêneros discursivos. É nesse sentido que eles afirmam que o signo "refletem e refratam" a realidade, 
e mais, interpreta e organiza uma situação social. Afirmam que "o signo se torna a arena onde se 
desenvolve a luta de classes" (BAKHTIN; VOLÓSHINOV, 2004, 46) e se o discurso for posto "à 
margem da luta de classe, irá infalivelmente debilitar-se, degenerará [...] e não será mais um 
instrumento racional e vivo para a sociedade [... Será um] defunto, incapaz de constituir uma arena 
para o confronto dos valores sociais vivos" (BAKHTIN; VOLÓSHINOV, 2004, 124). 

Uma vez que 
 
o enunciado concreto (e não a abstração linguística) nasce, vive e morre no processo da 
interação social dos participantes do enunciado. Sua significação e sua forma são 
essencialmente determinadas pela forma e pelo caráter dessa interação. Se arrancarmos o 
enunciado do solo nutridor, bem real, perdemos a chave que dá acesso ao entendimento da 
forma e de seu sentido e teremos em mãos apenas um invólucro, seja o da abstração 
linguística, seja o igualmente abstrato invólucro do esquema do sentido – a concebida 
“ideia da obra” [...] (VOLÓSHINOV; BAJTIN, 1997, p. 122). 
 

Nessa discussão sobre o enunciado é que aparece o conceito de dialogia. A premissa de 
BAKHTIN/VOLOSHINOV é: todo enunciado é dialógico. Decorrente disso: não pode haver 
diálogo entre frases; o diálogo exige um falante ou escritor e um interlocutor – o discurso exige um 
“alguém” que participe da interação – e dessa forma, o diálogo não é do domínio da linguística, é 
algo extralinguístico.  

Nos termos de Bakhtin: 
 
Na linguagem, enquanto objeto da linguística, não há e nem pode haver quaisquer relações 
dialógicas: estas são impossíveis entre os elementos do sistema da língua (por exemplo, 
entre as palavras no dicionário, entre os morfemas, etc.) ou entre os elementos do “texto” 
num enfoque rigorosamente linguístico deste [...]. Não podem existem existir, 
evidentemente, entre as unidades sintáticas, por exemplo, entre as orações vistas de uma 
perspectiva rigorosamente linguística (BAKHTIN, 2002, p. 182). 

 
Outra constatação é que o dialogismo de BAKHTIN/VOLOSHINOV é sinônimo da 

concepção de interacionismo. Decorrente disso, a concepção de sujeito de 
BAKHTIN/VOLOSHINOV é de um sujeito histórico, social e interativo. A identidade deste se 
constrói por meio da alteridade, ou seja, na relação dinâmica com o outro; A língua é algo 
heterogêneo, concreto, enraizado no social. "A língua constitui um processo de evolução 
ininterrupto”. Esse processo de evolução linguística é decorrente “essencialmente de leis 
sociológicas” (BAKHTIN; VOLÓSHINOV, 2004, 127). Por conseguinte, a unidade real da língua é 
“a interação de pelo menos duas enunciações, isto é, o diálogo” (BAKHTIN; VOLÓSHINOV, 
2004, 146). 

Dessa discussão, duas possibilidades de conceitos do dialogismo estão postas: o dialogismo 
como (re)ação entre interlocutores e o dialogismo como incorporação do discurso alheio. 

No primeiro conceito temos o entendimento de que: 
a) um enunciado requer tanto um falante quanto um ouvinte – ou um autor e um leitor, 

no caso do texto escrito. Em outros termos, requer um “eu” e um “outro” que deve ser considerado 
na enunciação. O que implica um direcionamento. 
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Isso está posto no texto “Gêneros do discurso”: 
 
Um traço essencial (constitutivo) do enunciado é o seu direcionamento a alguém, o seu 
endereçamento. [...] Esse destinatário pode ser um participante-interlocutor direto do 
diálogo do cotidiano, pode ser uma coletividade diferenciada de especialistas de algum 
campo específico da comunicação cultural, pode ser um público mais ou menos 
diferenciada, um povo, os contemporâneos, os correligionários, os adversários e inimigos, o 
subordinado, o chefe, um inferior, um superior, uma pessoa íntima, um estranho, etc.; ele 
também pode ser um outro totalmente indefinido, não concretizado (em toda a sorte de 
enunciados monológicos de tipo emocional). (BAKHTIN, 2003b, p. 301). 

 
Não é apenas o direcionamento, o “eu” orienta seu discurso em função do “outro”, do 

destinatário. O enunciado é concebido em função de um determinado objetivo.  
b) um enunciado exige um contexto que não pode ser separado do discurso e, além disso, os 

enunciados se realizam em um gênero do discurso que são mobilizados conforme a esfera de 
comunicação humana (BAKHTIN, 2003b). 

Nos termos de BAKHTIN/VOLOSHINOV: 
 
Assim, cada enunciado nas atividades da vida é um entimema social objetivo. Ele é como 
uma “senha” conhecida apenas por aqueles que pertencem ao mesmo campo social. A 
característica distintiva dos enunciados concretos consiste precisamente no fato de que eles 
estabelecem uma miríade de conexões com o contexto extraverbal da vida, e, uma vez 
separados deste contexto, perdem quase toda a sua significação – uma pessoa ignorante 
do contexto pragmático imediato não compreenderá estes enunciados 
(VOLOSHINOV; BAJTIN, 1997, p. 116, ênfase adicionada). 

 
O contexto extraverbal teria uma importância análoga a um entinema, uma premissa 

subentendida ou oculta, indicando que um discurso só pode ser completamente entendido se os 
principais subentendidos e elementos contextuais, implicados na situação de comunicação, forem 
entendidos. 

c) um enunciado demanda uma resposta. 
Dessa, forma, todo dizer é orientado para uma resposta: “Toda enunciação [...] é uma 

resposta a alguma coisa e é construída como tal. Não passa de um elo da cadeia dos atos de fala.” 
(BAKHTIN; VOLÓSHINOV, 2004, 113).  

Podemos analisar a forma como o enunciador modela sua posição a partir da resposta do 
interlocutor imediato, que pode ocorrer com uma mudança de entonação, com uma expressão de 
admiração, de zombaria, de ironia, de desdenho, de indignação, de desconfiança, de aprovação, de 
reprovação ou de duvida, além de outras possíveis. 

Tais entendimentos aproximam este conceito de diálogo como ato de fala, estudado no 
campo da pragmática linguística. 

A segunda concepção de diálogo em BV considera que alguns enunciados sejam mais 
dialógicos e outros menos dialógicos. Os caracterizados como “mais dialógicos” ocorrem quando 
um enunciado mantém relação com outros enunciados anteriormente proferidos, querendo que o 
interlocutor relacione o nosso discurso com outros discursos, utilizando-se da citação, das aspas, do 
travessão, do discurso do “outro”; o caracterizado como “menos dialógico” o enunciado citado 
aparece menos, de forma de monólogos. 

  
4 Exemplo de uma análise dialógica 

 
A análise dialógica a seguir tentará se aproximar da proposta metodológica posta por 

BAKHTIN/VOLOSHINOV, ao considerarem  
 
(1) as formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições concretas em que 
se realizam. (2) as formas das distintas comunicações, dos atos de fala isolados, em ligação 
estreita com a interação de que constituem os elementos. (3) a partir daí, examinar as 
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formas da língua na sua interpretação linguística habitual (BAKHTIN; VOLÓSHINOV, 
2004, 124). 

 
Vamos apresentar o trecho, sua ocorrência em um local e tempo. A seguir, dar uma 

compreensão para o dito, analisando os possíveis atos de fala que ocorrem, o que torna essa 
significação em contexto, para, ao término, ter uma visão dialógica global do texto. 

Nesta análise, a consideração é que se trata de um texto em particular, recriado a partir de 
uma situação real, que é um evento único e que se atualiza em sua relação com o mundo em que 
originou – com a esfera da atividade humana – e com outros textos, do qual se relaciona e com o 
momento que se configurou. 

Dito isso, vamos brevemente analisar os seguintes enunciados:  
 
João: O jornal já chegou, querida? 
Natália: Tá em cima da mesa. 
TEMPO E LUGAR: 7:28 do dia 24/07/2013. João está na cozinha e Natália na sala de 
jantar de um apartamento, de uma grande metrópole. 
(Adaptado de HANKS, 1996). 

  
Para considerar como enunciado, João e Natália precisam ser reais, estarem em um lugar 

real e em um momento determinado. No caso, estão em um apartamento de classe média, de uma 
grande metrópole. Considerando as premissas para considerar o evento como dialógico, temos: 

a) um enunciador – João – que direciona um enunciado para Natália. 
b) um contexto expresso por uma localização espacial e um tempo estabelecido em que o 

evento discursivo ocorreu. 
c) uma dimensão responsiva de Natália, ao atender a solicitação de João. 
Tais pessoas precisam ter uma relação de intimidade, que pode ser marido e mulher. Estão 

postas algumas informações contextuais: os participantes estão em ambientes distintos do 
apartamento – João está na cozinha e Natália na sala de jantar. João, no seu turno, pergunta pelo 
jornal, mas essa sua enunciação não é simplesmente uma pergunta – ele está pedindo que sua 
esposa providencie o jornal. É bastante provável que o jornal seja deixado todos os dias na porta do 
apartamento, e seja Natália que o pegue. É possível que este jornal tenha sido entregue com atraso, 
no dia 24 de julho, por isso a pergunta do marido.  

O fato de João não encontrar o jornal, mesmo estando próximo, pode ser interpretado como 
algo comum entre os homens, o que faz com que peçam paras as mulheres que encontrem objetos e 
consequentemente tragam para eles. Essa observação pode ser deduzida a partir do termo “querida” 
que soa como forma de persuasão, com o objetivo de obter o que se está querendo. Esse enunciado 
é feito em um tom de intimidade, com o uso do termo “querido”, que é uma estratégia discursiva 
para melhor obtenção da solicitação de favor na relação marido-mulher.  

No caso, até aqui surgiram os elementos dialógicos: “pedido”, “pergunta” e “resposta”, este 
último é a reação por parte da esposa, a Natália, a solicitação feita por João. 

Essa análise comprova que as duas sequências de falas estão imbricadas: a primeira refere-
se aos atos de fala de João, que provocam uma reação em Natália, que em sua réplica atende a 
solicitação de João. 

A conversação analisada é propicia para a análise do estilo individual de cada falante – ou 
seja, a escolha vocabular, a pronúncia e as construções sintáticas – estão de acordo com a situação 
do diálogo, um evento que aconteceu no cotidiano da vida de duas pessoas, de João e de Natália. 

A análise demonstra o nexo histórico de relacionamento dialógico entre duais pessoas, 
mostra as possíveis circunstâncias de ocorrência de dois enunciados, momentâneos e 
contingenciais. É possível deduzir uma dimensão ideológica no relacionamento do casal, no 
momento que está subentendido que a mulher deve procurar objetos perdidos do marido. De 
qualquer forma, há ligações transversais entre os enunciados e o contexto em que a situação ocorre. 

Os falantes compartilham formas rotineiras de agir e de avaliar. E isso é mostrado pela 
linguagem, pela relação com outros textos que venham a ser ativados no momento de interpretação. 
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5 Considerações finais 
 
A conclusão é que o conceito de dialogia e de alteridade em BAKHTIN/VOLOSHINOV 

está em relação com a concepção de linguagem, considerada como uso, por isso, todo enunciado 
leva em conta o outro, direciona-se ao outro, abrindo várias possibilidades de campo de estudo e 
interferência na prática de sala de aula. 

Esse estudo permite “iluminar melhor e mais profundamente muitos fenômenos da língua 
que se manifestam mais plena e nitidamente no discurso dialógico; o qual revela a natureza da 
linguagem como meio de comunicação e como arma de luta” (BAJTIN, 1997, p. 160). 

O dialogismo permite a inter-relações entre discurso - realidade - ideologia - interação - 
contexto - significação – discurso. Nessa inter-relação, tomamos consciência dos fundamentos 
filosóficos da linguística e melhor percebemos a relação com outras áreas do conhecimento. Isso já 
é suficiente para contrapor a crise que a educação pública atravessa, particularmente no ensino de 
Língua Portuguesa, na sua inércia de solucionar problemas a respeito de como ensinar, o que 
ensinar e pra que ensinar. 
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A análise do discurso de Bakhtin diante da invisibilidade do negro no Brasil 
 

Olga Maria Lima Pereira5 
 

Dar relevo à historicidade significa chamar a atenção para o fato de os tipos não serem 
definidos de uma vez para sempre. Eles não são apenas agregados de propriedades 
sincrônicas fixas, mas comportam contínuas transformações, são maleáveis e plásticos, 
precisamente porque as atividades humanas são dinâmicas, e estão em contínua mutação 
(FARACO, 2009, p. 127). 

 
 
Esse artigo nasceu das trajetórias reflexivas que percorremos sobre o pensamento de Bakhtin 

e de sua concepção de alteridade. Para o desenrolar desse trabalho, utilizamos como fontes os 
livros: “Brasil: um país de negros?” de Jéferson Bacelar e Carlos Caroso, “A Enxada e a Lança” de 
Alberto da Costa e Silva e A Bíblia Secreta dos Negros do escritor Príncipe Birinda, por 
acreditarmos na riqueza de conteúdos historiográficos sobre o verdadeiro papel do negro no Brasil.  
Por outro lado e, de uma forma muito especial, iremos nos apropriar das contribuições de Bakhtin 
que reforça o quanto necessitamos do olhar do outro e, dessa forma, tecer reflexões  sobre algumas 
ideologias que, ao longo dos séculos, foram criando formas errôneas de um viver  injusto  entre os 
homens. Dessa forma, esperamos estar contribuindo para uma visão mais humanizada dos homens e 
valorizando o processo de interação entre o eu e o outro e despertando para o significativo  
momento mágico onde nos tornamos sujeitos e atores da mesma história. 

Desde a chegada do negro em solo brasileiro e, de todas as bibliografias que tratam sobre 
temática da escravidão, o que podemos constatar é que “a escassez e a fragilidade dos dados com 
que se busca descortinar o passado africano impõem uma prosa entremeada por advérbios de 
dúvida” (SILVA, 2006, p. 16). E são essas conotações errôneas que ratificaram, aos longos dos 
anos, um discurso ideológico que nada mais fez do que tornar diferentes os iguais. E, nessa 
trajetória de sangue, tormento e humilhação, os negros foram os grandes protagonistas que a 
história esqueceu. Vários são os relatos que comprovam o tratamento e a vida miserável desses 
negros que se tornaram cativos num país chamado Brasil. Franz Fanon, o psiquiatra e 
revolucionário martinicano, é uma referência importante para a crítica pós-colonial, pois nos 
transmite o verdadeiro espaço social imposto ao negro: 

 
Vim ao mundo, preocupado em dar um sentido às coisas, querendo Ser na criação do 
mundo e eis que me descubro, objeto no meio de outros objetos. 
(...) eu paro, e o outro, através de gestos, atitudes, olhares, fixa-me como se fixa um 
preparado através de um colorante (FANON, 1983, p. 91). 

 
Essa condição de objeto e de distanciamento que o homem branco impôs ao negro, 

significa, nas palavras de Bakhtin a verdadeira zona de fronteira, que divide e limita. O problema 
está  em que limita e por que limita: 

 
A fronteira repele o centro, está nas margens, e das margens pode corroer o edifício da 
homogeinazação criado pelo universalismo centralista que, como força centrífuga, ou como 
olho do furacão, tenta absorver tudo, engolir para criar uma falsa ilusão de igualdade 
homogênica (BAKHTIN, 2009, p. 154). 

 
Sem dúvida nenhuma, essa falsa ilusão de igualdade homogênea, representa a verdadeira 

vilã que tende a perpetuar a sórdida desracialização na sociedade brasileira. Existe um 
silenciamento em relação à trajetória do negro no Brasil que, ao ratificar a desracialização , nada 
mais fez do que tornar gritante a prepotência daqueles que se julgavam os donos do mundo. Um 
mundo onde o negro era visto apenas como um animal doutrinado e domesticado para atender os 
deleites das grandes elites. O lado humano do negro era desconhecido, não que eles não os 
                                                            
5 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Católica de Pelotas. 
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manifestassem e, sim, porque para o homem branco uma corrente ou uma lágrima fazia parte da 
indumentária desse cenário de terror: 

 
Tem hora que a gente chora. 
Tem hora que a lágrima derrama, 
quando a gente pensa em tanta 
ruindade que já foi praticada  
contra nós, 
contra nossa produção,  
contra o direito de ser gente. 
(Adrelino Francisco Xavier Enxu Comunidade Negra do Rio das Rãs, Bahia). 
 

Esses sete versos, citados no livro “Brasil: um país de negros?” nos permite e nos cobra uma 
reflexão mais minuciosa desse legado inquestionável que foi a contribuição do negro na construção 
do nosso país. Por isso, devemos ter o verdadeiro discernimento para interpretar cada palavra dentro 
de um contexto do qual não fizemos parte, mas que também, não nos impede de fazer uma análise 
do discurso que transformou a humanidade em blocos disformes. Parafraseando Bakhtin: temos que 
ter a consciência de que ao tornar o homem um objeto, esse mesmo objeto fala: ele também é texto 
que se fala. O que observamos, entretanto, é que nunca houve um comprometimento ou vontade 
política de reverter esse olhar, porque isso demandaria uma nova  visão do outro, diante da qual, 
muitos brancos  se encontram despreparados: 

 
Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nos horizontes 
concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em qualquer situação ou 
proximidade que esse outro que contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e 
saberei  algo que ele, de sua posição fora e diante de mim, não pode ver:as parte de seu 
corpo inacessíveis ao seu próprio olhar  - a cabeça, o rosto, e sua expressão- , 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. Quando nos olhamos, 
dois diferentes mundos se refletem  na pupila de nossos olhos. Assumindo a devida 
posição, é possível reduzir ao mínimo essa diferença de horizontes, mas para eliminá-la 
inteiramente urge fundir-se  em um todo único e tornar-se uma só pessoa (BAKHTIN, 
2009,p.154). 

 
A visão bakhtiniana sobre a importância do olhar do outro como descoberta de quem somos 

verdadeiramente, ao mesmo tempo em que sinaliza um ideal de equidade, nos deixa o legado de que 
essas perspectivas tão necessárias sobre a  importância do olhar sejam as razões mais nobres não só 
para o crescimento pessoal , como , acima de tudo, da própria humanidade.  

O que se verifica, voltando ao tema da escravidão de negros no Brasil, é que mesmo no 
período pós-abolicionista, as sequelas de uma escravidão inacabada continuam  suscitando     novos 
mecanismos de constrangimento. E o negro, cada vez mais, à margem de uma sociedade construída 
por eles e destruída pelo branco. Fazendo uso das palavras de Ricardo Franklin Ferreira: “Uma das 
grandes ironias nacionais é o fato de os negros serem discriminados como minoria quando, na 
realidade, constituem um grupo cujo número atinge metade ou mais da população brasileira” 
(FERREIRA, 2007, p. 71).  

A concepção de Bakhtin sobre a necessidade dessas diferenças como parte essencial na 
construção da humanidade é o que nos aproxima da inclusão repelindo a fragilidade torpe  da 
pigmentação da cor. É difícil para todos que estão comprometidos com a temática da discriminação 
racial, buscar respostas que justifiquem as variadas formas inventadas e perpetuadas para 
subestimar toda a contribuição laboral, cultural e religiosa da raça negra em terras brasileiras. 
Torna-se inconcebível que, diante de tantos avanços tecnológicos, o homem ainda não tenha 
conseguido assegurar aos negros os mesmos direitos dado aos brancos. E quando nos referimos a 
direitos, não estamos delimitando apenas os aspectos, estritamente, legais, e sim, ao direito que o 
negro tem de ser respeitado como cidadão, como pessoa.  Por isso, é que os verdadeiros 
pesquisadores, questionam essa imensa lacuna entre a sapiência e a ciência: 
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Da mesma forma que um pouco de Ciência conduz ao materialismo e que muita ciência 
leva à fé, pode-se dizer que o conhecimento superficial dos homens engendra a raiva, 
enquanto que o conhecimento profundo é gerador de amor. (LEGRAND, 2006). 

 
Diante do exposto por Legrand (2006), e de todo o conhecimento que o homem traz pela sua 

capacidade pensante, ficamos à espera de uma desconstrução de todos os pré-conceitos elaborados 
na intenção de marginalizar o negro como alguém fora do seu contexto, ou seja, como cidadão não 
pertencente a uma sociedade que ajudou a construir . Amorim (2006, p. 96), nos traz um comentário 
sintético do conceito de exotopia para Bakhtin, que com certeza, a partir desse momento, irá tornar 
cada leitor um verdadeiro questionador diante da imensa discriminação imposta a todos os negros 
que pisaram em solo brasileiro:  

 
Ninguém é herói  de sua própria vida. Somente posso me constituir como herói do discurso 
do outro, na criação do outro. O outro que está fora é quem pode dar uma imagem acabada 
de mim....o acabamento aqui não tem sentido de aprisionamento, ao contrário, é um ato 
generoso de quem dá de si (...) 

 
Devemos admitir que Bakhtin, em poucas palavras, nos deixa um legado sobre a 

importância da visão do outro como construção da nossa identidade.  Essa identidade, seguindo a 
trajetória do tema desse trabalho: a invisibilidade do negro nos leva a outros questionamentos que 
predominaram tanto no período escravocrata, como também, na pós-abolição: 

 
O processo de negação da importância dos elementos das cosmovisões de matriz-africana, 
nessa sociedade onde o ideal branco de ego determina aos afro-descendentes o 
desenvolvimento de auto-imagem negativa acompanhada de auto-estima rebaixada, 
contribui bastante para gerar condições subumanas de existência, que tendem a perpetuar-
se, num processo de exclusão por complexo mecanismo social  (FERREIRA, 2007, p. 72). 

 
Essa forma de destratamento fraturada e imposta aos negros no Brasil, diante de um conceito 

de supremacia mantida pela coação do homem branco, foi e continua sendo o grande cenário onde 
desfilam no mesmo palco o herói, o algoz e o escravo. Resta-nos perguntar o porquê que os 
homens, diante da brevidade de sua existência, continuam a hierarquizar o homogêneo , criando 
errôneas formas de  um viver aprisionado e fugaz?  Quais os motivos que os levam a destratar, 
humilhar e desvalorizar toda uma contribuição cultural, indiscutivelmente, essencial, na construção 
do nosso país? São indagações e inquietações que se perpetuam diante daqueles que não encontram 
justificativas plausíveis diante de tamanha crueldade cometida contra a raça negra. Parafraseando 
Bakhtin: “Ninguém é herói de sua própria vida. Somente posso me constituir como herói do 
discurso do outro, na criação do outro”. Com certeza, essa profunda expressão, construída com 
palavras tão simples, seja a verdadeira chave capaz de explicar  a discriminação racial, outrora, de 
forma  escancarada, hoje, sutilmente disseminada e proferida nas mais variáveis formas de um 
discurso qualquer: “Os homens necessitam se representar como  heróis” , mas  como diria Bakhtin, 
“o importante é que eles tenham  a  consciência individual que, diante de toda  a superestrutura 
ideológico que os cercam, eles deixam de ser os arquitetos e   tornam-se  apenas mais um inquilino 
nesse imenso  edifício social”.  

 
Conclusão 

 
O modo como o negro foi e continua sendo destratado no Brasil abre um continente de 

reflexões geradoras de novos conflitos. Entendemos, porém, que são justamente esses conflitos os 
verdadeiros pilares que estão sendo construídos em busca de uma análise discursiva que sirva para 
resgatar a identidade do negro nessa sociedade por ele construída. Se hoje o Brasil é tido como um 
país de múltiplas culturas, devemos ao negro que, através dos conhecimentos herdados de seus 
ancestrais, transmitiu, gratuitamente, suas habilidades culturais, laborais e religiosas. Diante desse 
contexto e, do silenciamento aos quais estavam submetidos, e, por uma prepotência ideológica que 
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os fizeram calar por mais de um século, urge que saibamos valorizar todos aqueles que de uma 
maneira direta ou indiretamente estão buscando mecanismos capazes de reverter o que parece estar 
solidificado em nossa sociedade: a invisibilidade do negro. 
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A clínica da linguagem como espaço de ressignificação da surdez 
 

Ana Cristina Guarinello6 
  
 
 O presente texto pretende discutir acerca do papel da clínica da linguagem como um espaço 
para ressignificação da surdez à luz de uma visão bakhtiniana de linguagem. Percebe-se então essa 
clínica construída a partir do materialismo histórico, que se baseia nas experiências práticas e 
concretas da vida entre o eu e o outro, é outra clínica.  
 Tradicionalmente a clínica fonoaudiológica na área da surdez trabalha com a aquisição da 
oralidade tendo como principal objetivo a reabilitação da criança surda partindo do pressuposto de 
que só assim o surdo pode se aproximar da comunidade ouvinte majoritária. Essa ideia decorre da 
influência forte da concepção clínicoterapêutica da surdez, que nega a língua de sinais e percebe 
que a linguagem pode ser ensinada por meio da correção dos defeitos da fala e do treino de 
habilidades como a articulação e a leitura labial. 
 Dentre as concepções de linguagem utilizadas no trabalho com crianças surdas, a literatura 
fonoaudiológica refere-se àquelas que consideram a língua como código e aquelas que a ponderam 
como uma atividade discursiva. No primeiro caso, a ênfase no trabalho com crianças surdas recai 
sobre a percepção auditiva e a fala. Assim, para desenvolver a função auditiva, segue-se uma ordem 
de complexidade que se baseia primeiramente na detecção dos sons, discriminação, 
reconhecimento, e por fim para a compreensão. Com relação ao trabalho com a fala, este também 
segue uma sequência que vai das vogais isoladas até às frases. Nessa concepção, os exercícios 
mecânicos são bastante enfatizados; desta forma, além do treinamento auditivo, o trabalho de 
propriocepção dos pontos de articulação e o treinamento de produção de fonemas para posterior 
emissão de palavras e frases são importantes. No segundo caso, a ênfase está dada na linguagem 
como constitutiva do sujeito. Assim, os sujeitos são engajados em atividades socioculturais, nas 
quais o adulto é o mediador entre a criança e o objeto  linguístico. 
 Esses estudos que privilegiam a linguagem como atividade discursiva tem um outro olhar 
para a prática clínica fonoaudiológica com crianças surdas. Percebem a linguagem enquanto 
constitutiva dos sujeitos e considera o social como "lugar de inserção do organismo na ordem 
simbólica e a linguagem como condição necessária para o pensamento e para a construção do 
conhecimento" (TRENCHE, 1995, p.62). 
 Dessa forma, a construção da linguagem se dá na interação, entendida como "matriz de 
significações". É por meio da linguagem que a criança age sobre o mundo e sobre o outro. A 
criança é percebida como ativa neste processo de construção de conhecimento e o adulto é visto 
como um mediador entre a criança e o mundo; é ele quem atribui sentidos e significados à 
linguagem da criança, agindo como intérprete. 
 Ao adquirir a linguagem, a criança produz bem mais que apenas a fala, o uso da língua é um 
trabalho, já que com a linguagem não apenas representamos o real e produzimos sentidos, mas 
representamos a própria linguagem enquanto reflexividade (SANTANA, 2005). É a linguagem que 
permite ao sujeito participar de uma atividade discursiva, assim como ter a possibilidade de se 
perceber como um ser único e desenvolver componentes que o permitem assumir sua posição como 
Ser da linguagem. (FARACO, 2009, p.9). Portanto, a linguagem é dinâmica, assim como a 
possibilidade de vir a existir e de ser autor de sua própria história. Desse modo, nessa clínica, 
percebemos que a linguagem não é restrita apenas ao código, mas tem uma amplitude subjetiva, que 
abrange a formação constitutiva do sujeito e seu olhar para posicionar-se 
no mundo.  
 No caso dos surdos a linguagem também tem papel fundamental na constituição do seu ser, 
pois é por meio de sua aquisição que o surdo irá reconhecer seu papel no mundo e posicionar-se de 
acordo com sua individualidade, isso posto, sem a linguagem, o surdo permanece indiferente, pois 
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não tem a oportunidade de existir perante si como sujeito único e se posicionar mediante aos fatos e 
discursos que circulam na sociedade.  
 No entanto, a aquisição da linguagem na surdez passa por algumas controvérsias, já que a 
grande maioria dos surdos nasce em famílias ouvintes que, em geral, desconhecem a surdez e suas 
consequências, além disso, ainda hoje no Brasil o diagnóstico da surdez é tardio, esses fatores 
fazem com que muitos surdos tenham um atraso no desenvolvimento da linguagem. Esse atraso é 
percebido por muitos profissionais e pela própria família como uma consequência direta do fato da 
criança não ouvir, porém o descobrimento da surdez pelos pais ouvintes faz com que muitas vezes 
haja uma quebra na interação pais ouvintes /filhos surdos. As mães muitas vezes param de falar 
com seus filhos, agindo com a criança de uma maneira diferente, ou seja, como a criança não me 
escuta paro de falar com ela. Ou seja, se a constituição da nossa própria identidade vem sempre da 
alteridade, isto é, vem pelo outro e não de mim, como então um surdo pode construir sua identidade 
nessa família? Família essa que, em geral, desloca sua preocupação primordial da constituição de 
um ser para a apropriação de uma língua, principalmente a língua na modalidade oral? Como pensar 
de outra forma quando os próprios profissionais da área médica aconselham que a família coloque 
implantes cocleares e aparelhos auditivos afirmando que esses por si só serão capazes de fazer com 
que a criança surda “fale”? Como aconselhar uma família que muitas vezes valoriza apenas a 
emissão oral de palavras e frases, e não leva em conta o que a criança quer dizer, geralmente, por 
meio de outros recursos que não a língua oral? Como o surdo pode ser percebido como diferente se 
precisa do outro para construir a si mesmo? Como “ouvir” e “falar” quando esse outro percebe o 
ouvir como meramente um ato fisiológico? 
 Parece que no caso da surdez há um apagamento do sujeito singular e uma percepção da 
surdez em si, como se todo “surdo” fosse igual. A clínica da linguagem pode ser para as famílias 
muito mais do que um espaço para reabilitação de seu filho, um espaço de ressignificação de cada 
sujeito surdo em sua singularidade. Um lugar para que a família perceba que quando a linguagem 
passa entre um e outro, passamos não apenas palavras, mas nos mesmos, é o outro que me constrói 
e o discurso entre nós é a ponte, lugar de encontro entre sujeitos, sendo assim, as interações com os 
outros são obrigatórias para que a gente se constitua enquanto sujeitos únicos. Um espaço em que 
por meio da alteridade a linguagem possa se constituir na prática viva da língua, já que ao interagir 
as pessoas não tem consciência da língua enquanto sistema abstrato, mas apenas das enunciações na 
própria prática linguística. 
 Assim, os sentidos das palavras não estão na palavra em si, mas no próprio contexto de 
produção, é essa pluralidade de acentos que dá vida a própria palavra (BAKHTIN/ 
VOLOCHINOV, 2004). É a situação social e os participantes que determinam a enunciação. Na 
clínica da linguagem, o fonoaudiólogo pode sim explicitar o papel fundamental da família na 
constituição desse sujeito surdo e mostrar que todo enunciado é uma resposta e não mera repetição, 
todo enunciado não importa como seja produzido (fala, escrita, gestos, expressão facial e corporal, 
vocalizações, etc) contém sempre uma resposta e é um elo na cadeia ininterrupta da comunicação 
sociocultural (FARACO, 2009). Assim toda compreensão é ativa e se opõe a palavra do outro com 
uma contra-palavra que precisa ser interpretada. O surdo que muitas vezes é percebido como 
alguém que não “fala” deve ser revisto, afinal para Bakhtin viver significa tomar parte do diálogo, 
perguntar, responder, etc, e esse diálogo acontece por toda a vida e esse discurso produzido ao 
longo da vida é o simpósio universal. Nesse simpósio o fato de não ser ouvido, lembrado, 
reconhecido é a morte absoluta. Esses tantos surdos que não são percebidos, reconhecidos, 
lembrados passam por uma morte simbólica. Ser significa se comunicar, ser para o outro, pelo outro 
e para si, assim se constitui a subjetividade 
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A Cultura e Alteridade em Sherlock Holmes 
 

Luciano Aparecido Borges Almeida7 
 
 
 O objetivo deste artigo é analisar, sob a ótica da filosofia da linguagem do Círculo de 
Bakhtin, os conceitos cultura e alteridade, por meio do recorte “O Cão dos Baskerville”, seriado de 
tv, segundo episódio da segunda temporada, baseado no romance de Arthur Conan Doyle, 
vinculado pela BBC (2012); considerando-se o dialogismo entre o referido seriado e a obra 
cinematográfica homônima (1959). 
 A importância desta análise se encontra na contribuição que se pretende realizar para o 
entendimento da figura do herói, enquanto sujeito que na alteridade de gênero se constitui a partir 
do “outro”, que responde de forma ativa e responsável, tendo como fundo uma arquitetônica que se 
relaciona de forma dialógica com outros gêneros. 
 Este artigo pretende, do mesmo modo, colaborar para as discussões acerca da apropriação 
dos textos literários para o cinema e ampliá-las. E, conjuntamente a esse objetivo, também analisar 
o específico de uma linguagem relativamente nova, a do gênero seriado televisivo, que vem 
crescendo na contemporaneidade em termos de público e aceitação; que, de forma análoga ao 
cinema, também tem se apropriado de  textos literários. De fato: 

 
Um novo gênero constitui-se a partir dos gêneros existentes; em cada um dos gêneros 
acontecem reagrupamentos dos elementos previamente dados. Tudo está dado para o 
artista, resta-lhe apenas combinar de modo novo o material já existente2. (MEDVIÉDEV, 
2012). 

 
 Os gêneros discursivos e sua relativa estabilidade, analisados na sua arquitetônica, a partir 
das esferas de atividades em que são compostos e onde circulam, são capazes de produzir sentidos, 
enunciados menos ou mais complexos, durante os processos produtivos de linguagem oriundos das 
relações interativas. Não obstante, esta relativa estabilidade não lhe restringe os movimentos, ao 
contrário, torna-os tão vivos quanto móveis. E, em concordância com a perspectiva teórica adotada 
neste artigo, Machado (2012) afirma que “é possível considerar as formações discursivas pelos 
meios de comunicação de massa ou das modernas mídias, sobre o qual, evidentemente, Bakhtin 
nada disse, mas para o qual suas formulações convergem”. Formulações essas relativamente 
estáveis, ou seja, com marcas repetíveis e também móveis. 
 Ao se assumir, segundo a perspectiva bakhtiniana, que um novo gênero se constitui a partir 
de outro já existente e que em cada um dos gêneros acontecem reagrupamentos dos elementos 
previamente dados, pode-se inferir que na constituição do sujeito-herói algo semelhante aconteça.  
 A filosofia da linguagem explicitada pelo Círculo de Bakhtin apresenta inúmeras 
possibilidades de investigação científica. Assim, o conceito do herói bakhtiniano é importante, uma 
vez que o herói que este artigo se propõe analisar, Sherlock Holmes, vive sob uma atmosfera que se 
constitui pela cognição, cuja ação, sua conduta, é orientada pela ética responsável e responsiva. 
 Segundo James (2012), “Holmes podia estar refletindo uma dicotomia de sua própria 
personalidade e, na verdade um aspecto da sensibilidade vitoriana. Ele é um homem de seu tempo, 
mas, curiosamente, também do nosso, e isso pode ser parte de seu encanto duradouro”. 
 As palavras de James podem ser atestadas por meio da análise elementar das figuras acima, 
em que se pode notar o herói constituído segundo o tempo e o espaço específicos em que surge. 
Enquanto se é elegante “cachimbar” na época vitoriana, o herói contemporâneo permite-se deixar os 
cabelos compridos; no entanto, o politicamente correto o faz lutar contra o hábito de fumar. Dito de 
outra forma: “Na realidade, todo signo ideológico vivo tem, como Jano, duas faces. Toda crítica 
viva pode tornar-se elogio, toda verdade viva não pode deixar de parecer para alguns a maior das 
mentiras”. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2010) 
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Fig. 1 e2 – Holmes no cinema (1959) e seriado (2012), respectivamente 

 
 Sherlock Holmes singularizou-se pelo seu discurso, sua maneira peculiar de se colocar 
perante os enunciados. Tal habilidade o permite dialogar, quer com leitores, quer com os 
telespectadores de cinema ou seriado, no fluir de um tempo e espaço que já se agiganta, da era 
vitoriana à contemporaneidade. Suas atitudes, responsáveis, o constituem enquanto sujeito que age 
sempre por se sentir inacabado, cujas ações responsáveis têm por objetivo responder a um outro 
que, na sua esfera de atividade, é sempre alguém que comete delitos condenáveis. Tais facínoras o 
constituem ininterruptamente. Holmes baseia sua compreensão de mundo, cria sua consciência e a 
molda a partir do outro, cuja interação dota de sentido os seus atos. Atos estes que se realizam, mas 
não se concretizam efetivamente ao término de um caso, pois Holmes vive mais ao viver um novo 
caso. 
 A alteridade, segundo Faraco (2005, p. 43), na relação face a face, na partilha de ordem 
valorativo-emocional, apresenta-se: "quando me olho no espelho, em meus olhos olham olhos 
alheios; quando me olho no espelho não vejo o mundo com meus próprios olhos e desde o meu 
interior; vejo a mim mesmo com os olhos do mundo – estou possuído pelo outro." 
 A cada situação e contexto uma mesma palavra pode ganhar um sentido diferente, alterar-se. 
O mesmo ocorreria com o Herói, deslocado no tempo e no espaço, ao se mudar o gênero (forma, 
material e estilo)?  
 Na medida em que o herói Sherlock do seriado “passa pela consciência” do outro (o Holmes 
do cinema de 1959)esse último o constitui. Ou seja, o detetive do seriado, que usa adesivos de 
nicotina em lugar do cachimbo, é fruto de uma demanda cultural contemporânea, sob a égide 
capitalista, que exige por sua vez uma nova forma, um novo material, um novo estilo. 
 
[In]Conclusões 
  

Quando o Holmes, herói do seriado de 2012, encara um espelho (de modo semelhante a 
quem compara as figuras 1 e 2 acima), a imagem que encontra é o da alteridade que o possui e o 
constitui. Esse possuir é a imagem refratada do outro, o Sherlock do cinema de 1959. Isto é, o 
Holmes do cinema em certa medida possui o Sherlock do seriado. E, ao se enxergar, com esses 
olhos que lhe são alheios, é então capaz de ver a si próprio com os olhos do mundo. 
 A cultura promove a alteridade do herói ao permear a relação deste com a sociedade que o 
deseja (eu-para-os-outros), bem como as versões de si mesmo na medida em que caminha no tempo 
(eu-para-mim). Há, portanto, uma tensão dialética cujo discurso configura sempre uma arquitetura 
própria nas esferas de atividades, seja no seriado, seja cinema, ou mesmo diante de um espelho. 
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A investigação científica em Ciências Humanas no âmbito da teoria de Bakhtin e 
seu Círculo 

  
Josilene Auxiliadora Ribeiro∗ 

 
 
No que se refere à pesquisa em Ciências Humanas, Bakhtin apresenta reflexões importantes em 

seu texto Metodologia das Ciências Humanas (2010[1959-61/1979]), visto que neste o pensador russo 
sugere significativas considerações de novas posturas frente à pesquisa.  

O teórico russo afirma que toda pessoa apresenta a necessidade de uma livre auto revelação. No 
entanto, o autor esclarece que, ao abrir-se para o outro, não há possibilidade de o sujeito ser absorvido, 
isto é, consumido. A justificativa para isso está no fato de cada indivíduo possuir um núcleo interior 
que sempre se conserva e “em seu núcleo criador o indivíduo continua a viver, ou seja, é imortal” 
(idem, p.408). 

Assim sendo, embora a constituição de todo sujeito aconteça por meio da relação com o outro, 
cada indivíduo é único e irrepetível, pela particularidade que cada um possui. Portanto, qualquer 
sujeito, ao abrir-se para o outro, permanece também para si. Nesse sentido, compreendemos que todo 
fato de significação resulta de um processo social, realizado por sujeitos ativos no processo de 
interação verbal, fazendo emergir signos portadores de valores sociais, definidos a partir do horizonte 
social de sua época e pelas formas das relações sociais nas quais se constroem. Nessa perspectiva, o 
processo de condução da pesquisa em ciências humanas ocorre numa relação entre  

 
O ativismo do cognoscente e o ativismo do que se abre (configuração dialógica). A 
capacidade de conhecer e a capacidade de exprimir a si mesmo. Aqui estamos diante da 
expressão e do conhecimento (compreensão) da expressão. A complexa dialética do interior 
e do exterior. O indivíduo não tem apenas meio e ambiente, tem também horizonte próprio. 
A interação do horizonte do cognoscente com o horizonte do cognoscível. Os elementos de 
expressão (o corpo não como materialidade morta, o rosto, os olhos, etc.); neles se cruzam e 
se combinam duas consciências (a do eu e a do outro); aqui eu existo para o outro com o 
auxílio do outro. (...). O reflexo de mim mesmo no outro (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979], 
p. 394). 

 
Desse modo, reafirma-se a importância da relação dialógica (eu-tu) na teoria de Bakhtin e 

seu Círculo. No entanto, o pensador russo pontua que, na pesquisa, o ato bilateral de conhecer e 
penetrar no objeto é complexo. A evidência desse procedimento se verifica na configuração 
dialógica entre pesquisador e objeto, pois a pesquisa possibilita que o cognoscente esteja diante não 
somente da expressão, mas também da compreensão desta. É uma dialética considerada complexa, 
porque envolve o interior e o exterior. Assim, o pesquisador precisa estar em constante diálogo 
consigo mesmo e com o outro (objeto).  

Nesse sentido, o indivíduo que se aventura na observação e análise de um objeto precisa 
assumir em relação a ele um olhar exotópico, isto é, penetrar no horizonte próprio do objeto 
pesquisado e não somente visualizá-lo a partir do meio e do ambiente em que ele se encontra. Deve 
entrar em seu horizonte para interagir com o cognoscível, ou seja, colocar-se no lugar do objeto 
pesquisado e depois retornar-se ao seu lugar de pesquisador, para então, conhecer e compreender o 
objeto pesquisado.  

Assim, espera-se que esse seja o ponto de partida para o pesquisador complementar seu 
objeto. Nessa direção, o filósofo russo sugere que o percurso do pesquisador em ciências humanas 
deve ser “a penetração no outro (fusão com ele) e a manutenção da distância (do meu lugar), 
manutenção que assegura o excedente de conhecimento” (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979], p.394-
395). 

Tal movimento de aproximação e distanciamento é imprescindível para o pesquisador, visto 
que será por meio desse fluxo que ele condicionará o domínio de sua ação sobre o objeto. Bakhtin 
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(2010[1922-24]) comprova a importância desse ato no trajeto do cognoscente, por meio do conceito 
designado de exotopia. Neste, o pesquisador deve assumir a postura de 

 
Entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro dele 
tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, 
completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lugar se descortina 
fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a partir desse excedente da 
minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento (BAKHTIN, 
2010[1922-24], p. 23). 

 
Nesse sentido, o pensador russo assinala que o objeto das ciências humanas é um ser 

expressivo e falante, que nunca incide em si mesmo, e por essa razão é inexaurível em seu sentido e 
significado. Assim, o teórico esclarece que “o limite da precisão nas ciências naturais é a identidade 
(a=a). Nas ciências humanas, a precisão é a superação da alteridade do alheio sem sua 
transformação no puramente meu” (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979], p.408-09).  

O homem apresenta uma peculiaridade humana de permanecer constantemente no 
movimento de criação e expressão. Desse modo, não é possível pesquisá-lo na exterioridade dos 
textos que ele produz, porque “o verdadeiro autor não pode tornar-se imagem, pois é criador de toda 
imagem. (...) Vemos o criador apenas em sua criação, nunca fora dela” (BAKHTIN, 2010[1959-
61/1979], p.399-400).   

De acordo com o teórico russo, nas ciências exatas existe a forma monológica do saber, 
visto que nelas o intelecto observa uma coisa e exprime enunciado sobre ela. Desse modo, existe 
somente um sujeito: o pesquisador e enunciador. E somente a coisa muda se contrapõe a ele. Por 
outro lado, o pensador russo destaca que nas ciências humanas existe uma relação dialógica, porque 
o objeto desta ciência é um ser que produz discursos e posiciona-se ativamente aos discursos 
proferidos a ele. Portanto, o cognoscível (objeto) responde ao cognoscente (pesquisador). Por essa 
razão, 

(...) o sujeito como tal não pode ser percebido e estudado como coisa porque, como sujeito 
e permanecendo sujeito, não pode tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento que 
se tem dele só pode ser dialógico.(BAKHTIN, 2010[1959-61/1979], p.400). grifos do 
autor. 

 
Na teoria bakhtiniana, o sujeito é visto como um ser dotado de liberdade para exprimir seus 

pensamentos, opiniões, sentimentos, enfim ele possui livre-arbítrio para manifestar-se. Por essa 
razão, o indivíduo não pode ser tolhido e forçado a agir, muito menos tornar-se objeto de uma 
explicação que envolve somente uma consciência. Portanto, o homem enquanto objeto das ciências 
humanas deve ser interpretado. Nessa direção, Bakhtin sugere a existência de duas consciências, 
dois sujeitos. Desse modo, deve haver interação entre pesquisador e pesquisado e não apenas a 
observação deste e depois o dizer sobre o objeto pesquisado. Assim sendo, o pesquisador deve 
instituir um diálogo com seu objeto. Para tal fenômeno, o teórico russo considera a seguinte 
reflexão: 

Pergunta e resposta não são relações (categorias) lógicas; não podem caber em uma só 
consciência (una e fechada em si mesma); toda resposta gera uma nova pergunta. Perguntas 
e respostas supõem uma distância recíproca. Se a resposta não gera uma nova pergunta, 
separa-se do diálogo e entra no conhecimento sistêmico, no fundo impessoal (BAKHTIN, 
2010[1959-61/1979], p.408) grifo do autor.  

 
Nessa direção, consideramos que existe consonância entre a reflexão de Bakhtin 

(2010[1959-61/1979]) apresentada no excerto acima e a do pesquisador El Andaloussi (2004). 
Embora este esteja em outro campo das ciências humanas, a pesquisa educacional, ele também 
ressalta que o homem, objeto das ciências humanas, é um ser que se constitui nas relações consigo 
mesmo, com os outros, com o seu entorno físico e biológico e suas entidades mentais: ideias, 
conceitos, lógica. Para o pesquisador marroquino, simultaneamente, o homem abarca ainda todas as 
constelações sociais, seus sistemas sociais e suas manifestações. Por conseguinte, esse objeto das 
ciências humanas não deve ser estudado em um sistema fechado. 
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Desse modo, percebemos que, de acordo com as ideias de ambos estudiosos, faz-se 
importante considerar a perspectiva dialógica na pesquisa em ciências humanas. 

Tal perspectiva destaca o aprofundamento do pesquisador no conhecimento do objeto, ação 
que se realiza por meio da interação entre ambos, o que exige a participação tanto do pesquisador 
quanto do pesquisado na realização de uma investigação. Logo, podemos constatar que no 
procedimento da pesquisa ambos envolvidos são constantemente modificados e reconstituídos, isto 
é, continuamente aprendem e desenvolvem-se por meio das trocas de conhecimentos, expressões, 
opiniões, enfim, pela interação da linguagem, que possibilita o conhecimento e a compreensão do 
eu e do tu. 

Ao considerar que na linguagem os sentidos se constituem somente pelo processo de 
interação entre os indivíduos, a teoria sócio-interacionista nos faz pensar que os sentidos das 
palavras ou expressões são construídos no encontro entre falantes e não de palavras (PONZIO, 
2011).  

Nesse sentido, inferimos que é somente por meio da ação entre os sujeitos situados em um 
contexto histórico que a palavra ganha vida, ou seja, é através dos textos produzidos pelos sujeitos 
em suas relações com os outros que existem os sentidos. Nessa perspectiva, o pesquisador deve 
considerar “a compreensão como visão de sentido, não uma visão fenomênica e sim uma visão do 
sentido vivo da vivência na expressão, uma visão do fenômeno internamente compreendido, por 
assim dizer, autocompreendido” (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979], p.396). Desse modo, podemos 
compreender o próprio homem como um texto. E é exatamente este texto dinâmico, plurilinguístico 
e ao mesmo tempo singular, o objeto que as ciências humanas querem entender e explicar. Bakhtin 
afirma que, 

 
A atitude humana é um texto em potencial e pode ser compreendida (como atitude humana 
e não ação física) unicamente no contexto dialógico da própria época (como réplica, como 
posição semântica, como sistema de motivos) (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979, p.312]). 

 
A acepção de texto para a teoria bakhtiniana refere-se à compreensão no sentido amplo, isto 

é, reflexões sobre reflexões, experiências sobre experiências, enunciados sobre enunciados. O texto 
é determinado pela “sua ideia (intenção) e a realização dessa intenção. As inter-relações dinâmicas 
desses elementos, a luta entre eles, que determina a índole do texto” (BAKHTIN, 2010[1959-
61/1979], p.308).               

Assim, o saber das ciências humanas eclode por meio das relações dialógicas, que 
possibilitam ao homem expressar suas opiniões, pensamentos, vontades e compreensões, que são 
constituídas a partir da relação com o outro. Nessa direção, El Andaloussi (2004) afirma que o 
homem é um ser demasiadamente complexo, portanto sua realidade é relativa e não está acessível 
por uma única via. Logo, a compreensão do homem e da sua realidade é possível somente a partir 
de uma leitura múltipla suscetível de alcançar sua complexidade e complexificação.  

Nessa acepção, lembremos que a concepção de linguagem bakhtiniana interessa-se pela 
metalinguística 8  e não pela frase ou oração, pois considera a linguagem plurilinguística por 
natureza. Na plurilinguística, o mais importante é a compreensão. E o seu objeto existe a partir do 
encontro (interação) entre sujeitos, que o tempo todo estão usando contrapalavras, que transitam 
entre o contexto da memória presente, passada e futura. Nesse sentido, o pensador russo assinala 
que, 

(...) a coisa, ao permanecer coisa, pode influenciar apenas as próprias coisas; para influir 
sobre os indivíduos ela deve revelar seu potencial de sentidos, isto é, deve incorporar-se ao 
eventual contexto das palavras e sentidos (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979], p.404). 

 

                                                            
8 Em O romance e a voz (1995), Irene Machado publica um “Vocabulário crítico de  Mikhail  Bakhtin” e apresenta a seguinte 

definição  de Metalinguística:  “disciplina que estuda as relações  comunicativas  com base no dialogismo. Considera a enunciação 
comunicativa, o dito  e o não-dito  ou seja, todo o contexto enunciativo  que extrapola o domínio puramente verbal.  T. Todorov 
(1981) , para evitar uma possível confusão entre o conceito bakhtiniano  e a metalinguagem enquanto procedimento lingüístico, 
optou pelo termo translingüística. Este contudo não existe em Bakhtin” (MACHADO,1995, p.313 apud SOUZA,2002,p.55-56). 
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Conforme já discorremos, o homem, objeto das ciências humanas, é compreendido por meio 
dos textos que o mesmo produz. Assim sendo, tais textos devem ser considerados como resultados 
da interação e que se constituem no contexto real da fala viva, ou seja, nos enunciados concretos. 
Desse modo, o pesquisador deve saber que 

 
Por toda parte há texto real ou eventual e a sua compreensão. A investigação se torna 
interrogação e conversa, isto é, diálogo. Nós não perguntamos à natureza e ela não nos 
responde. Colocamos as perguntas para nós mesmos e de certo modo organizamos a 
observação ou a experiência para obtermos a resposta. Quando estudamos o homem, 
procuramos e encontramos signos em toda parte e nos empenhamos em interpretar o seu 
significado. Estamos interessados primordialmente nas formas concretas dos textos, na sua 
inter-relação e interação (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979]., p. 319).  

 
Para o pensador russo, a compreensão de um texto é possível somente a partir de um diálogo 

com o outro, pois é no diálogo e a partir do olhar do outro que eu me constituo. E o meu olhar 
também constitui o outro. Eu não consigo me ver completamente, assim como o outro também não 
se vê completamente, por isso o que eu não visualizo em mim, mas o outro visualiza é que me 
completa, e da mesma forma, eu também complemento o outro a partir do que somente eu visualizo 
em relação a ele.           

Nesse sentido, podemos entender que o fazer do pesquisador requer uma postura alteritária. 
Assim sendo, ao analisar seu objeto de pesquisa, o investigador impreterivelmente é introduzido em 
um processo dialógico. E para que os sentidos do seu objeto sejam completados, o cognoscente 
precisa sair de si, sujeito-pesquisador (eu) e tornar-se sujeito-pesquisador (outro). Ou seja, colocar-
se no lugar do cognoscível, aprofundar-se no texto do outro, por meio do constante processo de 
interação, e então retornar ao seu lugar de pesquisador que, após esse excursionismo, lhe 
possibilitará tornar-se sujeito-pesquisador (eu-outro). Portanto, este volta constituído de enunciados 
outros, por isso, já não é um olhar de uma só consciência que visualiza o objeto, mas o olhar do eu e 
do outro, de duas consciências. Amorim (2004, p.16) afirma que “não há trabalho de campo que 
não vise ao encontro com um outro, que não busque um interlocutor. Também não há escrita de 
pesquisa que não se  coloque o problema do lugar da palavra do outro no texto.” 

Desse modo, entendemos que o encontro com o objeto  e o aprofundamento neste  
possibilita ao pesquisador ter uma visão única a partir do lugar ocupado somente por ele em relação 
ao seu objeto.  Consequentemente, será possível que o investigador compreenda ativamente o 
cognoscível e o complemente por meio do olhar constituído no processo dialógico do ir e vir. Esse 
processo é constante e imprescindível na trajetória de uma pesquisa em ciências humanas, e requer 
responsabilidade e ética por parte do pesquisador.       

Percebemos o quanto é indispensável esse movimento exotópico, uma vez que será por meio 
de tal fluxo que o pesquisador compreenderá o todo do objeto pesquisado, pois o relacionará com o 
contexto ao qual ele está inserido.  

Nessa direção, destacamos que assumir uma postura dialógica é imprescindível para a 
realização da pesquisa em ciências humanas, já que será por meio da mútua influência entre o eu e o 
outro que compreenderei o objeto pesquisado.  

Assim, percebemos que não somente o texto escrito, mas também as atitudes, reações, 
participações, desinteresses, enfim, as ações físicas do objeto pesquisado devem ser observadas. 
Nesse sentido, o homem, enquanto ser social, é um objeto real da pesquisa em ciências humanas, 
portanto sua ação física “deve ser interpretada como atitude, mas não se pode interpretar a atitude 
fora da sua eventual (criada por nós) expressão semiótica (motivos, objetivos, estímulos, graus de 
assimilação, etc)” (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979], p. 319). Nessa direção, El Andaloussi (2004) 
afirma que 

 
Para o pesquisador ir além dos indicadores, das causas superficiais e do conhecimento 
parcial, ele deve implicar-se na vida da cidade, o que o ajudará a construir abordagens 
adaptadas à realidade do meio em que evolui (idem, p.52). 
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Entendemos que o nosso olhar de pesquisador constitui-se no processo dialógico. Este 
permite construir os sentidos a partir dos confrontos das distintas vozes sociais presentes na relação 
entre pesquisador e pesquisado. Contudo, vale ressaltar que ambos participantes da pesquisa 
apresentam em seus discursos elos de enunciados outros. Estes foram constituídos durante o 
processo de interação nas diversas situações de comunicação em que ambos participaram na 
sociedade, haja vista que pesquisador e pesquisado não são indivíduos neutros, por essa razão que 
existe o confronto de vozes. Portanto, os sentidos construídos por nós resultaram do encontro de 
duas ou mais consciências durante o percurso da nossa pesquisa. Nessa direção, o filósofo russo 
afirma que “o acontecimento da vida do texto, isto é, a sua verdadeira essência, sempre se 
desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois sujeitos” (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979], 
p.311, grifo do autor). 

Nesse contexto, consideramos que o exercício da escuta também é fundamental para que o 
pesquisador compreenda o seu objeto. De acordo com Ponzio (2011), a escuta é o elemento 
essencial da palavra. Para o estudioso, a peculiaridade do homem não está no fato de ele ser um 
animal que fala e trabalha, mas no fato dele ser o único animal que escuta. Escutar não é ouvir, mas 
estar atento ao que o outro quer dizer, ou seja, assumir uma atitude responsiva diante do outro que 
fala. Desse modo, 

 
A escuta deriva da natureza da palavra’, diz Bakhtin, em ‘O problema do texto’(1960-61), 
usando ‘palavra’ no sentido de enunciação, de complexo de enunciação, de discurso, de 
texto – ‘que quer sempre ser escutada, busca sempre uma compreensão ativa e não detém 
na primeira, na compreensão mais próxima e imediata, mas se impulsiona cada vez mais 
para adiante (ilimitadamente). [...] ‘A possibilidade de escuta como tal representa já uma 
relação dialógica. A palavra quer ser ouvida, compreendida, quer receber uma resposta e 
responder por sua vez à resposta, e assim ad infinitum. Ela entra no diálogo’(PONZIO, 
2011,p.7-8, grifo do autor).  

 
De acordo com o excerto acima, compreendemos que é exatamente a atitude responsiva e o 

encontro por meio da relação dialógica que possibilita a existência da palavra como outra palavra. 
Assim sendo, entendemos que para elaborar um texto, o autor depende das relações que ele possui 
com outros textos. Portanto, sempre existirá uma dependência entre o eu e o tu para a constituição 
dos sentidos.  
        Nesse sentido, concordamos com Barros (2012, p.63):  

 
não basta em uma pesquisa dialógica apenas coletar os dados, descrevê-los, falar deles, mas 
colocar nosso excedente de visão em prática, isto é, dialogizar com os dados e ouvir as 
vozes que se sobressaem, pois o pesquisador, em ciências humanas, precisa além de 
observar de fora, saber também ouvir os dizeres e transformá-los em palavras próprias. 
Assim, a relação entre pesquisador e pesquisado estabelece-se sempre no discurso. Fora 
dessa relação dialógica não há sentido, uma vez que estamos sempre mergulhados em 
contextos discursivos sócio-historicamente constituídos.  

 
Logo, de acordo com o excerto acima, a pesquisadora propõe uma reflexão sobre o agir do 

pesquisador, que implica num movimento contínuo de interatuação com o horizonte do objeto 
pesquisado. Tal movimento permite que o cognoscente ininterruptamente modifique o seu olhar em 
relação ao seu objeto, de maneira que reciprocamente ambos sejam reconstruídos pela relação de 
alteridade que o percurso científico requer. Assim, reafirmamos a característica dialógica e de 
movimento na teoria de Bakhtin e seu Círculo, visto que para esta os sentidos nunca estão prontos e 
acabados, mas se constroem no aqui e agora por meio das relações dialógicas. Isso permite que não 
somente o pesquisador atribua sentidos ao seu objeto, mas que estes sejam concretizados na relação 
dialógica entre pesquisador, objeto e o contexto histórico em que ambos estão envolvidos.  
       Assim sendo, a realização de uma pesquisa na perspectiva dialógica considera que os sentidos 
emergem do confronto das múltiplas vozes sociais construídas na relação do cognoscente com o seu 
cognoscível. Desse modo, o pesquisador deve possibilitar que essas diversas vozes, que não são 
somente dos pesquisados, mas também dos seus outros, atuem, e de forma alguma sejam 
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desconsideradas, mesmo que não façam parte do contexto da pesquisa. Portanto, será somente a 
partir de tal consideração que o pesquisador terá acesso aos sentidos constituídos a partir dos limites 
de duas ou mais consciências em forma de textos-discursos. Conforme afirma Bakhtin (2010[1959-
61/1979]): 

 
Um estenograma do pensamento humanístico é sempre o estenograma do diálogo de tipo 
especial: a complexa inter-relação do texto (objeto de estudo e reflexão) e do contexto 
emoldurador a ser criado (que interroga, faz objeções, etc.), no qual se realiza o pensamento 
cognoscente e valorativo do cientista. É um encontro de dois textos – do texto pronto e do 
texto a ser criado, que reage; consequentemente, é o encontro de dois sujeitos, de dois 
autores (idem, p.311, grifo do autor).  

 
A partir do excerto, reafirma-se que na condução de uma pesquisa o pesquisador deve atuar 

de forma ética e responsável, visto que ele ocupa uma posição exclusiva no contexto histórico-
social em que a investigação acontece, e isso ocorre por meio do movimento exotópico, que é 
essencial no procedimento de uma pesquisa de abordagem dialógica.  

Nesta perspectiva, acreditamos que a construção de um texto, como também da autoria de 
quem o produz, ocorre por meio da interação entre autor criador, seu objeto discursivo e seu 
interlocutor, vinculados no elemento discursivo. Desse modo, reafirmamos que a pesquisa em 
ciências humanas deve estar inserida no âmbito das relações dialógicas, em que o agir discursivo 
não se restringe ao diálogo superficial, às meras trocas de palavras descontextualizadas, mas está 
ligado aos elos ininterruptos de vozes que fazem parte do contexto sócio- histórico de qualquer 
falante. E tal agir discursivo requer dos envolvidos na relação dialógica um agir compreensivo 
ativo, visto que o discurso sempre será construído com a intenção de ser direcionado a alguém e 
sempre aguardará uma compreensão em forma de resposta. 
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A mobilização popular: por uma cultura de alteridade 

 
Ivan Almeida Rozário Júnior9 

 
O outro não é somente o outro em relação a você, mas é 
também outro você, o outro de cada um. E você o pode 
encontrar no momento em que sai do papel, sai do gênero, 
sai da identidade, sai do padrão, sai das emboscadas mortais 
das oposições, dos conflitos. Ali se encontra a sua outra 
palavra. Augusto Ponzio  

 
 

 O enunciado em tela se apresenta como um convite à reflexão de nossas práticas como 
sujeitos sociais, tomando por ponto de partida a ideia de mobilização popular e democracia. A ideia 
de inacabamento do texto é proposital ao objetivo almejado, quer seja, construir um diálogo entre 
sujeitos. 

 Até que ponto o exercício da cidadania nos garante a constituição de uma cultura de 
alteridade?  

A sociedade brasileira, nesses últimos tempos, se viu imersa numa onda gigantesca, com 
efeitos tsunâmicos para o cenário político e social do país.      O mais surpreendente foi perceber o 
poder da massa, quando mobilizada pelo espírito de luta e apelo ao exercício da cidadania. 

Ao sentir o clima de pertencimento a uma sociedade, logo imaginamos que todas as nossas 
conquistas de cunho social dependerão do esforço coletivo, da disponibilidade dos sujeitos em 
reunir-se para juntos lograrem êxito nos seus ideais de sociedade. Embora esse ideal coletivo nem 
sempre seja comum a todos, principalmente quando desejos individuais submetem a maioria das 
pessoas a sacrifícios coletivos em beneficio alheio, ainda é possível descortinar um movimento 
capaz de sensibilizar, conscientizar e, acima de tudo, reverter atitudes egocêntricas e individualistas 
em prol de causas coletivas e sociais, a partir da Alteridade. 

Essa sensibilização toma efeitos, metaforicamente, tsunâmicos exatamente porque rompe 
paradigmas outrora sedimentados por uma ideologia que sufoca o pensamento crítico, político e 
social dos sujeitos. Estes, por sua vez, arraigados em uma utopia de prosperidade pela resignação, 
abnegam-se de seus direitos e, quiçá, seu futuro, necessitando em certos momentos de altas doses de 
motivação político-social para alcançar a própria dignidade humana. 

Historicamente, o Brasil coleciona inúmeras lutas e reivindicações por uma nação mais 
igualitária, na qual a justiça se estabeleça da mesma forma para todos, sem a segregação das classes, 
por meio de ações que geram a intolerância e o pré-julgamento das atitudes de outrem, uma nação 
de fato capaz de assumir os seus próprios filhos, sem abandonar aqueles que dela mais necessitam.  

No cenário contemporâneo, nunca se falou tanto em estado democrático. “Vivemos num 
país democrático”, clamam as vozes nas ruas, ávidos por resgatar a ideia de liberdade e de soberania 
popular.   

Mas, o que é democracia?  
Em principio, podemos dizer que a palavra teve origem no antigo grego e foi formada a 

partir dos vocábulos demos (“povo”) e kratós (“poder”, “governo”), sendo inicialmente usada no 
século V a.C., em Atenas. Atualmente, ela é considerada uma forma de organização de um grupo de 
pessoas, na qual a titularidade do poder reside na totalidade dos seus membros. Como tal, a tomada 
de decisões responde à vontade geral. Porém, raras vezes se cumpre! 

Na prática, a democracia é uma forma de governo e de organização de um Estado, isto é, por 
meio de mecanismos de participação direta ou indireta, o povo elege os seus representantes. Para 

                                                            
9 Mestre em Linguística (UFES) e Doutorando em Língua Portuguesa (PUC-SP). E-mail: ivanrozario@gmail.com 
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alguns outros a democracia é uma forma de convivência social em que todos os habitantes são livres 
e iguais perante a lei, e as relações sociais estabelecem-se segundo mecanismos contratuais. 

Segundo PONZIO (2010, p. 156), a democracia “não é um governo da maioria, se não 
teríamos que chamá-la de outra forma. [...] Como palavra originária, democracia quer dizer 
liberdade da palavra, escuta do outro, da palavra do outro”. Dessa forma, percebe-se o quanto a 
alteridade é relevante e indispensável nas relações sociais, uma vez que dela procede a constituição 
da democracia na sociedade. 

Ainda, assevera o autor,  
 
todas as vezes em que se arroga  a democracia, há justamente arrogância, e expurgo do 
outro. Mesmo ao se declarar  democrático há arrogância. A democracia não é prerrogativa 
de um indivíduo, ou de um grupo, ou de um partido, ou de uma associação. Na 
reivindicação da democracia há arrogância.” (PONZIO, idem) 

 
Levando-se em consideração as palavras do professor Ponzio, talvez não consigamos 

descortinar um país de fato democrático, se antes de qualquer atitude não criarmos condições para 
uma relação de alteridade realmente significativa entre os sujeitos na sociedade.  

Ao pensarmos a mobilização popular, que emerge na indignação das mazelas sociais, faz-se 
necessário incutir o pensamento alteritário nos sujeitos, afinal,  

 
a democracia não é uma ‘invenção’, nem uma descoberta, nem uma fórmula de governo, 
muito menos, uma fórmula de solução. É uma atitude, que como tal subsiste apenas até o 
ponto em que, de volta em volta, for assumida por cada um, e não apenas por quem 
governa; uma atitude em relação ao outro; e é, portanto, o outro em primeiro lugar que pode 
reconhecer uma atitude digna de tal nome (PONZIO, 2010, p. 157). 

 
Na relação conflitante entre Democracia e Alteridade, refletimos a ideia de Alteridade, cuja 

concepção baseia-se no pressuposto de que todo homem social interage e interdepende do outro. 
Assim sendo, eu só existo a partir do outro, da visão do outro, fator que me permite também 
compreender o mundo a partir de um olhar diversificado. 

A prática da alteridade conduz da diferença à soma nas relações interpessoais entre os seres 
humanos revestidos de cidadania. Pela relação alteritária é possível exercer a cidadania e 
estabelecer uma relação pacífica e construtiva com os diferentes, na medida em que se identifique, 
entenda e aprenda a aprender com o contrário. Por isso,  

 
conceber um sujeito que, sendo um eu para-si, condição de formação da identidade 
subjetiva, é também um eu para-o-outro, condição de inserção dessa identidade no plano 
relacional responsável/responsivo, que lhe dá sentido (SOBRAL, 2008).  

 
Alteridade denomina, então, a capacidade de conviver com o diferente, de se proporcionar 

um olhar interior a partir das diferenças. Isto significa que reconheço o outro em mim mesmo, 
também como sujeito aos mesmos direitos que eu, de iguais direitos para todos, o que, por sua vez, 
gera deveres e responsabilidades, condição sine qua non para a cidadania plena. 

Durante as manifestações, ocorridas em todo o país, pudemos perceber a dinâmica da 
mobilização popular, em que a necessidade percebida por um sujeito era compartilhada pelo outro. 
O desejo por uma renovação política e social, uma vontade de ser auscultado pelos seus 
representantes, enfim, uma ânsia de ir além, “uma vez que o mundo não está acabado, ao contrário, 
é construído por meio dos sujeitos e esses, por sua vez, se constituem ao se lançar um para o outro 
em busca de sentidos” (SILVA, 2007, p. 85). 

A busca por um novo sentido de ser cidadão, de não se contentar com o pouco que lhe é 
oferecido, acreditando sempre em um novo horizonte, numa realidade outra que seja mais 
confortável, menos desigual e mais justa.  

Ficou clara e evidente a força do grito popular, a capacidade que possui o sujeito para 
refletir, mobilizar e lutar pelos seus direitos.  
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No desafio de se construir um país mais democrático e, acima de tudo, mais alteritário, é 
indispensável assumir uma atitude responsiva dos próprios atos como sujeitos sociais. E, nesse 
sentido, conforme Geraldi (2010), “responsabilidade abarca, contém, implica necessariamente a 
alteridade perante a qual o ato responsável é uma resposta. Somos cada um com o outro na 
irrecusável continuidade da história”.  
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A Polifonia das Ruas–Vozes e Ato de vida:  
ato ético, voz estética e natureza política 

 
Fabrício César Oliveira1  

Lays Pereira2  
 

Dostoiévski conhece a fundo a alma humana, sabe que o universo humano é constituído de 
seres cuja característica mais marcante é a diversidade de personalidades, pontos de vista, 
posições ideológicas, religiosas, antirreligiosas, nobreza, vilanias, gostos, manias, taras, 
fraquezas, excentricidades, brandura, violência, timidez, exibicionismo, enfim, sabe que o 
ser humano é esse amálgama de vicissitudes que o tornam irredutível a definições exatas. 
Dessa consciência da diversidade de caracteres dos seres humanos como constituintes de 
um vasto universo social em formação decorrem as múltiplas vozes que o representam, 
razão por que Dostoiévski aguça ao máximo o seu ouvido, ausculta as vozes desse universo 
social como um diálogo sem fim, no qual vozes do passado se cruzam com vozes do 
presente e fazem seus ecos se propagarem no sentido do Futuro.-Paulo Bezerra, na 
apresentação do "Problemas da Poética de Dostoievski" de Bakhtin. 

  
 Não há dissociação entre Ética e Estética na filosofia da linguagem de Bakhtin, como não há 
cisão entre a palavra e seu viés ideológico. Quando ambos se distinguem e se distanciam há 
revitalização dos dois, assim acontece quando a literatura (ato estético) serve de visão extralocal –
exotópica -da vida (ato ético), estabelecendo assim aquilo que o filósofo russo conceituou como 
“excedente de visão”. O papel da estética está intimamente ligado ao da vida, assim a ética bebe da 
reflexão que a literatura ou os discursos midiáticos causam no ser humano que lê, por meio de sua 
escuta ativa, promotora de contrapalavras. Localiza-se assim, a palavra, para Bakhtin, neste lugar 
vivo entre o estético e o ético, entre a literatura e a vida, entre o texto de mídia e a realidade, como 
sendo a arena mínima da luta de classes. Nos nossos dias, a palavra pode ser entendida como o 
lugar mais sensível dos embates ideológicos, de grupos, de famílias, de mídias e segundo o que 
vimos nas ruas de São Paulo em meados do mês de Junho de 2013, o lugar mais propício para a 
manifestação do dissenso humano por meio da política, promotora da mais real concepção de 
democracia. 
 Toda democracia de direito e Estado democrático têm por base a Política em seu sentido 
mais nobre, tão bem conquistada ao longo do tempo, do qual o "Dissenso", segundo Jacques 
Rancière, pensador e filósofo político francês contemporâneo, é legítimo. O "Consenso" é obra de 
um "Estado de Polícia", que legitima seu poder pelo braço das forças armadas e invalida as 
manifestações dissidentes. Por outro lado, o que valida o Estado Democrático é seu status Político e 
não de Polícia, pensando em uma lógica simples. É de todo direito do cidadão manifestar-se para 
garantir dignidade aos seus, porque dignidade assim como qualidade de vida, não se retém, mas, 
sim, se divide e se compartilha. É de todo direito o "ir e vir", com qualidade, dentro da sua própria 
cidade como um bem inalienável em uma sociedade capitalista. É nestas horas, que vemos grandes 
teóricos e pensadores serem chamados para a conversa de forma justa, pois são eles que refletem os 
jogos sociais e veem além do mesmo – com suas visões exotópicas. Vide Antônio Negri, com seu 
"Império", ou mesmo o polonês Zygmunt Bauman e o francês J.J Courtine que apontam para um 
tipo de "Governo do Medo", o qual baseia suas ações no terrorismo em cima de sua população. São 
pensadores do extremo, pois este é o trabalho deles, pensar além - trabalho estético. Contudo, nosso 
trabalho em vida, em uma sociedade, é viver e continuar vivendo por melhores condições, até 
mesmo dos que sequer um dia iremos conhecer. Afinal, o que desejamos para o futuro? A melhor 
resposta será sempre a que defende seu direito pelo do outro, o direito de política do homem –zoon 
politikon, de aristotélico – e de ser dissensual – concepção de Rancière, que entende como natureza 
da política o desentendimento. 
 Nas ruas de São Paulo viu-se deflagrar uma exemplar arena de lutas ideológicas, discursos 
de vertentes antagônicas na mesma avenida (discursos fascistas e discursos comunistas, discursos 
de direita e discursos de esquerda, discursos democráticos e discursos integralistas). Os ecos das 
manifestações ainda reverberam pelas mesas, mídias, ruas, vielas e escolas brasileiras, porém para 
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tentarmos entender o processo que estamos vivendo, recortamos fatos discursivos entre 7 dias do 
mês de junho de 2013 como corpus de análise dos textos e discursos que promoveram o mais claro 
fato linguístico dos últimos vinte anos na política democrática brasileira, desde  “Os Caras 
Pintadas” em 1992. De 13 a 20 de junho foram vistos os mais heteróclitos manifestos partidários, 
apartidários e anti-partidários. O dia 13 de Junho demarcou para a sociedade paulistana e brasileira, 
que usufrui direta e indiretamente das redes sociais, um claro contraste de discurso com a grande 
mídia, já que enquanto manifestantes eram duramente violentados nas imediações da Avenida 
Paulista em meio a gritos de “Sem Violência”, aquilo que era dito e considerado, pela mídia oficial, 
deturpava o ato como sendo mais um manifesto juvenil, sem causas. Contudo, as redes sociais e os 
celulares fizeram o papel primordial polifônico – dando voz aos que eram oprimidos no ato –, 
montando assim um mosaico democrático e dissensual nunca observado tão às claras e em tempo 
real na história recente brasileira. O ato do dia 13 de junho fora chamado pelo grupo Passe Livre, 
pedindo a revogação do aumento da tarifa do transporte público na cidade de São Paulo.  O caráter 
político do manifesto ganhou dimensões ao alcance do tamanho do território de umas das nações 
mais extensas do mundo, entretanto trouxe consigo vozes que outrora não se ouviam, mais por 
apagamento da mídia oficial do que pela própria história. O ato do dia 13 trouxe à tona inúmeras 
discussões políticas, democráticas e nacionalistas, o que acabou por chamar a atenção de toda a 
população brasileira para os problemas de ordem pública (Educação, Saúde, Transporte etc.). Viu-
se no dia 13 a grande mídia tendo os olhos feridos, por tiros de borracha dados pela polícia militar 
do Estado de São Paulo. A população brasileira viu a maneira turva e desfocada que um único 
veículo de comunicação pode dar para a realidade; viu que as outras mídias –“Mídia Ninja”, as 
páginas em redes socais e celulares –poderiam dar uma versão mais real dos fatos, já que a 
realidade é polifônica e nunca monológica e parcial. Temos no dia 13 um exemplo de opressão de 
vozes, opressão policial e ruptura do discurso único e oficioso da mídia, o que irá corroborar para o 
ato do dia 20, como resposta. A contraresposta à mídia foi dada pela população no ato mais 
democrático do mês de junho, ocorrido no dia 17, porém no dia 20 já com a revogação consentida 
por parte dos governos do Estado e da Prefeitura, muitos que vieram às ruas foram contratados, 
dando assim ao ato um carácter não tão orgânico como o do dia 17 de junho. Era nítido, pelos gritos 
de ordem e lemas nas ruas que o público das manifestações mudou em dias –no dia 13 eram pessoas 
questionando o transporte público e a sua falta de qualidade; no dia 17 eram cidadãos cobrando 
democracia e fim da opressão do Estado, além de responder veementemente à monologia midiática 
dos últimos anos; já no dia 20 eram partidos políticos (de Direita e de Esquerda) e uma pequena 
parte de anarquistas. O que tornou o dia 20 uma data a ser estudada, pois estava ali uma forte 
vertente que confundia apartidarismo com anti-partidarismo; e também o forte apagamento da 
história, já que os partidos políticos de esquerda, que tanto fazem parte da nossa trajetória, foram 
obrigados a baixar suas bandeiras. Os desejos e anseios de uma população foram traduzidos como 
um desejo único anti-partidarista, o que acabou por silenciar as vozes apartidaristas e partidarista, 
que tanto vigoraram nos últimos dias de nossa história. Em meio a tudo isto, uma imagem 
metafórica chamou a atenção: enquanto os da Esquerda caminhavam na via direita da Avenida 
Paulista, os da Direita, na via da esquerda, o que por si só já evidenciava o paradoxo que é o animal 
político, desde a Grécia ao Brasil atual, já que o ser político não só se manifesta em palavras e 
ideologias, mas também em apagamentos e ressurreições históricas (ouviu-se muitos gritos fascistas 
e, por outro lado, palavras de ordem  
comunistas). Assim como podemos analisar no relato da militante de esquerda Ana Carolina Gomes 
(22 anos) no dia 20 de Junho: 

 
Não vou entrar no mérito da omissão da polícia militar frente à agressão que sofríamos 
porque, para mim, essa polícia tem mais é que ser extirpada do planeta terra e nunca quero 
precisar dela para me defender. Continuando o relato: depois que skins jogaram bombas em 
cima de nós, todo o bloco de esquerda se espremeu, o que tornou a respiração bastante 
difícil. Enquanto isso companheiros que se encontravam no fim do bloco eram duramente 
agredidos (ainda não sei se todos estão bem). O caos total. Selvageria. Fiquei com mais 
medo hoje do que em todos os dias em que a polícia veio pra cima da gente. Conversei, na 
medida do possível, com alguns manifestantes que nos hostilizavam. Confesso que não foi 
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nada fácil manter a calma. OK, confesso que não mantive a calma e me exaltei diversas 
vezes. Perguntava se as pessoas faziam ideia do que era o fascismo e elas, com sangue nos 
olhos, continuavam a me chamar de oportunista. Perguntei a uma menina se ela era 
anarquista e ela respondeu que não se definia, não se delimitava. Que ela era brasileira e 
ponto. Nossa, que bonito. Que vazio. Perguntei se ela sabia que quem exaltava o discurso 
nacionalista em detrimento das bandeiras vermelhas era a ditadura militar e ela disse que 
não estava nem aí; “a ditadura foi legal”. Socorro.  

  
 Analisado o relato pessoal da militante, damos de encontro com vozes da política nacional e 
que constituíram a história Brasileira. Vemos o presente, aparentemente anti-partidário, em 
contraste com o passado vigoroso em brigas partidárias, apontando para um futuro de discurso 
apartidarista. É possível analisar que no dia 20 de junho a ação simbólica de abaixar as bandeiras 
era mais sintomática do que isso, pois estariam ali apagando a história, de lutas de movimentos 
sociais (o movimento Negro, Feminista, Sindicalistas, GLBTS, entre outros). Vimos sete dias em 
que o valor da política foi discutido no melhor palco da história: as ruas, em que o dissenso, a 
polifonia, a heteroglosia, a carnavalização e o excedente de visão foram postos em prática e 
mostram que a vida estética dos livros, da teoria, dos teóricos têm uma única e perene fonte: a vida, 
lugar da ética, da política e, por isso, do dissenso.  
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A vida dos haitianos no Brasil: a noção de alteridade em Bakhtin 
 

Rosenil Gonçalina dos Reis e Silva10 
 
 

O objetivo deste estudo é discutir a noção de alteridade, de Mikhail Bakhtin, a partir de um 
evento que, atualmente, vem sendo propagado pela mídia: a chegada de haitianos no Brasil. Nosso 
intuito, aqui, é analisar as relações humanas estabelecidas entre os haitianos que aqui chegam e os 
brasileiros que se dispõem a ajudá-los. 

Em 2010, o Haiti sofreu uma das maiores catástrofes de toda a história do país, um 
terremoto assolou a nação, vitimando cerca de 200 mil pessoas e deixando outras 300 mil feridas. 
Desde então, o país passa por sérios problemas de diversas  ordens. Os que sobreviveram, lutam por 
comida e trabalho. A solução encontrada pelas pessoas foi a saída do país em busca de teto e 
alimento para suas famílias.  

Diante de tanta miséria e doença tornaram-se alvos dos coiotes, que cobram valores 
exorbitantes para garantir a chegada deles em outro país.   E, de acordo com a mídia, a entrada deles 
no Brasil está sendo feita pelo estado do Acre. Toda essa tragédia criou uma nova rota de imigração 
ilegal de moradores da ilha caribenha para o Brasil. Não se sabe precisamente, mas a estimativa é a 
de que pelo menos 180 haitianos estejam no Acre.  

Além da devastação causada pelo terremoto, o Haiti enfrenta uma grave epidemia de cólera. 
Mais de mil pessoas morreram em decorrência da doença e outras 15 mil já foram hospitalizadas 
pelo surto, que atinge metade das províncias do país.  

A partir deste contexto, queremos fazer uma reflexão à luz da teoria de Mikhail Bakhtin em 
relação à alteridade. Não há dúvidas, de que os haitianos têm enfrentado inúmeros problemas desde 
a devastação do país. Um deles é a  integração em outro pais, neste caso, o Brasil. E um fator que 
agrava ainda mais é em relação à língua, muitos deles falam o francês, outros o “crioulo” e ainda 
existem aqueles que arranham o espanhol.   

Portanto, encontram-se limitados quanto a comunicação, dificultando ainda mais a sua 
relação e inserção social. Diante dessa situação de vulnerabilidade social, o que nós brasileiros, 
podemos fazer para minimizar a dor e o sofrimento daqueles que foram acometidos por tamanha 
tragédia? Eles enfrentam, além da dificuldade com a língua, o choque cultural que não deixa de ser 
também uma preocupação para o país que os recebem. 

Num panorama geral sobre este assunto, há em algumas cidades do Brasil, ONGs e algumas 
secretarias municipais preocupados com a forma de integrá-los em nosso meio. Elas têm 
desenvolvido projetos com o objetivo de fazerem esta acolhida. Em algumas cidades, ela vem sendo 
feita pela casa pastoral das igrejas católicas.  Em Cuiabá, Mato Grosso, por exemplo, há também 
este acolhimento, através da casa pastoral dos migrantes.  Assim que foi divulgada pela imprensa a 
chegada de alguns haitianos na cidade de Cuiabá, três professores pesquisadores e mestrandos em 
Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso se  sensibilizaram com a situação 
vivida por eles e decidiram então criar  alguns mecanismos  que pudessem ajudá-los na  aquisição 
da língua portuguesa e um pouco da história cultural do nosso país.   

Diante desta preocupação foi elaborado um projeto intitulado “PROJETO RODA DE 
CONVERSA: Construindo Sentidos, Vivências e Significados”, com o objetivo de colaborar para 
que os haitianos que chegassem em Cuiabá, em busca de trabalho,  se integrassem à comunidade 
local, conhecendo um pouco sobre  a história da cidade e a língua portuguesa, tida como integradora 
e mediadora de relações sociais, como também  outros aspectos importantes e necessários para o 
desempenho linguístico nas diferentes práticas  sociais de comunicação em que estiverem inseridos.  

O trabalho está sendo desenvolvido de forma dinâmica e descontraída, através de encontros 
semanais de uma hora, de um bate-papo, de conversas informais. Esta é uma estratégia que, a nosso 
ver, ajuda na assimilação da linguagem, de forma rápida e prazerosa.  Pois, como dissemos 
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anteriormente,  devido à catástrofe que acometeu o pais de origem, muitos chegam e se deparam 
com poucas perspectivas e com autoestima baixa. Esta é também uma das nossas finalidades: ajudar 
para elevar a autoestima, a confiança e expectativas futuras.       

Estas ações implicam o que Bakhtin chama de interação verbal, uma vez que o  princípio das 
relações também  é o princípio da alteridade, porque no processo dialógico não se inclui apenas o 
diálogo face a face, mas toda a comunicação verbal mais ampla de qualquer tipo. Para Bakhtin, a 
palavra é por natureza ideológica  e comporta nossas avaliações, de forma que a interação é um 
evento dinâmico onde o que está em jogo são posições  axiológicas, confrontos e valores sociais. A 
palavra se relaciona diretamente com a realidade, quando se transmuta em signo e adquire 
significação. Portanto, a palavra é a ponte, o elemento de mediação. 

Sendo assim, não há dúvidas de que nesses encontros há um confronto  de valores 
socioculturais de ambos os sujeitos participantes de um evento que se  concretiza na interação, 
tornando-se  cada encontro  único e irrepetível, constituindo assim a natureza da linguagem. 
Podemos perceber, também, pelos estudos bakhtinianos, que o autor aprofunda a noção de 
alteridade e o princípio da dialogia, que implica o encontro (natureza social) e as vozes em um 
espaço e um tempo sócio-históricos, em que os sujeitos estão envolvidos.  

Não podemos esquecer que em todas estas situações concretas está presente a alteridade.  
Para Bakhtin (1992,35-36), “a alteridade define o ser humano, pois o outro é indispensável para sua 
concepção: é impossível pensar no homem fora das relações que o ligam ao outro”. Em outras 
palavras, o autor explica que ser significa comunicar-se, pois a vida é dialógica por natureza que se 
concretiza no que o autor chama de dialogismo. De acordo com suas contribuições teóricas, as 
atividades humanas, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com o uso da língua.  

Essa foi basicamente uma das principais preocupações quando nos  propusemos  a trabalhar 
voluntariamente com o grupo dos haitianos, uma vez que eles chegam à cidade de Cuiabá sem 
perspectiva de  nada,  vivendo uma situação inconstante em relação ao futuro.  E, sabendo que todas 
as situações práticas envolvem o uso da linguagem, decidimos colocar em prática a teoria de 
Mikhail Bakhtin, principalmente o que ele chama de exotopia, que significa desdobramento de 
olhares a partir de um lugar exterior.  

Esse lugar exterior permite, segundo Bakhtin, que se veja do sujeito algo que o próprio 
sujeito nunca pode ver. Essa atitude comporta um olhar comprometido e ético. Tal movimento, que 
Bakhtin caracterizou como exotopia, diz respeito ao processo envolvido nas relações humanas, na 
criação estética ou na pesquisa científica na área de ciências humanas, segundo o qual procuro me 
colocar no lugar do outro, compreender como a partir de sua visão que é única ele se coloca em 
relação ao mundo, para, depois, retornar à minha posição, acrescida da experiência do outro, mas 
acrescentando ao outro o que ele não vê, pois é como o vejo ao fim do percurso que lhe dá uma 
visão que ele de si não tem.  

 Do ponto de vista do enunciado, exotopia refere-se ao sentido de se situar em um lugar 
exterior. Segundo Bakhtin: 

 
Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de 
dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu 
lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lugar se 
descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a partir desse 
excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento. 
(2011,  p. 23) 

 
Por isso, tentamos, de certa forma, nos colocar no lugar desses haitianos, vivenciando uma 

situação de vulnerabilidade sociocultural, carente de ajuda de diversas ordens. No entanto, sabemos 
que é impossível, como diz o próprio Bakhtin, somos únicos, e ocupamos um lugar único no 
mundo, não temos álibi na existência, por sermos singulares. Mas sabemos que é possível ter uma 
visão do outro, pois  inversamente, é o outro que pode dar-me o acabamento, situar-me de meu 
lugar no mundo também, num processo de trocas recíprocas e mutuamente esclarecedoras.  
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E é ele que me dá o que somente sua posição permite ver e entender.  E isso só pode ser 
realizado através do movimento da exotopia e alteridade, movimento de  aproximação e 
distanciamento para podermos compreender o sujeito em suas diversas ações, incluindo  toda a sua 
visão axiológica,  a diferença de lugar entre a pessoa que olha/fala e a pessoa que vê/escuta,  além 
de toda a bagagem  cultural  e as  concepções de cada um. Essa diferença de lugar é a condição da 
compreensão, necessária para que a alteridade, através da utilização da relação dialógica, aconteça. 

Para finalizar nossa reflexão, podemos dizer que uma das maiores contribuições de Bakhtin 
foi enxergar a linguagem como um constante processo de interação mediado pelo diálogo e não 
apenas como um sistema de signos autônomos. Em sua concepção, a verdade não se encontra no 
interior de uma única pessoa, mas está na interação dialógica entre as pessoas. Onde o ponto de 
vista de cada um pode ser mudado, transformado pelo olhar exotópico e de alteridade durante o 
processo dialógico.   
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Alteridade, cultura e mídia digital: a constituição dos sujeitos no Facebook 
 

Carolina Reis11 
 
 

O trabalho visa à discussão e à reflexão dos conceitos de sujeito, alteridade, diálogo e 
ideologia no Círculo de Bakhtin. Na era da cultura digital, esses conceitos são fundamentais para o 
entendimento da constituição das identidades dos sujeitos nas redes sociais, em especial, no 
Facebook. É interessante mostrar a importância de estudos sobre as novas mídias digitais na 
contemporaneidade, pois possibilitam a interação e o diálogo entre sujeitos virtuais.  
 
1 Mídia e cultura digital 
  

Na sociedade atual, também denominada sociedade da informação, do conhecimento e, mais 
recentemente, da interatividade, temos vivenciado profundas mudanças na economia, na política, na 
educação e, principalmente, nas formas de conceber a linguagem, a cultura e a nós mesmos. Essas 
mudanças podem ser atribuídas, em grande parte, ao surgimento de novas mídias digitais, 
principalmente com a disseminação e popularização da Internet, que veio revolucionar as formas de 
comunicação e, consequentemente, a vida das pessoas. O advento da Internet e as constantes 
transformações pelas quais a sociedade vem passando têm influenciado significativamente as 
condutas dos seres humanos na contemporaneidade. Essa influência acontece porque, a cada dia, 
eles utilizam redes de comunicação para produzir e difundir as informações (LISBÔA; 
COUTINHO, 2010).  
 É interessante precisar as mudanças provenientes do surgimento de novas tecnologias de 
informação e comunicação, sobretudo nas três últimas décadas, que acabaram trazendo 
consequências para a compreensão dos arranjos socioculturais. Durante quase todo o século XX, a 
cultura de massa instituiu uma lógica na qual o discurso e o conteúdo presente nos produtos 
culturais midiáticos tendiam à padronização dos saberes e dos gostos das pessoas (LIMA, 2009). 
Agora, na contemporaneidade, vemos uma mudança considerável na forma de recepção desses 
saberes, consolidada pela convivência e pela interação das mais diferentes culturas nos espaços 
digitais. Em outras palavras, o que importa nesta revolução tecnológica, também conhecida como 
era digital, é a utilização desses diferentes saberes e competências em redes globais, o que 
proporciona a construção linguística e cultural da cibercultura enquanto cenário para produção 
cultural e midiatização social (LISBÔA, 2010), um cenário comunicacional desenhado pelas mídias 
digitais que tem a interatividade como conceito-chave, pois a busca por diferentes formas de 
interação e participação é cada vez mais facilitada pelas novas tecnologias. Na cibercultura as 
mídias não convivem simplesmente, mas convergem na coexistência de uma cultura de massa que 
permanece e da cultura das mídias ainda em plena atividade (LIMA, 2009). Com isso, pode-se dizer 
que há também uma maior variedade e diversidade de discursos, ideologias e culturais circulando 
na esfera. 
 
2 A concepção de sujeito no Círculo de Bakhtin 
  

Para o Círculo de Bakhtin, a questão do sujeito está entre as mais importantes, uma vez que 
ele mobiliza conceitos fundamentais para sua constituição, entre eles o diálogo, a alteridade e a 
ideologia. Em Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1999), por 
exemplo, a concepção de sujeito é social, já que o sujeito emerge a partir das interações verbais com 
o “outro”, ou seja, a partir do diálogo com outros sujeitos sociais. O sujeito é individualmente e 
socialmente pensado em suas relações com outros sujeitos que o constituem e são também 
constituídos por ele. Toda relação entre pelo menos dois indivíduos é um evento social, uma relação 
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social e histórica. O sujeito bakhtiniano é também dotado de uma constituição psíquica que explica 
sua identidade “relativamente fixada”, por elementos que lhe permitem perceber certa continuidade 
psíquica em si mesmo, o que ele mesmo identifica como seu “eu”. A identidade do sujeito é 
“relativamente fixada”, pois, se sua consciência permanece com certa continuidade, ela também não 
deixa de se modificar nas relações com os outros, ou seja, o sujeito não deixa de ser ele mesmo, 
porém, vai se alterando a partir dessas relações. Nesse sentido, ele é também uma entidade em 
mutação (SOBRAL, 2009).  
 
2.1 O sujeito dialógico 

 
O sujeito bakhtiniano é dialógico, pois se constitui na interação com outros sujeitos. O 

dialogismo de Bakhtin é fundamentado na impossibilidade de se conceber o sujeito fora do 
discurso, já que a interação dialógica, que o constitui, só ocorre num dado evento discursivo.  

A partir da concepção de dialogismo, Bakhtin afirma que a linguagem é dialógica, já que os 
enunciados discursivos têm seus sentidos produzidos pela presença constitutiva da 
intersubjetividade nas situações concretas do exercício da linguagem. As relações dialógicas são 
relações de sentido estabelecidas entre dois enunciados discursivos (FIORIN, 2006). Nelas, há 
sempre, inevitavelmente a palavra o “outro”, ou seja, “o enunciador, para constituir um discurso, 
leva em conta o discurso de outrem, que está presente no seu” (FIORN, 2006, p.19).  
 Do conceito de dialogismo designa a condição essencial do ser e agir dos sujeitos. O sujeito 
só existe na relação com outros sujeitos, assim como só age em relação a atos de outros sujeitos. 
Segundo o Círculo, adquirimos a linguagem em contato com os usos da linguagem nas situações 
enunciativas em que somos expostos. Assim, o sentido nasce do diálogo entre formas de 
enunciados/discursos passados já produzidos, e formas de enunciados/discursos futuros, que podem 
vir a ser produzidos (SOBRAL, 2009). 
 
2.2 O sujeito ideológico 
  

A ideologia, para o Círculo de Bakhtin, se constrói nas esferas das interações dialógicas. 
Nesse sentido, o sujeito é ideológico, pois também se constitui nas relações/interações sociais com 
outros sujeitos, com outras ideologias, portanto. Na concepção do Círculo, qualquer enunciado é 
sempre ideológico, não existe enunciado que não seja ideológico. “E ideológico em dois sentidos: 
qualquer enunciado se dá na esfera de uma das ideologias [...] e expressa sempre uma posição 
avaliativa” (FARACO, 2003, p. 46-47). Por isso, para Bakhtin (1999), tudo o que é ideológico 
possui significado e é, portanto, um signo, pois, para ele, sem signo não há ideologia. O signo 
carrega, em sua constituição, de um lado, uma oficialidade que o faz pertencer a determinado 
sistema ideológico e, do outro, uma necessidade de reorganização por meio do contato desse signo 
nas relações cotidianas travadas pelos sujeitos (BAKHTIN, 1999). A ideologia é, portanto, essa 
dupla face que faz com que o signo se mantenha na história e também se transforme nas relações 
dialógicas.  
 
3 Alteridade e identidade 
  

Para Bakhtin (2000), é na relação com sua alteridade que os indivíduos se constituem. O 
sujeito se reflete e se refrata no “outro”. O processo de constituição e alternância contínua do sujeito 
não surge de sua própria consciência, mas é algo consolidado socialmente, através das interações, 
das palavras, dos signos. Constituímo-nos e nos transformamos sempre por meio do “outro”, 
sempre em relação dialógica com o “outro”. A noção de alteridade relaciona-se com a de 
pluralidade. Em Estética da Criação Verbal (2000), Bakhtin afirma que é impossível qualquer 
indivíduo defender sua posição sem correlacioná-la a outras posições, o que nos faz refletir sobre o 
processo de construção da identidade do sujeito, cujos pensamentos, opiniões, visões de mundo, 
consciência etc., se constituem e se organizam a partir das relações dialógicas e axiológicas com 
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outros sujeitos, discursos e falares. Esse sujeito traz em sua subjetividade as marcas dos aspectos 
sociais e históricos de sua vida em sociedade, de sua “intersubjetividade” (SOBRAL, 2009), que 
vão juntando-se, gradualmente, a sua identidade, a partir do reconhecimento de seu ser pelo “outro”. 
O sujeito age sempre (incluindo todos os atos verbais, cognitivos, etc.) com base em uma 
avaliação/valoração daquilo que o faz agir/falar, e pela qual se responsabiliza a partir da identidade 
que forma e das coerções que suas relações sociais lhe impõem ao longo da vida e que vão 
alterando essa identidade que ele veio a formar (SOBRAL, 2009).  

Para o Círculo de Bakhtin, o sujeito é sempre respondente, visto que sua ação é sempre uma 
resposta a compreensão do “outro” e assim ele é também responsável, pois responde pelo sentido 
que desencadeou sua ação. Dessa forma, podemos concluir que é a relação de alteridade que funda a 
responsabilidade, pois o homem nunca está completamente concluído, pois tem a necessidade 
estética do “outro” para lhe dar um acabamento externo (BAKHTIN, 2000). O acabamento que o 
“outro” dá ao sujeito, devido ao excedente de visão que mantém sobre ele, é o que constitui a 
individualidade do sujeito. Sua individualidade não existiria se o homem não a criasse (BAKHTIN, 
2000). O homem que vive em sociedade obrigatoriamente é constituído e modificado por ela da 
mesma maneira que a constrói e a modifica.  

Bakhtin afirma que a alteridade se encontra dentro do sujeito, porém Ponzio (2011) ressalta 
que todos os pensamentos do sujeito são diálogo, o diálogo já é uma imposição em um mundo que 
já pertence aos outros e a linguagem é sempre alheia, pois se dá no exterior social. As palavras 
próprias, na realidade, são palavras alheias que perderam as aspas. O “outro” é, nesse suporte, 
inseparável do “eu”, porém não pode ser englobado na totalidade do “eu”, pois “permanece 
refratário a toda categoria que queira eliminar sua alteridade e subjugá-lo à identidade do eu” 
(PONZIO, 2012, p. 193). Assim, o diálogo sempre vai ser uma armadilha para o fechamento da 
identidade do “eu”. Ao ressaltar a importância dos múltiplos papéis na constituição da identidade do 
sujeito, Ponzio assegura que o “eu” já está em seu papel: 
 

[...] porque o papel me toma: sou professor, marido, pai, italiano, branco, masculino e 
muito frequentemente estes papéis não estão contentes juntos, mas brigam entre si. Certos 
dias eu quero ser o pai e, sou obrigado, ao invés, a ser o professor e me pergunto que coisa 
escolher. Assim sou uma série de divisões. O eu é constitutivamente dialógico no sentido 
de que é dividido, que a alteridade é incorporada (PONZIO, 2012, p. 52).  
 

 
4 A constituição da identidade nas redes sociais: o Facebook 

 
O interesse cada vez maior por questões acerca das identidades sociais é resultado das 

diversas mudanças que vêm ocorrendo nas práticas de sociabilidade do mundo contemporâneo. 
Segundo Nóbrega, antigamente, a identidade era definida por um determinado grupo social, mas 
hoje ela é uma questão subjetiva que passa pelas escolhas individuais (NÓBREGA, 2010). O grande 
fluxo de informação, bem como seu fácil acesso, disponibilizou diversas formas de interagir com o 
mundo, ao mesmo tempo em que contribuiu para propiciar uma redefinição das relações identitárias 
construídas em novos contextos digitais de produção discursiva (NÓBREGA, 2010). Nesses 
contextos, as concepções identitárias definem-se múltiplas e multifacetadas. Essa reflexão só 
demonstra que a identidade é algo em constante construção e transformação, produto de valores e 
escolhas pessoais. Nesse espaço digital, emerge e figura de um sujeito pós-moderno, um sujeito 
profundamente marcado pela liquidez dos novos tempos (BAUMAN, 2001), visto que, inserido 
num espaço de rápidas e constantes transformações, num espaço digital onde circulam informações 
de maneira instantânea e fluida, também a identidade desse indivíduo passa a ser fluida, temporária 
e de difícil delimitação.  

Na onda da era digital, as redes sociais ganham cada vez mais espaço ao popularizarem-se 
de maneira rápida e massiva, trazendo muitas novidades no campo da comunicação.  Por abranger 
um universo muito grande de usuários, elas constituem-se em meios de socialização, em 
instrumentos de expressão, de comunicação e de discussão de temáticas variadas que servem de 
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norte para questionar, refutar, partilhar ou organizar os diversos saberes e valores de uma 
determinada cultura (LISBÔA; COUTINHO, 2010). “O grande pressuposto-base da existência 
dessas redes é preponderância da interacionalidade na construção ou na troca de informações” 
(CARVALHO; KRAMER, 2013, p. 80). As redes sociais congregam pessoas, que criam perfis 
virtuais para si mesmas, nos quais acrescentam informações a seu respeito, como interesses pessoais 
e profissionais, vídeos, fotos, mensagens e textos de diferentes naturezas.  

 Nas redes sociais as pessoas agrupam-se de acordo com interesses em comum dos sujeitos 
inscritos (CARVALHO; KRAMER, 2013). As redes sociais configuram-se como um local onde 
essa e outras vertentes das representações identitárias convergem. Nelas veicula-se aquilo que se é, 
ou aquilo que se almeja ser. É um espaço de construção dos sujeitos. Um local onde aqueles que se 
identificam unem-se sob a ótica do pertencimento. Assim, fazer parte de uma comunidade digital: 
 

[..] é compartilhar um mesmo território, os mesmos sentimentos e impressões. É exibir-se 
da forma que se achar mais conveniente, carregando consigo a segurança de ter ao lado 
várias outras pessoas que pensam da mesma forma e que assim reforçam o ideal de grupo 
(NÓBREGA, 2010, p. 97).  
 

Dentro das redes sociais, destacamos o Facebook, que na atualidade é uma das redes sociais 
mais populares no Brasil. Por isso, acredita-se que o estudo do Facebook, especificamente das 
mensagens que nele circulam, é de extrema relevância e importância para a investigação e análise 
da construção das identidades sociais, uma vez que o ingresso na rede social configura-se como um 
espaço amplo em que é permitido construir e divulgar a concepção identitária que se deseja à 
medida que os usuários da rede interagem, dialogam instantaneamente com outros usuários. As 
postagens de qualquer perfil no Facebook trazem, na interface, a possibilidade do acréscimo de 
comentários, de compartilhamentos da informação para amigos da rede do ato de “curtir”. “Curtir” 
significa indicar a aprovação de algum conteúdo divulgado, seja por perfis pessoais ou 
institucionais. (CARVALHO; KRAMER, 2013). Todos esses aplicativos sugerem a existência de 
uma modalidade de interação específica, bem como têm implicações na formação das identidades 
dos usuários da rede social. (ROSA; SANTOS, 2013).  
 
5 Algumas considerações 

 
Nesse texto, discorremos sobre as transformações e as mudanças ocorridas nos meios de 

interação e comunicação na sociedade, que foram impulsionadas principalmente pelo surgimento da 
internet, bem como de suas novas mídias digitais. No mundo contemporâneo, vivemos a era da 
revolução digital, período que mobiliza nas redes virtuais a interação entre diferentes sujeitos, 
culturas e ideologias. Nesse sentido, a reflexão dos conceitos de sujeito, diálogo, ideologia e 
alteridade no Círculo de Bakhtin são de fundamental importância para a investigação e análise do 
processo de construção das identidades no espaço das novas mídias digitais, especificamente, na 
rede social Facebook, visto que, para Bakhtin, a  identidade, a subjetividade do sujeito é 
constitutiva, ou seja, se dá na relação, na interação com outros sujeitos sociais.  Percebe-se que esse 
processo envolve também as relações de alteridade nesse espaço digital, visto que o usuário que 
curte, compartilha ou comenta a mensagem no Facebook precisa de outros usuários para construir 
sua subjetividade. Em outras palavras, ele precisa se colocar no lugar do outro, ou seja, refletir 
sobre o conteúdo discursivo das mensagens, bem como de seus comentários para poder construir 
sua opinião na rede, seu ponto de vista sobre determinado assunto.  

Acreditamos que estudos sobre as redes digitais, em especial o Facebook, tenham grande 
importância e valor na era da cultura digital, justamente por se tratar este de um interessante espaço 
de observação e análise das relações entre sujeitos virtuais, que só se concretizam nesse espaço 
porque interagem com outros sujeitos virtuais.  
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Alteridade e responsividade em Bakhtin12 
  

                                                                    Sebastiana Almeida Souza13                   
                         Sérgio Souza Almeida14 

 
 

Este artigo pretende trabalhar a noção de alteridade e responsividade em uma abordagem 
bakhtinina através da análise da música: O Outro. Assim, serão abordadas também as noções de 
sujeito e dialogismo, uma vez que, para Bakhtin e seu Círculo, é somente nas relações dialógicas 
que o sujeito se instaura enquanto ser responsivo. 

 
Introdução 

Música: O outro (Adriana Calcanhoto) 
Eu não sou eu nem sou o outro, 
Sou qualquer coisa de intermédio: 
Pilar da ponte de tédio 
Que vai de mim para o outro. 
 

Na canção de Adriana Calcanhoto, a nosso ver, resume-se com poucas palavras o que 
Bakhtin e o Círculo entendem pela relação do sujeito com seu outro, uma relação de incompletude.  

Iniciaremos analisando a primeira estrofe da música: eu não sou eu nem sou outro. 
Baseando-se na teoria bakhtiniana, compreendemos que somos constituídos numa relação entre eu e 
o outro, mas, nas interações, num sentido aparentemente paradoxal, não deixo de ser eu, por isso, eu 
não sou eu (no sentido de uma identidade fixa, estática), nem sou outro (em que o eu se perde ou é 
assujeitado pelo outro). Nesse aspecto, Bakhtin assinala que a busca da palavra como ato por sua 
vez singular e irrepetível deve descrever de maneira participante a concreta “arquitetônica”, focada 
ao redor do eu, cujos momentos, segundo os quais se constituem e se dispõem todos os valores, os 
significados e as relações espaço-temporais, são “eu-para-mim, o outro-para-mim e eu-para – outro” 
(BAKHTIN, 1992, p.38)., o que caracteriza a arquitetônica do eu em termos de alteridade. 

A dialogicidade do eu que Bakhtin (1929 e 1963) descreve, analisando-a na obra de 
Dostoiévski, é a expressão desta inevitável situação do eu e da palavra na qual se decide cada vez o 
seu ouvir, o seu pensar, o seu agir, o seu dizer, o que fica claro na música, a qual, se trabalharmos 
de forma dialógica, consequentemente,  fará os alunos refletirem e refratarem os diversos sentidos 
ali sugeridos. 
           O verso “sou qualquer coisa de intermédio” nos remete ao conceito de interação, ao evento 
da interação, que se constitui um e o outro, eu e outro, ou seja, é no momento da interação que 
acontece o diálogo e ali se constitui a natureza da linguagem. Para Bakhtin (isso permeia toda a sua 
obra), viver é tomar posições continuamente, é enquadrar-se em um sistema de valores e, do interior 
dele, responder axiologicamente.   

Desse modo, partindo dos pressupostos bakhtinianos de que a linguagem humana é 
essencialmente dialógica e de que vivemos "no universo das palavras do outro", focalizaremos, 
mais precisamente, em que medida o dialogismo e a alteridade figuram e se configuram no 
discurso, neste caso na análise da música. 

Entendemos que nossas palavras estão imbricadas com a palavra do outro: Vivo no universo 
das palavras do outro. E toda a minha vida consiste em conduzir-me nesse universo, em reagir às 
palavras do outro. 

                                                            
12 Essa investigação está inserida no projeto de pesquisa “Relendo Bakhtin: contribuições do Círculo de Bakhtin para uma análise 

dialógica de discursos produzidos em diferentes esferas da atividade humana”, desenvolvida pelo Grupo de pesquisa RELENDO 
BAKHTIN (REBAK), do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem, da Universidade Federal de Mato Grosso. 

13 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Cuiabá, 
Brasil,  tianaalmeida@gmail.com. 

14 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Cuiabá, 
Brasil, sergio.almeidabr@gmail.com. 



  48

Alteridade e Dialogicidade da palavra 
 
Analisando este trecho da música: Que vai de mim para o outro, entendemos que estamos 

constantemente internalizando e ressignificando os enunciados dos outros, a linguagem apresenta, 
segundo Bakhtin (2003), um caráter heteroglóssico; assim como dialógico, uma vez que esses 
enunciados sempre pressupõem uma atitude responsiva do(s) outro(s) a quem eles se dirigem. . 

A esse respeito, Faraco (2003, p. 22) diz:  
 

O mesmo mundo, quando correlacionado comigo e com o outro, recebe valorações 
diferentes, é determinado por diferentes quadros axiológicos. E essas diferenças são 
arquitetonicamente ativas, no sentido de que elas são constitutivas dos nossos atos 
(inclusive de nossos enunciados): é na contraposição de valores que os atos concretos se 
realizam; é no plano dessa contraposição axiológica (é no plano da alteridade) que cada um 
orienta seus atos. 

 
Baseado na concepção de alteridade, Bakhtin, afirma que não é um destinatário pacífico, 

cuja única função se resume em compreender o locutor; sua atitude em relação à fala do locutor é 
sempre responsiva ativa e materializa-se na sua resposta (externa ou interna). É exatamente uma 
resposta e não uma compreensão passiva que o locutor espera do(s) outro(s) a quem o seu discurso 
se dirige, resposta que pode se materializar sob a forma de uma concordância, pois nossos 
enunciados estão repletos da fala dos outros, isto é, de outros enunciados que são assimilados ou 
empregados de forma consciente ou não-consciente. 

Segundo Brait (1997), o dialogismo na teoria bakhtiniana pode ser interpretado como o 
elemento que instaura a natureza interdiscursiva da linguagem, na medida em que diz respeito “ao 
permanente diálogo, nem sempre simétrico e harmonioso, que existe entre os diferentes discursos 
que configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade” (BRAIT, 1997, p. 98), assim, 
podemos pensar que a música se torna um elemento representativo das relações discursivas que se 
estabelecem entre o eu e o outro nos processos discursivos instaurados historicamente pelos 
sujeitos. 

Analisando a música na perspectiva da linguagem verbal, verificamos várias  questões  que 
se iluminam. Assim como na língua, podemos dizer que também aqui são as obras concretamente 
produzidas (os “enunciados musicais”) que permitem o acesso das pessoas à fruição e compreensão 
das músicas. Os sistemas, as regras formais, as escolas estilísticas só são acessíveis, só tem 
existência por intermédio das obras concretas. Fora delas, não passam de abstrações, possibilidades 
virtuais que podem ou não vir a se realizarem. 

Analogamente ao funcionamento linguístico, também todo enunciado musical é dirigido a 
alguém, pressupõe um interlocutor – presente ou ausente, real ou imaginário – que de algum modo 
lhe será um respondente. A resposta aos enunciados musicais, também como na língua, nem sempre 
é imediata e materialmente visível, pois pode ser desde uma simples fruição da obra ou uma 
manifestação verbal (como um elogio, saudação ou cumprimento) até a criação de outra obra em 
algum outro momento ou numa outra linguagem artística. Esse jogo de respostas a enunciados 
artísticos através da criação de outras obras, aliás, é uma característica muito presente no campo 
artístico de modo geral, não apenas na música. 

Desse modo, compreendemos que se trabalharmos a música em sala de aula, abordando os 
aspectos cognitivo, psicológico e social, numa perspectiva dialógica, enfatizando sua relevância 
para o desenvolvimento da humanidade, bem como sua representação histórica, pois a música tem a 
finalidade de ampliar e facilitar a aprendizagem do educando, e ensinando o indivíduo a ouvir e a 
escutar de maneira ativa e reflexiva, teremos bons frutos no processo educativo e colaboraremos 
para a formação de leitores críticos. 
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Considerações finais: reflexões para outros horizontes 
 
Muito embora nosso caminho reflexivo nessa direção ainda esteja no início, a perspectiva 

discursiva mostra sinais positivos também ao jogar algumas luzes nas nossas práticas educativas e 
reflexivas sobre a questão da música em particular. Para além do campo analítico dos elementos 
linguísticos apenas, pensamos que esse modo de entender a música seja promissor também para o 
da discursividade. O fato de concebermos as músicas como enunciados e o campo musical como 
uma cadeia discursiva permite uma revisão radical dos procedimentos que envolvem a participação 
direta ou indireta da música.  

Desse modo, alicerçado na concepção dialógica da linguagem, podemos dizer que a nossa 
fala, assim como a música, não pertence só a nós. Nela ecoam muitos discursos, muitas vozes, às 
vezes explícitas, às vezes silenciadas. Nesse sentido, observamos que o discurso do outro na 
abordagem bakhtiniana revela a presença do heterogêneo na constituição do discurso, o que nos 
mostra a contribuição de Bakhtin oara os estudos da heterogeneidade, a partir de sua reflexão sobre 
o “discurso de outrem”.  
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Alteridade: o homem e a(s) Nossa(s) Senhora(s), no Círio de Nazaré15 
 

Daniel Prestes da Silva16  
 
 
 O sujeito, como uma identidade constituída culturalmente em determinada comunidade 
semiótica, só é possível, na perspectiva bakhtiniana, por meio das relações com os outros em 
linguagem, no processo dialógico de interação. Assim, enquanto sujeitos postos em interação, 
“constituímo-nos e nos transformamos sempre através do outro” (GEGe, 2009, p. 13). 
 Deste modo, a “alteridade é um fundamento da identidade” (GEGe, 2009, p.13), mas não 
como um rótulo ou característica fixa, estanque, e sim como algo fluido, cambiável, movente como 
a cheia e a vazante da maré, sendo, portanto, passível de reestruturação e modificação.; e se dá não 
apenas com um outro físico, o que não implica uma não concretude em seu aspecto simbólico. E, 
em ambos os casos, esse processo deve ocorrer tanto no exterior como no interior desses sujeitos, 
voltando-se posteriormente, de novo, para o externo, re-significado. 
 É essa relação abstrata, que ocorre entre o símbolo e o sujeito que percebemos ocorrer 
quando o homem interage com o divino e sobre o qual trataremos aqui, por meio do Círio de Nossa 
Senhora de Nazaré, para a reflexão sobre o processo de alteridade existente nessa relação que se 
institui entre esses sujeitos. 
 Nessa interação entre o homem e o divino, percebe-se que se dá em um plano da abstração, 
já que o sobrenatural não é palpável, e ocorre no interior do sujeito, pautando-se pelo que 
culturalmente se convencionou como identidade e/ou papel social deste ente divino e é mediado por 
meio de uma imagem física, que o corporifica e torna essa interação “mais” concreta, por 
estabelecer um interlocutor concreto. Muitas são as tradições religiosas, mesmo pré-cristãs, que 
utilizam-se desse recurso para a efetivação da interação entre o homem e o divino, como no nosso 
caso, o catolicismo no qual se insere Nossa Senhora de Nazaré 
 No entanto, essa relação se expande e torna-se mais complexa com a ocorrência do Círio de 
Nazaré, quando se percebe que, durante a procissão, mais um elemento é inserido na interação entre 
esses sujeitos, causando assim desdobramentos, a instituição de novos sujeitos, a reconfiguração de 
identidades e novas relações de alteridade. 
 Mas que elemento é esse inserido e, quais são essas reconfigurações e relações que passam a 
constituir a interação entre natural e sobrenatural? 
 No Círio de Nazaré, durante a procissão que segue a Santa, muitos são os fiéis que levam a 
sua imagem de Nossa Senhora, seja ela a de Nazaré ou outra, que é a da afetividade deles, para a 
qual eles rezam, agradecem e fazem pedidos. São as imagens do ambiente familiar e do cotidiano 
dessas pessoas. 
 Quando isso acontece, o homem coloca dois objetos em interação, a imagem do cotidiano e 
a imagem oficial da Igreja. Nessa nova relação que se institui entre essas imagens, esses dois novos 
sujeitos é a própria Nossa Senhora, que se reconstitui, reconfigura-se em dois sujeitos distintos, isso 
porque a imagem da Igreja passa a ser a que abençoa a imagem, que abençoará o devoto, 
estabelecendo aí uma certa hierarquia entre elas e que só é possível por conta da relação 
anteriormente estabelecida, entre o homem e a divindade, na expressão de sua fé no poder desse 
ente sobrenatural. 
 Destarte, percebe-se que a relação de alteridade estabelecida entre os sujeitos homem e 
divino constitui-se numa trama muito mais complexa, que a relação entre esses dois sujeitos, 
conformando assim, “uma infinidade de furos, igarapés, lagoas, afluentes, tributários, numa 
geografia de águas que, quando não invade tudo, se faz pressentir a sua volta, em sua permanência, 

                                                            
15A reflexão feita nesse trabalho é apenas um recorte da pesquisa “Círio de Nossa Senhora de Nazaré: um cortejo de Santas” 

vinculado ao Projeto “Objetos e promessas do Círio de Nazaré: processos semióticos de (re)significação” , coordenado pela 
Professora Doutora Rosa Brasil (UFPA). 

16 Especialização UNAMA; E-mail: prestes.dan@gmail.com 
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em seu ritmo” (PIZARRO, 2012, p. 18), constituindo o que poderíamos considerar como uma 
“Alteridade das Águas”, pois são consciências que se alargam ao entrar em contato com outras, que 
também se alargam. 
Deste modo, a relação com o espiritual, fora da vivência cotidiana, realiza no sujeito o processo de 
 

Um ser-sendo em de-vir, recebendo outro ser-sendo em de-vir. Mergulho na memória do 
passado e na memória do futuro; quando então os sentidos encontram a superação de suas 
contradições, e assim emergem novos sentidos. Aqui se impõe o diálogo polifônico, 
incompletável, infinito, extralocalizado. Fala aqui a palavra outra.  Aqui o eu escuta, um 
sujeito se abre ao outro sujeito, o homem aprende, pra só então dar seu passo, fazer seu 
“ato responsável” (MELLO; MIOTELLO, 2013, 223). 

 
 Evidenciando “a necessidade de a vida pequena e pessoal do cotidiano se abrir para as 
questões divino-universais, e cada um de nós viver essa dupla dimensão de forma plena, alargada” 
(MELLO; MIOTELLO, 2013, 223), uma vida vivida na noção bakhtiniana de Tempo grande, já que 
a relação que é estabelecida, imerge no Tempo pequeno, estabelecendo um vínculo não apenas com 
a Santa, mas com todos os outros, que não o sujeito próprio dessa relação, mas que estão na ilharga 
dessas relações de alteridade postas, pois a relação com o divino não é unicamente para si, mas para 
outros, os quais se inserem nessa proteção pedida à Santa. 
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Aquele que fui... ou o que sou hoje. 
 

 Moacir Lopes de Camargos (Unipampa, Bagé, RS) 
lopesdecamargos@gmail.com 

 
 

 No mês de junho estava pensando sobre o encontro em Vitória e o que poderia escrever 
como texto para  o evento. De repente, eis que ouço a seguinte frase, dirigida a mim: “esquece que 
foi boia-fria, andava descalço, pare de repetir isso. Sua vida é de agora para frente. Não tem que 
ficar contando isso”. Reafirmei que isso é parte de mim, de minha história de vida, mas não 
prolonguei no diálogo, mas pensei muiiiito nisso e em outras possibilidades de frases como, por 
exemplo: “esquece que tocava berimbau na rua, agora tu tocas piano clássico”. Me lembrei do 
cantor Seu Jorge  contando em uma entrevista que vivia na rua e foi lá que começou a aprender a 
ser artista, a tocar violão. 
 Mas o que isso tem a ver com o encontro de Vitória? Tudo. A partir dessa frase a mim 
dirigida, podemos dialogar com Bakhtin para compreender o que é mundo, sujeito, ideologia, 
diferença, alteridade, cultura, vida(s). Não discutirei cada conceito, mas deixo minhas palavras à 
medida que vou contando um pouco de minha história de boia-fria, professor, enfim algumas ideias 
... 

Como é ainda muito conhecido no meio acadêmico, principalmente para alunos de 
doutorado, fazer um sanduiche (estágio e não ménage à trois) na França, principalmente, é 
sinônimo de estatus e excelência, o que, com certeza, te dará um plus a mais no currículo. Aliás, 
agora, com o programa Ciências sem Fronteiras – ou com fronteira, dado a exclusão das ciências 
humanas – os alunos de graduação também podem ir à França, Alemanha, etc. Então, é muito mais 
glamour contar que estudou na França, não é mesmo? Comece sempre por isso para o seu Lattes, 
mas vale também Estados Unidos, Inglaterra, e países europeus.... mas nada de dizer que esteve na 
África! Realmente, dificilmente, encontraremos alguém na academia que foi ao continente africano 
para realizar uma pesquisa. Questões de cultura! 
 Fiquei semanas com a frase na cabeça e agora que começo a escrever, volto a pensar no meu 
trabalho de boia-fria (dos 13 aos 18 anos) no cerrado de Minas Gerais, nas plantações de café. Esse 
trabalho foi muito importante para mim, pois me proporcionou recursos financeiros para estudar e 
sonhar futuros. Como posso apagá-lo, esquecê-lo? Impossível! Ele foi singular na vida, também me 
constitui e é uma parte de muitos dos caminhos que já percorri. Me sinto responsável por esse meu 
passado, pois ele me criou possibilidades de futuro, repito. Tenho em minha casa um moinho de 
café na cozinha, juntamente com um quadro de panhadores de café. Quando chegam as visitas em 
casa, adoro moer os grãos, sentir o cheiro do pó (de café, claro!) e preparar um bom café. Para 
completar, faço o pão de queijo. Mas não tenho fotos de Paris para mostrar e contar as aventuras 
durante a conversa. Se fosse de Pariscida du Norte! 
 Paro, releio minhas palavras e me vem outras memórias. Penso no professor Geraldi e nas 
suas palavras bakhtinianas sobre diferença. Me vem a imagem de um outro professor de filosofia.  
Durante o terceiro ano do ensino médio esse professor  dizia para a minha turma que éramos a 
América Latina da escola, não sabíamos pensar... a outra turma era a América Anglo-Saxônica. 
Silêncio era a minha resposta! Talvez hoje tenho mais claro uma possiblidade de resposta com o 
crítico latino-americano González Prada que, já em 1911, escrevia que sabíamos mais da China que 
de nossos países vizinhos! 
 Incrível essa admiração pelo outro considerado superior! E que ainda é reforçada, repetida, 
ou seja, temos uma herança cultural de povos tidos como ricos (europeus brancos); ao invés de nos 
orgulhar de nossa cultura, admiramos o outro como sendo melhor, o modelo ideal a seguir. 
Admiramos o outro europeu, branco, considerado superior, nas tradições culturais, na educação e, 
consequentemente, ir estudar com ele é sinônimo de boa formação acadêmica. Esquece o 
mameluco, mulato, cafuso!? 
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Penso também como todo o sistema educacional é excludente. Boias frias, quando podem ir 
a escola, como no meu caso, devem estudar a noite, e a as chances de ter um ensino de qualidade no 
noturno são poucas. Assim, as possibilidades de um trabalhador seguir adiante nos estudos são 
pequenas, pois os melhores cursos são diurnos, para quem quer fazer vestibular! E, a partir desse 
fracasso escolar das escolas noturnas, sabemos que as respostas são do tipo: não sabem nem 
escrever, não pensam nada, são iletrados! Mas, em todo caso, se tu és um boia fria que se deu bem, 
esquece esse seu passado porque essa mancha em sua vida nem merece ser contada, relembrada. 
Conte que foi a Espanha, Alemanha, Estados Unidos; fale inglês que é bem chique. Melhor ainda, 
publique em seu Lattes artigos em inglês nas melhores revistas internacionais (Qualis A), pouco 
importa se sua pesquisa é sobre os boias frias e eles nem mesmo ficarão sabendo dela, ou lerão o 
artigo deles em inglês! A cultura letrada acadêmica entra em sua vida e isso é o sucesso, tu serás o 
bem sucedido, o resto esquece! Insisto em não esquecer e busco perguntas com as palavras da 
poetisa colombiana Angye Gaona em seu poema Cañon adentro 

 
Sigo el camino del esternón, 
busco el origen de la sed, 
voy al fondo de un cañón de paredes plateadas, 
sólidas merced al tiempo, 
movedizas cuando el aluvión, 
cuando la infancia, era glacial. 
 
Colecto las raicillas del pensamiento. 
Las cargo a mi espalda erosionada 
junto al agreste olvido que cae de mí. 
 
Se asoman 
desde pequeñas cuevas, 
los indicios del dolor; 
veloces burlan las miradas 
y vuelven a ocultarse en la piel del cañón. 
 
Inscritas en las paredes, 
las coordenadas indescifrables 
del rayo prehistórico 
que formó mi faz. 
Tiempo de la hondura, 
tiempo sin sílaba, 
cuando soy sólo un sonido 
en tránsito a la fatiga. 
 
Busco un manantial 
que bañe la pregunta adherida a mi historia. 
Busco la vida recién nacida 
y hallo la sed. 
 
Sigo la senda del esternón. 

 
 E para terminar, basta ouvir as palavras  que nos deixam Geraldi (2009:115-116) em seu 
texto A diferença identifica, a desigualdade deforma: “Quando o olhar para as construções estéticas 
deixarem de lado as classificações que tornam desigual tudo que é diferente – a cultura deles é 
artesanato; o poema deles é literatura de cordel; as artes plásticas deles são ingênuas; a crítica deles 
é ideologia – talvez reencontraremos na experiência estética o que de comum compartilhamos como 
homens – a capacidade de criar. Para isso, será necessário lutar contra as desigualdades e abrir-se 
para enfrentar o inusitado”. 
  É preciso abrir os olhos para a diferença, é preciso contar a sua história e não apenas repetir 
histórias contadas. É preciso saber dialogar, perguntar sempre. 
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As Ciências Humanas como um lugar de escuta, de diálogo, de encontro de vozes 
 

Camila Caracelli Scherma17 
 

“Quanto a mim, em tudo ouço vozes e relações dialógicas entre elas” 
Bakhtin  

 
Um início de conversa 
 

O texto que aqui inicio é um exercício de pensar as ciências humanas na relação com a vida, 
de pensar possibilidades e caminhos de alargamento dos limites dessas ciências. É uma conversa, 
um diálogo que aqui se lança já à espera de palavras outras. 

A escolha pelo eixo “Vida, cultura e alteridade” se deu por conta de que o que trago para 
este texto são reflexões e compreensões acerca das ciências humanas em relação com a vida – que é 
o lugar de seu nascedouro e o lugar de onde se nutrem. Desta forma, trato de pensar, um pouco que 
seja, nas ciências humanas imbricadas com a vida, com a cultura e com a alteridade. 

No texto publicado nos anais do Círculo – Rodas de Conversa Bakhtiniana18, que se deu em 
São Carlos (SP), em novembro de 2012, trouxe para a discussão uma inquietação a respeito da 
necessidade (ou urgência) de pensar uma ciência humana responsável, utilizando, para isso, os 
escritos de Bakhtin e do Círculo, além de escritos de pensadores como Augusto Ponzio e João 
Wanderley Geraldi, na construção de compreensões acerca das ciências humanas, mais 
especificamente acerca da Linguística. Neste texto, no entanto, quero dar um pequeno passo 
adiante, trazendo para este diálogo leituras e pensares a respeito das Ciências Humanas de forma 
um pouco mais ampla, não centrada somente na Linguística. 

Nessa perspectiva, esboço uma proposição das ciências humanas como um lugar de encontro 
de vozes, de encontro de palavras, de encontro de olhares. Augusto Ponzio, em falas realizadas em 
abril deste ano 19  em eventos na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – e na 
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar –, entre tantas outras questões que levantou, trouxe o 
pensar sobre a ação de falar um outro idioma como um lugar de encontro de modos diferentes de 
ver o mundo. Para ele, falar uma outra língua é encontrar novamente os fonemas perdidos. Falar em 
outra língua não é somente aprender a se comunicar em outra língua, mas é aprender a ver o mundo 
de outra maneira. Um sujeito bilíngue fala duas línguas, mas cada uma no momento apropriado – as 
duas línguas não se falam, não entram em contato, não se relacionam; um sujeito que fala duas 
línguas e sabe traduzir um texto é porque conhece os dois modos de olhar para o mundo, os modos 
que cada língua lhe proporciona. Bakhtin fala do plurilinguismo dialógico: não só as línguas se 
relacionam, mas o próprio modo de ver o mundo (Ponzio, 2013). 

O que temos nessas palavas de Ponzio é um alargamento e um aprofundamento da relação 
entre falar uma língua (materna ou estrangeira) e o modo de construção do olhar sobre o mundo. Ele 
desvia o foco de olhar para uma língua estrangeira como um conjunto fechado, como um pacote que 
devemos apreender para conseguirmos falar um outro idioma, e desfoca esse olhar para a língua 
(estrangeira, nesse caso) na relação com a vida. É um encontro de palavras, é um encontro de vozes; 
um encontro de diferentes modos de ver o mundo. 

De modo análogo, poderíamos pensar também a relação entre as ciências, mais 
especificamente aqui entre as ciências humanas: poderíamos construir um olhar para as ciências 
como um lugar da escuta, um lugar em que múltiplas vozes e diferentes modos de conceber e de 
olhar para o mundo se encontram, um lugar de encontro de palavras. 

Para tanto, é preciso conceber a relação  que as ciências humanas têm com seus objetos de 
estudo e de pesquisa. Bakhtin, no texto “Metodologia das Ciências Humanas20”, faz uma distinção 
                                                            
17Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Realeza; caracellischerma@bol.com.br 
18Disponível em: http://www.gege.ufscar.br/circulo-2012/textos-rodas-2012/view 
19 Os eventos em que esses diálogos se deram foram o III Simpósio – contribuição de Bakhtin à linguística e à educação 

(UNICAMP) e o Ciclo de Estudos Bakhtinianos 2013 (UFSCar). 
20 In Estética da Criação Verbal (2003) 
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acerca de diferentes modos de lidar com o objeto estudado: o cognoscente pode fazer a pergunta a si 
mesmo e a um terceiro em presença da coisa morta, mas também pode fazer a pergunta ao próprio 
cognoscível (p.394). Essa distinção nos leva, então, a retomar o que Bakhtin afirma ser o objeto de 
estudos das ciências humanas: um sujeito que fala com outro sujeito que fala, “O objeto das 
ciências humanas é o ser expressivo e falante” (p.395). Há, portanto, nesse objeto, encontros de 
palavras, encontros de vozes; há atividade por parte do cognoscente e atividade do que se abre – 
“conhecimento do ato bilateral de conhecimento-penetração” (p. 395).  

A “atividade bilateral do conhecimento”, proposta por Bakhtin como necessária às ciências 
humanas, se dá no limite entre uma consciência e outra. Aqui também é possível pensarmos, então, 
a respeito da diferença que Bakhtin estabelece entre o ato da explicação e o ato da compreensão: 
“Na explicação existe apenas uma consciência, um sujeito; na compreensão, duas consciências, dois 
sujeitos. Não pode haver relação dialógica com o objeto, por isso a explicação é desprovida de 
elementos dialógicos […]. Em certa medida, compreensão é sempre dialógica” (p. 317). Essa 
distinção, que aparece em “O problema do texto na linguística, na filologia e em outras ciências 
humanas21”, nos traz de novo o pensar sobre os sentidos que se constroem nas atividades bilaterais 
do conhecimento, atividades essas que só emergem no limite entre, pelo menos, duas consciências. 

Bakhtin ainda trata das formas do saber – a forma monológica e a forma dialógica. Na forma 
monológica do saber, como afirma Bakhtin, “o intelecto contempla uma coisa e emite enunciado 
sobre ela. Aí só há um sujeito: o cognoscente (contemplador) e falante (enunciador). A ele só se 
contrapõe a coisa muda” (BAKHTIN, 2003, p. 400). Ainda para Bakhtin, é possível conceber 
qualquer objeto do saber (incluindo o homem) como uma coisa [morta/muda]. Contudo, “o sujeito 
como tal não pode ser percebido e estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo 
sujeito, não pode tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser 
dialógico” (BAKHTIN, 2003, p. 400). 

Num exercício de pensar as ciências humanas, a delimitação dos objetos de estudos e das 
metodologias de pesquisa e de construção de conhecimento, poderíamos nos interrogar: o quanto de 
vida, de cultura e de alteridade há nas ciências humanas desta nossa contemporaneidade? De que 
maneira ocorrem nossas atividades de pesquisa: em relação com um objeto mudo ou em relação 
com um sujeito 'expressivo e falante'?  Que níveis de assepsia – do objeto, dos sujeitos, da história – 
temos construído em nossos trabalhos? Quais têm sido os limites de nossas pesquisas nas ciências 
humanas? 

A questão da assepsia e dos limites é muito cara, posto que numa busca por alargar as 
dimensões de compreensão que podemos construir e por nos aprofundar nos sentidos que podemos 
buscar, esbarramos, muitas vezes, nos limites do monologismo, nos limites de uma só consciência 
na 'descrição' e 'explicação' de nossos objetos em vez de construirmos uma atividade bilateral de 
compreensão desses sentidos. “O pensamento que, como um peixe no aquário, choca-se com o 
fundo e as paredes, não pode ir além e mais fundo” (BAKHTIN, 2003, p.401). É preciso extrapolar, 
então, “as paredes do aquário” para podermos “ir além e mais fundo”; é preciso falar com e não 
sobre nossos 'objetos' de pesquisa. É preciso 'sujar' nossos objetos com a vida. 
 
O olhar enviesado e a escuta como formas de extravasar os limites do pensamento  
 

Augusto Ponzio, no mesmo evento já citado anteriormente, ainda afirmou que ensinar é 
praticar a educação linguística. É educar um “bambino” para olhar para o mundo pela geografia, 
pela história, etc.. Esse é um ensino plurilíngue, pluricultural. É como um caleidoscópio, que, ao 
olhar por ele, tudo muda e essa mudança que devemos buscar construir não se trata de uma 
mudança por prazer, um prazer individual, mas uma mudança social para que possamos viver 
melhor juntos, para que possamos construir modos diversos de vivermos juntos (PONZIO, 2013). 

Aqui, Ponzio traz a imagem do caleidoscópio, em outros momentos já usou também a 
imagem do periscópio. Isso para construir, por meio de objetos concretos, uma relação de busca de 
novos olhares sobre as coisas, sobre os sujeitos, sobre o mundo, sobre a vida; a construção de um 
                                                            
21  In Estética da Criação Verbal (2003) 
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olhar indireto, enviesado, que esse pensador traz com muita força em seus escritos e em suas falas. 
Essa necessidade de olhar para língua não para descrever a língua em si, mas olhar para ela para ver 
o mundo; olhar para o escudo de Perseu não para ver o objeto em si, mas para ver a Medusa e lutar 
com ela; olhar para a literatura para compreender a própria vida; poderíamos pensar, então, um 
olhar para as ciências humanas não em si, mas para nelas colocar-nos à escuta das vozes, das 
palavras, das tantas maneiras de construção de olhares para a vida. 

A escuta também é um ato bilateral. Não é uma atividade por parte de quem fala e uma 
passividade por parte de quem escuta. A escuta também fala, também responde. “Na verdade, o 
destinatário da palavra tem uma posição de quem responde de forma ativa; e essa posição 
responsiva, o seu de acordo ou em desacordo, totalmente ou em parte, estão em jogo desde o início 
do encontro de palavras, às vezes literalmente, desde a primeira palavra do falante” (PONZIO, 
2010, p.54). 

Se consideramos, com Bakhtin, que “Independentemente de quais sejam os objetivos de 
uma pesquisa, só o texto pode ser o ponto de partida”,  a construção de compreensões acerca dos 
textos com os quais trabalhamos nas ciências humanas, que devem ser nosso ponto de partida, 
precisa ser uma construção que extrapole também os limites desses textos, de modo a alcançar 
níveis mais profundos, de modo a alargar os sentidos. Isso é também buscar uma palavra outra, não 
somente uma palavra objetiva, direta, mas uma palavra indireta, uma palavra enviesada, que, assim 
como o caleidoscópio, possa nos fazer ver de modos diversos. E a busca dessa palavra outra se dá 
pela escuta, ativa e respondente. A posição de escuta é o ponto central da relação com a palavra 
outra (PONZIO, 2010).  

Ponzio propõe uma “Linguística da Escuta”. Nessa linguística, ele nos coloca a necessidade 
de trabalharmos não com a frase, mas com o enunciado. Aí está um dos modos de construção de 
novos olhares sobre o nosso objeto de estudos: em vez de olharmos para o já-dado, para o repetível 
e reproduzível, Ponzio nos propõe que olhemos para o irrepetível, para o único, para o singular. Isso 
extrapola os limites do texto, extrapola os limites do já-dado para alcançarmos as profundezas do 
novo, do único, do singular, do irrepetível. A escuta está imbricada nessa ação, colar-se à escuta das 
vozes, dos sentidos que remetem tanto para o interior do texto quanto para fora dele. No campo das 
ciências humanas, então, poderíamos trazer para a construção do nosso olhar sobre os nossos 
objetos as características e os sentidos que são do interior desses objetos, mas que, além disso, 
remetem para sentidos que lhes são exteriores; isso Bakhtin e Volochínov já trazem em Marxismo e 
Filosofia da Linguagem quando tratam da questão dos signos (BAKHTIN / VOLOCHÍNOV, 2009). 

Contudo, na linguística, por exemplo, sabemos que “ao ultrapassarmos o nível da frase – e já 
dentro deste nível em muitos casos – temos inúmeras dificuldades com o modelo científico que 
herdamos [...]” (GERALDI, 2010a, p.59). Nesse sentido, também de acordo com Geraldi,  
 

Se queremos incluir entre nossos objetos de estudo os modos de construção das 
significações, dos sentidos, das compreensões e das interpretações, mantendo discursos e 
textos como nossos objetos preferenciais, aos quais chegamos com um custo considerável 
para nossa fama de cientistas bem sucedidos, talvez tenhamos que reconhecer que nosso 
objeto – agora a linguagem e seu funcionamento e não mais a língua e seu sistema de 
relações internas – faz parte de um tipo de atividade humana que não se deixa reduzir ao 
positivismo. GERALDI, 2010a, p.60. 

 
Geraldi ainda assevera que “[...] antes de tudo cada pesquisador precisará equipar-se com 

sua posição (política, é claro) de alinhamento à tradição ou radicalização na defesa de outras 
manifestações verbais [no caso da linguística] como tão importantes ou até mesmo mais 
importantes do que aquelas que a tradição elevou à categoria de cânone” (GERALDI, 2010a, p.61). 
Para continuarmos a conversa 
 

Para dar um acabamento provisório a este início de diálogo, gostaria de colocar aqui as 
palavras de Goethe, já usadas por mim como epígrafe em outro momento:  
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Quando contemplamos as montanhas, quer de perto, quer de longe, e vemos seus cumes ora 
a brilhar com a luz do sol, ora enevoados, ora envoltos em nuvens tempestuosas, ora 
fustigados pela chuva ou cobertos de neve, atribuímos todos esses fenômenos à atmosfera, 
pois podemos ver e compreender seus movimentos e suas modificações. As montanhas, 
porém, em sua forma tradicional, oferecem-se imóveis aos nossos sentidos. Nós as 
tomamos por mortas em virtude de sua rigidez; estando elas em repouso, acreditamos não 
haver aí nenhuma atividade. Há bastante tempo, porém, não consigo evitar de atribuir as 
alterações que se apresentam na atmosfera, em grande parte, a uma atuação velada e secreta 
das próprias montanhas. Goethe22 
 

Pensando nisso, a vida, a cultura, a alteridade são partes constituintes de nossos 'objetos de 
estudo'; constituem atividade, inter-agem com o texto, com a linguagem; não há um cenário e nem 
atores nesse jogo, há inter-ação, inter-atividade e, portanto, devem ser objetos de nossa pesquisa os 
eventos únicos, irrepetíveis, singulares. Dessa modo, “nos dias contemporâneos uma nova forma de 
conceber o Eu vai se imponto, e agora não mais como construtor, mas como constructo. Pensar o eu 
como constructo não joga fora a questão da identidade, mas ela não é mais vista como ponto de 
partida. O ponto de partida é o construtor, e esse é o Outro” (MIOTELLO;MOURA, 2012, p.11). 

O outro, portanto, não é objeto, é sujeito, não é sobre ele que se deve construir uma 
pesquisa, mas com ele. A alteridade deve ser o ponto de partida e não mais a identidade; o diálogo e 
não mais a descrição; a compreensão e não mais a explicação. 

No entanto, lembrando aqui uma passagem de João Cabral de Melo Neto, utilizada por João 
Wanderley Geraldi na abertura de um de seus livros – “A aula como acontecimento” (2010b): “Sei 
que traçar no papel / é mais fácil que na vida. / Sei que o mundo jamais é página pura e passiva. / O 
mundo não é uma folha de papel, receptiva: / o mundo tem alma autônoma, / é de alma inquieta e 
explosiva. [...]23”.  
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As vozes das ruas: atitude responsiva no processo discursivo dialógico-emocional 
 

Maria Angélica Lopes da Costa Almeida1  
 
 

O papel dos outros, para quem se constrói o enunciado, é excepcionalmente grande, como 
já sabemos. Já dissemos que esses outros, para os quais o meu pensamento pela primeira 
vez se torna um pensamento real (e deste modo também para mim mesmo), não são 
ouvintes, mas participantes ativos da comunicação discursiva. Desde o início o falante 
aguarda a resposta deles, espera uma ativa compreensão responsiva. É como se todo o 
enunciado se construísse ao encontro dessa resposta. (BAKHTIN, 2003, p.301)  

 
 E no encontro dessa resposta, deparo-me com a responsabilidade de falar sobre/de Bakhtin. 
Grande desafio para quem se encontra um pouco afastado do meio acadêmico. Entretanto é preciso 
encontrar motivação. O que não é difícil, uma vez que falar de Bakhtin é mexer com a emoção. 
Desde o ano de 2007, quando iniciei o Mestrado em Estudos Linguísticos, na Universidade Federal 
do Espírito Santo, tenho um desejo: conhecer profundamente as ideias desse grande pensador. E, foi 
então que, ao começar a releitura de algumas obras para a realização dessa escritura, vi-me diante 
da seguinte citação: “O homem vivente se estabelece ativamente de dentro de si mesmo no mundo, 
sua vida conscientizável é a cada momento um agir: eu ajo através do ato, da palavra, do 
pensamento, do sentimento; eu vivo, eu me torno um ato [...]” (BAKHTIN, 2003, p.128)  
 Então, a partir dessa releitura, a motivação já havia tomado todo o meu ser. A vontade de 
agir através da palavra crescia cada vez mais e, com isso, crescia também em mim a 
responsabilidade do ato. De repente, precisava encontrar um tema para essa conversa. Tudo o que 
me vinha à mente, eu achava que não era compatível ou não estava à altura de Bakhtin, ou quem 
sabe, sentia-me muito aquém diante dos estudiosos desse autor. Resolvi deixar de lado os medos, a 
autocrítica e pensar que embora o texto fosse simples, já valeria a pena tê-lo iniciado, só pelo prazer 
de constatar que só mesmo Bakhtin poderia falar da linguagem, envolvendo o homem com todos os 
seus anseios.  
 Por sorte, o Brasil estava vivendo momentos de grandes emoções. O país explodia em 
sentimentos e nacionalismo. O povo nas ruas gritando palavras de ordem por uma vida digna, por 
uma política decente, respeitosa, por melhor educação, por um sistema de saúde melhor, por 
segurança e até mesmo pelo direito de protestar. O país inteiro se viu refletido na grande massa que 
foi às ruas gritar por todas as coisas que estavam guardadas em cada um dos brasileiros. A voz era  
uma só, mas havia uma diversidade de reivindicações. Algumas muito sérias outras criativas; 
algumas muito hilárias outras absurdas. Mas era só estar no meio dessa massa para fazer de cada 
uma sua própria reivindicação. Na verdade, toda essa massa representava o grande diálogo e mesmo 
que as pessoas não se conhecessem, a interação se completava através do desejo de cada um e na 
força da fé. Quanto a isso, Almeida (2009) diz, baseando-se em Bakhtin (1992), que   
 

o diálogo representa as relações entre interlocutores em um momento sócio-histórico 
compartilhado e é sujeito a mudanças devido às variações do contexto. O diálogo 
bakhtiniano vai além das relações face a face e engloba toda comunicação verbal, seja ela 
falada ou escrita (...). Toda produção linguística requer uma atitude responsiva e isso 
confere à linguagem o seu caráter dialógico. Para Bakhtin, é impossível pensar a língua fora 
da enunciação e nesse momento, o diálogo passa de uma simples relação face a face, para 
uma troca de ideologias que emanam do interior e da reflexão de cada indivíduo no 
processo de enunciação.  

 
 E isso pode ser constatado na expressão das muitas vozes que fortaleceram os momentos de 
emoção pelos quais o país passou. Os depoimentos, que agora serão apresentados, pertencem à 
Revista Veja, de 26 de junho de 2013 e revelam os motivos que levaram cada um desses 
entrevistados a aderir ao grande movimento nacional de 20 de junho. Esses depoimentos 
contemplam pessoas de diferentes classes trabalhadoras, entre elas, advogados, estudantes, atletas, 
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atores, servidores públicos, professores, engenheiros, arquitetos, médicos, aposentados, 
administradores de empresa, dentistas, analistas técnicos:  
 

1º) “Fiz questão de lutar por um paísmais justo. É o melhor presente que eu posso dar a 
minha filha, que hoje faz dois anos”;  
2º “As pessoas agora querem pedir outras coisas. Se todo mundo for para a rua, o governo 
será forçado a tomar uma atitude”;  
3º “O povo está de saco cheio de corrupção e de políticos que não governam para ele. O 
gigante acordou e não pode adormecer de novo”;  
4º “Os políticos precisam refletir mais nas suas decisões e ter um comportamento 
compatível com os anseios da população”;  
5º “Quero que a presidente Dilma se desligue da sua corrupta base de apoio no Congresso, 
una-se ao povo e faça a reforma política”;  
6º “Eu me sentiria uma covarde se deixasse essa moçada vir batalhar sozinha na rua. 
Enquanto eles vierem, eu também virei”;  
7º “O governo petista deu uma bolsa miséria à maioria da população e isso a calou. Fiquei 
indignada com esse silêncio”;  
8º “Jovens, idosos, professores, alunos, artistas. Todos em uma só voz. Eles terão medo da 
gente!”;  
9º “Acordamos para exigir mais, e cada vez mais, dos nossos governantes”;  
10º “É sensacional que isso esteja acontecendo em época de Copa das Confederações, 
porque mostra que o Brasil não é só festa, não é só futebol”.  
 

 Todos sabem que essas manifestações tiveram o ponto de partida em um protesto, em São 
Paulo, contra o aumento de 20 centavos na passagem de ônibus, como podemos comprovar nos 
seguintes depoimentos: 1º) “Não é por 20 centavos, é por 20 milhões de motivos. Este país está 
todo errado”. 2º)“Os vinte centavos de aumento do ônibus foram só a gota d’água para eu e minha 
família irmos à rua para lutar contra a roubalheira e a corrupção”. 3º) “Minha motivação nunca foi a 
passagem de ônibus, até porque não ando de transporte público. A razão principal é lutar contra a 
corrupção”.  
 Essas vozes unidas a mais de cem mil outras vozes reforçam a reflexão de Bakhtin sobre a 
atitude responsiva ativa no processo de enunciação. Para Bakhtin ([1979]), 2003, p.348,  
 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, 
responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com 
os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente 
na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal.  

 
 E, mais adiante, Bakhtin (2003, p.349) reitera o seu princípio dialógico: “O homem entra no 
diálogo como voz integral. Participa dele não só com seus pensamentos, mas também com seu 
destino, com toda a sua individualidade”.  
 E, foi com essa voz integral que um simples movimento criou força e tornou-se bem maior, 
avassalador, mobilizador a ponto de levar para as ruas multidões que ultrapassaram a contagem de 
um milhão de pessoas em todos os cantos desse país.  
 Esse turbilhão de pessoas gritando, em uma só voz, as vozes de todos os corações, nos 
remete ao que Bakhtin (1988) falou sobre o objeto na prosa, em que o prosador conta com uma 
infinidade de caminhos para um multidiscurso social; o objeto do prosador são as diferentes vozes, 
sem as quais a sua voz não teria sentido ou não seria percebida. Segundo Bakhtin, no discurso 
humano, concreto e histórico,  

 
a orientação dialógica é naturalmente um fenômenopróprio a todo o discurso. Trata-se da 
orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus caminhos até o objeto, em 
todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de 
participar, com ele, de uma interação viva e tensa (BAKHTIN, 1998, p.88).  

 
 Na perspectiva dialógica, o mundo é um acontecimento, do qual participam as inúmeras 
vozes que dão corpo ao diálogo. Segundo Jobim e Souza (2004, p.104),  
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Embarcar na corrente do pensamento de Bakhtin requer, assim, nos seus próprios termos, 
uma forma de pensar incontestavelmente dialógica. Isso nem sempre é fácil em um mundo 
marcado pela fragmentação, no qual o homem é constantemente reificado em categorias 
dicotômicas e excludentes. O pensamento ocidental tem se mostrado preponderantemente 
monológico, daí a dificuldade maior de se substituir as abordagens reificadas de 
interpretação da realidade pelo modelo dialógico e polifônico proposto por Bakhtin.  
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 Brasil, junho de 2013: dos vinte centavos à revolução carnavalizada24  
 

Ane Cristina Thurow25  
Cássia Rodrigues Gonçalves26  

Rodrigo Bazerque Vieira27  
 
 
1. Introdução  
 
 Em meio às fervorosas manifestações populares ocorridas no Brasil em 2013, é impossível 
discutirmos acerca da alteridade e da cultura sem relacionarmos estes conceitos às nossas vidas 
como brasileiros. Contudo, não pretendemos definir (ou tentar definir) o que estas manifestações 
são, mas, antes de tudo, procuraremos expor nosso olhar para esse evento particular de nossa 
existência.  
 Os protestos ocorridos, principalmente no mês de junho, em todo o país, das pequenas às 
grandes cidades, surgiram com o intuito inicial de contestar os aumentos (dentre estes os vinte 
centavos em São Paulo) nas tarifas do transporte público. No Brasil, as manifestações de pequenos 
grupos são, de certa forma, habituais, bem como, o denominar, desses mesmos grupos, de 
“vândalos” e “inconvenientes”. A grande surpresa das manifestações deste ano está por conta da 
forte adesão popular, sem restrições específicas de classe, gênero ou raça.  
 Os “vinte centavos”, que serviram de motivo inicial para as reivindicações e, devido a isso, 
tornaram-se um grande símbolo de um movimento impulsionado pelas redes sociais, se 
transformou, em meio aos múltiplos grupos, organizações e pessoas, em um grande brado nacional. 
A imprensa surpresa, e ao mesmo tempo assombrada com a magnitude da adesão pública, se pôs a 
discutir fervorosamente sobre o fenômeno, um tanto raro, com profissionais, estudiosos e 
especialistas da área.  
 
2. Manifestações: atos de carnavalização e riso  
 
 Para estudiosos bakhtinianos, como nós, falar a respeito de como os signos refletem e 
refratam o mundo não é nada incomum. Sabemos que a linguagem é o espaço significativo de 
encontro e confronto nos quais os valores sociais dialogam. E assim, a condição da criação 
ideológica das identidades é a relação, o embate, o Outro.  
 Em momentos históricos, em acontecimentos singulares, como esse ocorrido no Brasil, há a 
impressão de que as vozes que antes se colidiam e/ou se complementavam no mundo interior dos 
sujeitos, eclodem com toda a sua força e singularidade no mundo da cultura, do compartilhar 
simbólico.  
 Nossas constituições enquanto sujeitos instituidores de sentido foram modificadas nesse 
evento polifônico, no qual, como muito bem afirmou a jornalista Eliane Brum, da revista Época, em 
seu texto “Protestando dúvidas” (disponível online): “Nenhuma tentativa de nomear os 
acontecimentos deu conta de sua complexidade”.  
 Nosso olhar, como adeptos da filosofia responsiva da linguagem de Bakhtin, nos mostra que 
o povo brasileiro carnavalizou fora de época: vários movimentos heterogêneos, que vão desde a 
reclamação dos gastos com a Copa do Mundo de 2014, o ato médico, a “cura” gay, o estatuto do 

                                                            
24 “Revolução carnavalizada”: definição utilizada pelo professor Adail Sobral, ao se referir aos movimentos sociais ocorridos em 

junho no Brasil, na disciplina de férias “Tópicos Especiais em Conceitos Fundamentais do Dialogismo”, ministrada por ele e pelo 
professor Hilário Bohn no programa de pós-gradução em Letras, com área de concentração em Linguística Aplicada, da 
Universidade Católica de Pelotas – UCPel. 

25 UCPel (ane.thurow@gmail.com)  
26 UNIPAMPA/UCPel (cadrives@hotmail.com)  
27 UNIPAMPA (r.bazerque@hotmail.com) 
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nascituro, o aumento das passagens de ônibus, lutas contra o machismo, dentre outras tantas pautas 
(vozes sociais), dialogaram democrática e confusamente, polifonicamente.  
 Vozes que dialogaram, brigaram, gritaram, cada uma a sua maneira e importância, cada uma 
enriquecendo a polifonia social das ruas. Movimento polifônico, na medida em que todas as vozes 
estavam equiparadas e a manifestação inicial (que reivindicou o passe livre) se mesclou e se 
enriqueceu com os outros que surgiram para, igualitariamente, firmarem suas reivindicações.  
 Como Faraco (2009) afirmou:  

 
Vivendo num mundo pesadamente monológico, Bakhtin foi, portanto, muito além da 
filosofia das relações dialógicas criada por ele e por seu Círculo e se pôs a sonhar também 
com a possibilidade de um mundo polifônico, de um mundo radicalmente democrático, 
pluralista, de vozes equipolentes, em que, dizendo de modo simples, nenhum ser humano é 
reificado; nenhuma consciência é convertida em objeto de outra; nenhuma voz social se 
impõe como a última e definitiva palavra (FARACO, 2009. p. 79).  

 
 Nas movimentações sociais ocorridas no Brasil em junho de 2013, a que denominamos 
“Revolução Carnavalizada”, as forças “monologizantes” centrípetas, representadas pelas atitudes 
repressoras da polícia, foram obrigadas a recuar para dar espaço ao modo centrífugo da revolução 
simbólica-social que emergiu com toda a sua força e autenticidade nesse ano.  
 Chegamos muito perto desta utopia polifônica de Bakhtin, no qual essa “força vivificante” 
que foi a “Revolução Carnavalizada”, os brasileiros se (des)preocuparam com o comodismo, a 
ordem e as estruturas hierárquicas, que de um modo ou de outro poderiam nos impelir a silenciar. É 
o que versa Fiorin (2006, p. 96), ao afirmar que “a carnavalização constrói um mundo utópico em 
que reinam a liberdade, a igualdade, a abundância, a universalidade.”  
 Através das fotos divulgadas massivamente na mídia e na internet, percebemos que os 
brasileiros (fazendo jus à sua fama cultural de “alegres” e “bem-humorados”) mostraram, durante as 
manifestações, o “jeitinho brasileiro” de revolucionar: resistiram à imposição centrípeta e 
“monologizante” através das forças do riso e da ironia, presentes em muitos cartazes em várias 
cidades do país.  
 
3. A ironia e o riso nos cartazes  
 
 Os signos, que refletem e também refratam o mundo, presentes nos cartazes escritos das 
manifestações, expõem as múltiplas interpretações e formas de resistência nessa revolução social, a 
que chamamos de carnavalizada, pela grande quantidade de intervenções bem-humoradas. O espaço 
ocupado pelos manifestantes mostrou que a carnavalização é o lugar de encontro e contato livre 
entre as múltiplas vozes sociais que se apresentaram unidas em prol de um objetivo: a mudança do 
contexto socioeconômico, político e ético do país.  
 Nessa revolução carnavalesca, as condutas, os gestos e as palavras se libertaram de modo a 
refletir essa multiplicidade de vozes sociais que causaram, com frequência, a ironia e o riso. 
Destarte, como já postulava Fiorin (2006, p. 92), “a força corrosiva do riso leva a uma explosão de 
liberdade, que não admite nenhum dogma, nenhum autoritarismo, nenhuma seriedade tacanha.”  
 Temos o ímpeto de salientar, nesse texto, que a carnavalização apresentada pelo povo 
brasileiro colocou a palavra numa relação particular com a realidade vivenciada nas manifestações 
ocorridas no país. O carnaval não é apenas um espetáculo em que se cessa o trabalho ou que se 
assiste, mas é, para Bakhtin, uma festa em que se vive, um acontecimento em que o mundo inverte 
as regras e os privilégios, as relações hierárquicas e a desigualdade social são destruídas, 
esquecidas.  
 A partir desse olhar, percebemos que as manifestações se construíram dentro de uma 
pluralidade de estilos e vozes sociais em que a palavra foi representada por diversos discursos e 
diferentes gêneros que emergiram em meio a esse acontecimento singular e único. A carnavalização 
(o ato de carnavalizar), por sua vez, permite o estabelecimento de um diálogo com o Outro por meio 
do livre contato, da excentricidade e da profanação, que nos remete a um mundo utópico, sem 
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privilégios, sem hierarquias valorativas, fenômenos excludentes e ideologias que prevalecem na 
vida extracarnavalesca.  
 Assim, apresentamos três cartazes que exemplificam o discurso irônico-carnavalizado 
enunciado pelo povo brasileiro nas manifestações:  

 
 Imagem 1     Imagem 2    Imagem 3  
 
 A questão do livre contato, em espaços abertos e públicos (que são as ruas), onde todos 
podem “dizer” o que desejam, é representada pela imagem 1 “Ordem em progresso”, a qual, nesse 
contexto, significa que o progresso vislumbrado só será possível a partir da ordem (carnavalizada) 
criada pelos manifestantes. A excentricidade, que transgride o que é comum, é vista na imagem 2 “- 
corrupão + orgasmo”, o qual relaciona a política exercida no Brasil com o prazer do ato sexual, 
dando prioridade ao gozo, ao prazer carnal (como ocorre no carnaval), de modo que o riso se dá 
pelo uso dos sinais gráficos de subtração (–) e adição (+) e o linguajar explícito e informal. A 
profanação, que usa elementos ou hierarquias da igreja, é apresentada na imagem 3 “Se eu pagar no 
débito o milagre é imediato? #ForaFeliciano”, remetendo a discussão  
sobre a “cura gay” tão debatida atualmente. O uso da hashtags (#) advém da linguagem da internet, 
a qual é utilizada para remeter ao contexto do discurso, e aqui atrelada ao milagre da igreja.  
 Esses dizeres apresentados nos cartazes mostram o deboche (o sarcasmo, a zombaria...) de 
toda e qualquer hierarquia, corroborando para o riso e para a criação da ironia, através da 
informalidade, da valorização da experiência e do dizer individual, a busca por mudanças 
socioeconômicas, políticas e éticas no país.  
 
4. Considerações finais  
 
 Como bem afirmou Eliane Brum, no texto já citado anteriormente:  

 
Mesmo que as ruas voltem a se apaziguar, nesta ou nas próximas semanas, a mudança já 
aconteceu. Outras poderão acontecer, mas há algo profundo que já mudou. Na vida pública, 
coletiva, mas também na individual, existe algo que já penetrou pelas frestas da nossa 
subjetividade (BRUM, 2013).  

 
 E é nesse contexto que nossas identidades-alteridades são re-constituídas. Não é possível 
retornarmos à vida ordinária como éramos antes dessa intensa movimentação social, que vêm de um 
movimento muito longo de democratização do Brasil desde o término da ditadura.  
 Nós, como estudantes e futuros professores na área da linguagem e da literatura, além do 
conhecimento, temos a obrigação de lutar pela melhoria da educação nacional, bem como 
buscarmos também a valorização profissional e a libertação das exclusões sociais em todas as suas 
instâncias. Deixamos aqui registrado o nosso evento discursivo, nossa posição ideológica, como 
seres singulares no mundo, que aguardam desde já as contrapalavras.  
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Breve contexto sócio-histórico-cultural da Imprensa Negra em São Paulo:  a 
cultura midiática e integração do negro na sociedade brasileira 

 
Rosangela Ferreira de Carvalho Borges28  

 
 

A imprensa negra em São Paulo tem os seus períodos marcados por importantes 
acontecimentos históricos na sociedade brasileira. As variações ideológicas nas publicações da 
imprensa negra entre 1915 – primeiro jornal - e 1963, última publicação, existem diante de uma 
sociedade global, cujo núcleo é a posição do negro diante do mundo do branco e a busca de 
integração do negro neste mundo. 

O processo de exclusão da população negra em São Paulo e a resistência do negro a esse 
processo podem ser verificados nos discursos jornalísticos, que desempenham um papel importante 
na organização da memória histórica e da preservação cultural da população negra. 

Na imprensa de São Paulo, nas últimas décadas do século XIX, a imagem do negro expressa 
na seção de Polícia, na seção de Anúncios, nos editoriais científicos é apresentada como objeto dos 
discursos, das práticas, das situações e suas motivações e não como uma imagem do negro como 
sujeito histórico, participante na transformação e na construção do seu tempo — apesar de na 
maioria das vezes ser a população negra o sujeito das ações referidas nos discursos jornalísticos — 
demonstrando o apagamento do negro na história oficial do Brasil e sua situação de exclusão. O 
discurso jornalístico hegemônico da época reconstitui apenas como os brancos falavam do negro e o 
representavam.  

O jornal Correio Paulistano, datado de 10 de novembro de 1877, aparece na Seção de 
Polícia, com o título Facto horroroso, a notícia da morte de uma mulher e seu filho, cujos 
principais autores do crime eram escravos das vítimas (SCHWARCZ, 1987, p.122): 

 
Facto horroroso  
(...) D. Gertrudes era mãe de numerosa família, possuia só 8 ou 10 escravos de serviços. 
Carlo (o filho) era moço de 20 anos e poucos annos casado há três ou quatro annos. Não 
eram maus senhores. Os principais autores do crime, dois escravos irmãos foram 
amamentados pela victima que os estimava desveladamente. 

 
A grande parte dos anúncios que ocupava os jornais nos inícios da década de 1880 se referia a 

escravos. No jornal Província de São Paulo,de 27 de agosto de 1880, aparece em um mesmo anúncio a 
venda de um carro e o interesse de compra de um escravo (SCHWARCZ, 1987, p.135): 

 
Carro e Escravo 
Vende-se uma Victoria em muito bom estado com arreios, e compra-se um escravo de meia 
edade, sadio e sem vícios para todo trabalho. 

 
Novamente o jornal Correio Paulistano, em 7 de julho de 1892, quatro anos depois da 

abolição da escravatura, assim tratava, em um artigo, da questão da inferioridade dos negros e seu 
servilismo (SCHWARCZ, 1987, p.113): 

 
A raça negra progride 
(...) Em virtude da acirrada observação anthropollogica de sabido valloraffirma a iminente 
autoridade affectiva dessa raça a séculos tão cruelmente explorada em razão mesmo de seus 
dotes naturaes de brandura e submissão. Por certo servilismo, bem conhecemos, não é 
virtude mas característica amorável nós brasileiros bem conhecemos, essa fria 
sensibilidade, desinteressado apego de coração da raça negra. 

 

                                                            
28 Pós-Doutoranda com bolsa de pesquisa PNPD-Capes-Institucional/UFSCar; Pesquisadora Associada e Docente no 

Departamento de Letras/Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSCar; Pesquisadora Integrada no Centro 
de Investigação Media e Jornalismo da Universidade Nova de Lisboa – Portugal 
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O negro como sujeito das práticas, das situações e suas motivações no discurso jornalístico 
surge com a imprensa negra em São Paulo em 1915, com a fundação do jornal O Menelick, e vai até 
1963 com o Correio d’Ébano, último jornal da imprensa negra. Para Roger Bastide — o primeiro 
estudioso a demarcar por períodos a imprensa negra —, a primeira fase da imprensa negra vai de 
1915 com O Menelick, até 1930. A segunda fase começa em 1930 e vai até 1937, ano limite da sua 
pesquisa. De acordo com Bastide, o segundo período caracteriza-se pela passagem da reivindicação 
jornalística à reivindicação política. O jornal A Voz da Raça, fundado em 1933, assume posição 
política, pois representava o pensamento da Frente Negra, que reivindicou e conseguiu ser 
registrada como partido político. Da primeira fase, Bastide (1973, p. 129-156) considera o jornal 
mais representativo o Clarim da Alvorada lançado em 1924 e da segunda fase o jornal A Voz da 
Raça. 

Sobre os assuntos tratados na imprensa negra do Estado de São Paulo, Roger Bastide (1973, 
p.130-131) faz a seguinte observação: 

 
Esses jornais procuram primeiramente agrupar os homens de cor, dar-lhes o senso da 
solidariedade, encaminhá-los, educá-los a lutar contra complexo de inferioridade, 
superestimando os valores negros, fazendo apologia dos grandes atletas, músicos, estrelas 
de cinema de cor. É, pois, um órgão de educação. Em segundo lugar, é um órgão de 
protesto: e isso é verdade tanto na América do Sul como na América do Norte (...) Outro 
caráter comum a toda a imprensa afro-americana é a importância dada à vida social, “as 
festas, aos bailes, às recepções, aos nascimentos, casamentos e mortes. Sem dúvida, esse 
não é um dos característicos próprios da raça negra; basta ler os pequenos jornais dos 
brancos do interior para perceber que é também um dos característicos do que se poderia 
chamar de imprensa ‘provincial’. Mas, em ambos os casos, a mesma exigência sociológica 
se exprime: a de mostrarseu status social e sua honorabilidade. (...) Assim, o jornal é o sinal 
da ascensão de tais ou tais indivíduos de uma classecuja reivindicação principal é a 
mobilidade social. 

 
Em Imprensa Negra: Estudo Crítico (2002, p.8), Miriam Nicolau Ferrara faz uma revisão da 

periodização a partir do estudo realizado por Roger Bastide, ampliando-o com a inclusão de jornais 
até 1963. De acordo com Ferrara, no primeiro período de 1915 a 1923 observa-se uma tentativa de 
integração do negro na sociedade brasileira e a formação de uma consciência que mais tarde 
ganhará força.O segundo período começa com o Clarim da Alvorada, em 1924, e atinge seu ápice 
em 1931 com a Frente Negra Brasileira e termina com o jornal A Voz da Raça em 1933, no período 
do Estado Novo. E o terceiro período, de 1945 a 1963, ainda de acordo com Ferrara, é marcado 
pelas grandes reivindicações políticas.29 

A imprensa negra tem os seus períodos marcados por importantes acontecimentos históricos 
da nação brasileira, embora raramente em suas páginas haja referências a tais fatos. As variações 
ideológicas nas publicações da imprensa negra entre 1915 — primeiro jornal — e 1963, última 
publicação, existem diante de uma sociedade global, cujo núcleo é a posição do negro diante do 
mundo do branco. Algumas vezes essas publicações assumem um caráter reivindicativo, outras, um 
conteúdo pedagógico, mas a busca de integração do negro é evidente em todas elas (MOURA e 
FERRARA, 2002, p.6)  

Trinta e três anos depois, em setembro de 1996, o primeiro número da revista Raça Brasil 
com distribuição nacional e que atingiu uma venda de 300 mil exemplares30 é lançado em São 
Paulo, cujo núcleo ideológico – guardadas obviamente as devidas diferenças de tempo histórico, de 
formato e veiculação de massa que são características dessa revista – destaca também a posição do 
negro diante do mundo do branco e a busca de sua integração, igualmente à abordagem da imprensa 
negra no passado. 

                                                            
29 O Arquivo do Estado de São Paulo tem jornais da imprensa negra da década de 1930. Disponível em:  

www.arquivoestado.sp.gov.br/memoriaimprensa/ . 
30Embora outras revistas segmentadas para o público negro tenham aparecido na grande imprensa anteriormente, Raça 

Brasil foi a publicação que marcou a área editorial como revista segmentada de massa para o público negro. 
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O Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, fundado em 1937, apenas no ano 2000 
formou uma Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial - COJIRA, com o objetivo de abrir 
espaço à discussão sobre os vínculos entre jornalismo e questão racial no Brasil. 

O trabalho de resgate da história da imprensa negra somente nos últimos anos vem 
ganhando visibilidade. Um exemplo desse fato é o relançamento também pelo Sindicato dos 
Jornalistas no Estado de São Paulo, por meio da COJIRA, junto com a Imprensa Oficial do Estado, 
de Imprensa Negra, estudo crítico de Clóvis Moura (legendas de Miriam N. Ferrara), numa edição 
fac–similar de 2002. O projeto elaborado pelo COJIRA objetiva recuperar os registros em fonte 
primária do processo de construção da cidadania do negro no período posterior à abolição do 
regime escravocrata.  

Em 2004, a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial - COJIRA, em parceria com a 
Imprensa Oficial do Estado e a OngGeledes lançaram o livro Espelho Infiel: o negro no jornalismo 
brasileiro, organizado pelo jornalista Flávio Carrança, uma das lideranças da COJIRA, e por 
Rosane da Silva Borges. O livro é composto por uma coletânea de artigos sobre a diversidade 
étnico-racial no interior da categoria de profissionais do jornalismo e sobre como o jornalismo 
brasileiro vem tratando os temas relacionados a questão do racismo. 

Outro trabalho também em edição fac-similar de 2002, publicado pela Editora 34, é 
Quilombo, jornal que circulou no Estado do Rio de Janeiro por apenas 10 números, entre dezembro 
de 1948 e julho de 1950, edição idealizada por Abdias do Nascimento — fundador do Teatro 
Experimental do Negro -TEN — e por Elisa Larkin Nascimento. O jornal Quilombo abordava 
temas como cinema, teatro, música e poesia de autoria de negros no Brasil. 

O fato da população negra brasileira ser sujeito dos discursos, das práticas, das situações e 
de suas motivações significa uma das possibilidades de sair da posição de invisibilidade – 
apagamento dos sujeitos - para a de participante no processo político, social, econômico e cultural 
do país. 

 A mídia não só pode assegurar a reprodução da difusão do racismo, exprimindo ou 
traduzindo fenômenos que provêm da sociedade em geral, como também pode, ela própria, produzir 
efeitos específicos sobre a formação do racismo. O caminho inverso também é possível, uma vez 
que o signo não só reflete como também refrata a realidade material, e neste “refratar” pode muito 
bem desencadear um horizonte de novas possibilidades de encontro com o Outro - o negro -, até 
então colocado num estado de apagamento na esfera sócio-histórica-cultural (BAKHTIN; 
VOLOCHINOV, 2013). 

Com uma população de cerca de 198 milhões de habitantes, pretos e pardos31 representam 
em torno de 55% da população do Brasil. Todavia, dados da pesquisa do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) sobre a população total e sua respectiva 
distribuição percentual por cor ou raça mostram que os brasileiros negros estão em desvantagem 
nos indicadores renda, educação, situação familiar. Ao cruzarmos dados de educação e renda, temos 
a síntese da situação da população do país: dentre os que estão trabalhando, os negros (pretos e 
pardos) têm, em relação aos não-negros (brancos e amarelos), menos da metade de anos de estudo e 
ganham menos da metade do que os não-negros. Nota-se que a escolaridade média da população 
brasileira é muito baixa e a dos negros é ainda menor. 

                                                            
31 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) /Censo Demográfico/. Na classificação do IBGE há apenas 

cinco terminologias possíveis: preto, pardo, amarelo, branco e indígena. O Dieese utiliza raça negra para pretos e 
pardos e raça não-negra para brancos e amarelos. Algumas Ongs e estudiosos do tema usam o termo “negro” para 
designar o grupo formado por pretos e pardos. Ongs e militantes do movimento negro também se opõem ao termo 
“pardo”, porque consideram que o termo seria rejeitado pelos pesquisados, que por isso preferem as definições 
moreno claro, moreno escuro, jambo, entre outros. Assim, sempre que me referir aos dados demográficos do IBGE 
utilizarei as terminologias preto e pardo, de acordo com o IBGE. Quando me referir aos dados do Dieese utilizarei a 
terminologia do Instituto, ou seja, raça negra para pretos e pardos e raça não-negra para brancos amarelos. Quando os 
dados não se referirem ao IBGEe nem ao Dieese, farei uso do termo negro para designar o grupo formado por pretos 
e pardos. 

 



  68

A diferença de escolaridade pode ser apontada como um dos principais fatores para a renda 
mais baixa da população negra, mas ela não é a única. A estratificação social no Brasil tem a base 
bastante larga e o ápice muito estreito. Há, porém, uma característica ainda mais particular: as 
camadas sociais vão embranquecendo na medida em que sobem na pirâmide social. Assim, 
podemos dizer que, quando se fala em pobreza no Brasil, está-se falando principalmente da 
população negra e da discriminação racial.  

Passado mais de um século da Abolição, o país apenas no início do século XXI vem 
enfrentando um problema surgido em 1888: o da ausência de políticas públicas visando à inserção 
da população negra no projeto de desenvolvimento da sociedade brasileira, que acabou perpetuando 
a desigualdade brutal vivenciada pela população negra no país. Temos um longo legado histórico e 
social que envolve, nesse particular, tanto a ausência de uma ação efetiva da iniciativa privada, 
quanto do Estado.  

Um momento marcante para a história dos negros no Brasil aconteceu com a formação do 
MUCDR - Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial no final da década de 1970. 

Após algumas divergências dentro do MUCDR, em uma reunião ocorrida em 8 de julho de 
1978, na cidade de São Paulo, foi aprovada a proposta do Rio de Janeiro de acrescentar a palavra 
“negro” ao nome do movimento e desse modo a denominação passou a ser Movimento Negro 
Unificado Contra a Discriminação Racial.  

No Primeiro Congresso Nacional do MUCDR, no Rio de Janeiro em dezembro de 1978, 
numa reunião com delegados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Espírito 
Santo, o nome foi simplificado para MNU – Movimento Negro Unificado.  

George Reid Andrews (1998), no livro Negros e brancos em São Paulo (1888-1988), aponta 
também a abertura política no Brasil como fator importante para a mobilização dos negros em finais 
dos anos 70, além, segundo ele, de vários outros fatores, entre eles a comemoração dos 90 anos da 
Abolição: 

 
(...) uma crescente sensação de frustração entre os negros de classe média diante das 
barreiras raciais que continuavam a impedir seu progresso ascendente; uma sensação 
também crescente de que era improvável que uma abordagem exclusivamente cultural 
produzisse melhoras imediatas em sua situação; os exemplos concretos dos movimentos 
negros no exterior que experimentaram um sucesso considerável na realização de seus 
objetivos; a mobilização e a organização que estava acontecendo na sociedade brasileira em 
geral como resultado da abertura. Capitalizando a energia gerada pela comemoração dos 
noventa anos da abolição — 13 de Maio de 1978 — alguns desses militantes de classe 
média aproveitaram o momento e se mobilizaram para criar uma versão, da década de 
1970, da Frente Negra Brasileira. (ANDREWS, 1998, p. 301).  
 

Outro momento a destacar é a celebração da Missa dos Quilombos, em 1981, no Nordeste 
do Brasil. Ato religioso marcante para o processo de formação do movimento negro no âmbito 
eclesial que, de certa forma, influenciou a mobilização do movimento negro em torno da proposta 
de um tema para a Campanha da Fraternidade (CF) de 1988 que contemplasse a população negra 
brasileira, no ano do centenário da abolição da escravatura no Brasil. A CNBB – Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil acolheu a proposta de discussão das questões referentes à população 
negra no Brasil na Campanha da Fraternidade de 1988 não sem divergências, com o lema Ouvi o 
clamor deste povo (Manual da Campanha da Fraternidade, 1988).  

Para o movimento negro mais do que comemorar o centenário da Abolição era a 
oportunidade para fazer a Igreja Católica abrir um espaço de discussão no seu interior e na 
sociedade para a situação da população negra no Brasil. A escolha do tema da CF-88 pode ser 
entendida como avanço e conquista obtidos pelo movimento negro, denominado Agentes de 
Pastoral Negros – APNs, que surgiu no interior da Igreja Católica, na década de 1980, inspirado 
pela Teologia da Libertação.  

Em 1995 as comemorações do tricentenário de Zumbi dos Palmares, hoje lembrado como 
símbolo da resistência negra no Brasil, marcaram a história do negro naquele período.  
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Tais acontecimentos, aliados ao crescimento econômico de uma parcela da população negra 
e à abertura do mercado publicitário para os chamados produtos de beleza étnicos, podem ser 
apresentados como fortes indicadores para a disposição editorial da publicação de uma revista 
mensal – Revista Raça Brasil - voltada à população negra, distribuída em âmbito nacional, lançada 
por uma grande editora.  

Certamente, representar cerca de 55% da população brasileira não tem sido suficiente para 
garantir os direitos básicos da população negra no Brasil e nem o direito do negro exercer a sua 
posição de sujeito das práticas dos discursos midiáticos.  

Nos discursos jornalísticos a população negra sempre sofreu, basicamente, dois processos na 
organização da memória histórica do Brasil: o de vitimização e o de apagamento. Apesar do 
discurso jornalístico construir memória, não se pode esquecer que o jornalismo lida com a realidade 
de modo diferente da História. Enquanto a História instaura uma dimensão no tempo, o jornalismo 
capta um átomo dessa dimensão no que está sendo narrado sobre a ação humana. 

Para a população negra ser reconhecida como sujeito dos discursos, das práticas, das 
situações e de suas motivações, significa uma – entre tantas outros fatores que a sociedade brasileira 
tem negado para a população negra - das possibilidades de sair da posição de invisibilidade, 
apagamento para a de participante do processo de desenvolvimento político, cultural, educacional e 
socioeconômico da sociedade brasileira. A sua visibilidade assiste também em poder expressar-se 
por meio da mídia como sujeito, seja como sujeito ativo da e na informação. 
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Breve panorama da divulgação científica na internet e elementos históricos pelo 
prisma bakhtiniano 

 
Artur Daniel Ramos Modolo32 

 
 

O gênero vive do presente, mas sempre recorda o seu passado, o seu começo.  
(Mikhail Bakhtin) 

 
Introdução 

 
O intuito do presente trabalho é demonstrar que a história da divulgação científica é também 

uma história dos gêneros. Defenderemos, dessa forma, que os gêneros do discurso são um elemento 
importante para se pensar a história. Verificamos que o tempo é um elemento substancial para que 
haja o surgimento de novos gêneros, ou mesmo para que haja evolução dos gêneros já existentes. A 
história recente é generosa de exemplos que demonstram esse ingrediente temporal na evolução dos 
gêneros e, por consequência, da própria linguagem. 

Boa parte da fonte de tais exemplos é a internet, fator que demonstra que devemos observá-
la sob um olhar linguístico e discursivo, além dos consagrados aspectos econômicos, culturais e 
sociais. Verifica-se que a popularização da Internet fez com que gêneros digitais como e-mails, 
chats e blogs se tornassem parte da vida corrente das pessoas, algo que até alguns anos atrás 
simplesmente não existia e hoje assume um papel de extrema relevância no cotidiano de boa parte 
da humanidade. No campo de estudos da linguagem,a internet tem propiciado acalorados debates 
como o fato de ela produzir gêneros que poderiam ser considerados como “novos”, ou se seriam 
uma espécie de desdobramento de gêneros consagrados como a carta. A Internet é certamente um 
dos elementos primordiais, talvez o maior catalisador para os gêneros na contemporaneidade, uma 
vez que ela possibilita e media diversos tipos de comunicação. Deve-se ressaltar que segundo a 
reflexão bakhtiniana, “falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos 
nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de construção do todo” 
(BAKHTIN, 2010c, p.282), obrigatoriamente deverá haver gêneros para que exista comunicação. O 
que temos observado com a popularização da Internet e o desenvolvimento de trocas de informação 
via novas tecnologias, portanto, afetará de forma direta a linguagem e, por consequência, os 
gêneros. 

A partir dessa afirmação, é possível perceber que avaliamos a divulgação científica como 
uma espécie de relação dialógica. Outras leituras seriam possíveis: i) considerá-la como um gênero 
particular (ZAMBONI); ii) reformulação através de veículos didáticos para o público leigo 
(MOIRAND) (AUTHIER-REVUZ). Nossa concepção concebe que a divulgação científica tem sua 
história formada pelos próprios gêneros que já. Deve-se destacar que tal concepção de uma história 
composta por gêneros não se restringe tão somente à divulgação científica – o presente objeto de 
pesquisa – outras histórias também são histórias dos gêneros. 

 
1. Influências da tecnologia nos enunciados e nos gêneros 

 
Tomemos como um dos exemplos possíveis a esfera política. Muitos gêneros passaram a ser 

aproveitados com a inserção da internet. Hoje os candidatos possuem sites, microblogs, e boa parte 
da organização política é feita por mecanismos digitais, é possível acompanhar gastos de campanha, 
programas de governo em arquivos disponíveis na rede, algo que até poucos anos atrás, antes da 
primeira eleição do Lula, não era possível.Quase todos os campos, mesmo os que têm forte peso da 
tradição como a esfera religiosa, são afetados pela tecnologia, uma vez que já se vê muitas 
mensagens religiosas sendo publicadas em redes sociais e, até mesmo, o uso de power point e outras 
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tecnologias em cultos religiosos. Cada esfera, no entanto, irá tomar um caminho diferente a partir de 
tais mudanças, fator que deve ser recordado para que se sublinhe as particularidades de cada esfera. 
 

No domínio dos signos, isto é, na esfera ideológica, existem diferenças profundas, pois este 
domínio é, ao mesmo tempo, o da representação, do símbolo religioso, da fórmula 
científica, da forma jurídica, etc. Cada campo de criatividade ideológica tem seu próprio 
modo de orientação para a realidade e refrata a realidade à sua própria maneira. Cada 
campo dispõe de sua própria função no conjunto da vida social. É seu caráter semiótico que 
coloca todos os fenômenos ideológicos sob a mesma definição geral 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p.33) 

 
A partir da consciência de tais especificidades, uma questão importante a ser debatida é 

como ocorre o processo de surgimento de novos gêneros e como eles são abraçados pela sociedade. 
É possível destacar dois aspectos fulcrais para que os gêneros possam se desenvolver. Uma primeira 
de base material, infraestrutural e uma outra de base social, ideológica e superestrutural. Para que o 
gênero possa se sedimentar e adquirir relevância, precisa que ele seja absorvido pela cultura e que 
tenha igualmente possibilidade técnica de ser produzido, circulado entre a população. Pode-se 
elaborar uma hipótese como o e-mail, para que ele possa se sacramentar como um gênero, é preciso 
que haja tanto no plano da infraestrutura (computador, rede elétrica, acesso à internet etc.) como no 
plano da superestrutura  (uma cultura digital, uma organização de pessoas que compartilhem os 
conhecimentos de como se usar um e-mail etc.). 

Tanto a esfera científica e acadêmica, quanto a esfera publicística sofreram tais mudanças. É 
possível tomar a própria maneira como se submete resumos, envia-se artigos, faz-se inscrições em 
congressos como exemplos dessa transformação. A maior parte dos eventos acadêmicos (simpósios, 
encontros, conferências) são realizados exclusivamente pela internet. O processo de transformação 
foi tão amplo que muitos dos pesquisadores mais jovens sequer sabem como se organizava e 
sesubmetia textos em um passado próximo. No âmbito publicístico uma mudança similar ocorreu, 
grande parte dos jornais possuem hoje versão impressa e versão digital. 
 

Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está 
ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto 
antes de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo 
(aqui concebemos a palavra “resposta” no sentido mais amplo): ela os rejeita, confirma, 
completa, baseia-se neles, subtende-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta. 
(BAKHTIN, 2010, p.297) 

 
Avaliaremos nesse momento o que ocorreu com a divulgação científica. No início ela 

ocorria basicamente através de cartas. Em seguida e durante muito tempo passou a ser publicada em 
revistas, jornais, entre outros veículos impressos. Com a chegada de mídias de áudio e vídeo, houve 
a possibilidade de se ter programas televisivos e de rádio que se empenhavam em ampliar a 
divulgação científica para o âmbito doméstico e expandir o raio de alcance da divulgação científica. 
Essa leitura temporal que tecemos, permite-nos verificar que houve um espraiamento da divulgação 
científica que de início ocorria por meio de cartas para evitar o controle da igreja, por exemplo, 
nesse caso ainda temos a divulgação científica no âmbito comezinho, contexto que é totalmente 
distinto do que observamos hoje em que o rádio, a televisão, as revistas, os jornais e a Internet – por 
diversos meios – torna a divulgação científica acessível para um grande público. 
  
2. Uma mudança de paradigma e de gêneros 
 

Ressalta-se que, com a chegada da Internet, houve uma nova possibilidade de abertura para a 
divulgação científica. Nessa etapa do nosso detalhamento histórico da divulgação científica, é 
necessário destacar que, inicialmente, a divulgação científica se encontrava restrita aos sites oficiais 
de revistas como a Super Interressante, Scientific American Brasil etc. Essas revistas encontravam 
no ambiente digital uma possibilidade de divulgarem as revistas, mas o material disponível era 
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restrito, havendo pouco ou nenhum conteúdo exclusivo nos sites oficiais que consistiam, 
basicamente, na tentativa de conseguir novas assinaturas e leitores para as revistas. 

Nesse momento, consideramos que a divulgação científica na Internet estava no perímetro 
do que se considera a web 1.0. O conteúdo era basicamente restrito aos donos das páginas, havia 
pouca interação com os usuários, não havia espaço para comentários etc. Houve, com o 
desenvolvimento da internet, uma mudança que teve reflexos significativos na divulgação 
científica, a mudança de paradigma de uma web 1.0 para web 2.0.“Muitos utilizadores devido à 
rapidez do processo da mudança, nem se deram conta que a Internet mudou o seu paradigma” 
(BOTTENTUIT JR., COUTINHO, 2008, p.1862). Como o próprio Bakhtin assinala em sua 
conclusão de Problemas da Poética de Dostoiévski, a evolução dos gêneros não faz com que os 
gêneros antigos sejam substituídos ou eliminados. O romance polifônico de Dostoievski, por 
exemplo, não fez com que os romances todos mudassem para nova forma, romances monológicos 
continuaram a existir. Da mesma maneira, a alteração da web 1.0 para a web 2.0 não fez com que 
toda a Internet mudasse para esse novo formato, portais, páginas pagas, conteúdo privado seguem 
existindo. Uma prova disso é a própria existência de páginas como a da Super Interessante que 
segue o modelo de web 1.0, embora com pequenas mudanças. 
 

 
FIGURA 1: Home Page (Super Interessante) 

 
Como verificamos acima, a própria web 1.0 sofre alterações em sua história recente. A 

página oficial de uma revista era originalmente concebida como um exemplo de web 1.0. No 
entanto, verifica-se que já há espaço para a web 2.0 (“Super no Facebook) na home page do site. 
Verificamos que o conteúdo pago ainda está presente, com possibilidade assinar a revista tanto em 
cópia impressa, quanto em formato digital (para ser lida em tablets e smartphones). Verifica-se que 
há um hibridismo quanto ao caráter dos gêneros que compõem a web 1.0 e a web 2.0. A primeira 
tendia a transportar para o espaço digital as notícias, os artigos de opinião, matérias que já eram de 
alguma forma presentes antes da popularização da Internet. A web 2.0 também toma elementos do 
passado como base, mas possui um perfil distinto. Há a presença forte de comentários, 
compartilhamento de informações em que se pode criticar, opinar, elogiar o conteúdo. Assim como 
é possível também debater com os demais usuários sobre ideias acerca do material postado. Tal 
alteração teve como um dos principais resultados o surgimento de redes sociais como o Twitter, 
Facebook e Orkut. Isso mudou substancialmente a maneira com que as pessoas se relacionam na 
rede, a interação deixou de ocorrer exclusivamente em sites, para poder se perpetrar em notícias, 
artigos, colunas de opinião, todas agora passíveis de comentários e opiniões dos internautas. O fator 
central é a mudança de eixo de um webmaster que gerenciava as informações (web 1.0) para um 
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modelo colaborativo com participação ativa dos internautas (web 2.0). A própria Wikipedia e outras 
páginas colaborativas que são elaboradas essencialmente pelos próprios usuários, são exemplos de 
web 2.0. 

A palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas relações de 
colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações 
de caráter político, etc. 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. 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p.42) 

 
Paralelamente, verifica-se que há uma espécie de cotidianização da ciência e da produção 

científica como um todo. Como resultado desse processo, percebe-se que cada vez mais se tem 
como objetivo fazer com que o leitor seja captado pelo interesse a tópicos que podem ser 
amplamente debatidos pelos internautas. Dessa forma, torna-se evidente que há uma ressignificação 
do conteúdo científico originado, sobretudo, em universidades e centros de pesquisa e que passam 
por uma refração pelos veículos de divulgaçãocientífica que tentam tornar tais conteúdos de 
interesse para o público geral. Essa ressignificação do material científico já ocorria antes da 
popularização da Internet. Mesmo em revistas de saúde, por exemplo, é frequente a ocorrência de 
citação indireta de pesquisas de faculdades, laboratórios etc. O que dá um estatuto de veracidade 
para as “dicas” de saúde e nutrição que periodicamente estão presentes em tais revistas. 

Uma das páginas mais populares de divulgação científica no Facebook é a Interessante33 que 
conta com mais de 423 mil usuários cadastrados em sua conta. Verifica-se que ela usa o discurso 
científico com frequência, utilizando com frequência referências ou o discurso científico.  

 

 
FIGURA 2: Imagem de divulgação científica (Interessante) 

 
A imagem acima é um dos exemplos de material postado pela Interessante na Internet. A 

temática mais frequente é de comportamento, saúde, assim como curiosidades no geral. Embora use 
de modo recorrente o discurso científico, ela se afasta consideravelmente de temas que fogem 
completamente da alçada do grande público, sublinhando principalmente os resultados da pesquisa. 
Fatores importantes da pesquisa científica como a metodologia, referências teóricas e do arcabouço 
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intelectual que auxiliaram na pesquisa são sumariamente negligenciados, uma vez que os resultados 
possuem a capacidade de impactar mais facilmente esse leitor veloz de Internet. 

Por fim, é conveniente destacar que a brevidade do conteúdo verbal é uma das principais 
marcas estilísticas dos gêneros que compõem a divulgação científica na web 2.0. Isso se deve ao 
fato de haver constantes atualizações em redes como o Facebook e o Twitter, dessa forma, o usuário 
que queira saber mais sobre determinado conteúdo, deverá clicar em um hipertexto que possibilite 
que ele navegue até outra página que tenha detalhes da pesquisa. Tampouco é possível saber que 
universidade, qual estudo, ou grupo de pesquisa é autor da pesquisa que embasa a divulgação. 
Percebe-se, afinal, que as recorrentes frases como “aponta pesquisa”, “segundo pesquisa”, “segundo 
estudo”, “aponta estudo”, “mostra estudo”, “diz cientista ou psicólogo” etc. não são uma forma 
essencialmente de discurso citado, mas de validação do conteúdo com uma chancela científica. 
 
3. Considerações finais 
 

Evidencia-se que o mundo sofreu uma série de mudanças desde a chegada da internet. Em 
um segundo momento, a própria internet passou por mudanças e alterações dos seus moldes, o que 
afetou igualmente os gêneros.  

A divulgação científica é um dos caminhos em que se pode constatar tais mudanças. Ao se 
verificar as mudanças que a divulgação científica passou desde o seu início é muito eficaz para 
perceber que vários gêneros já a emolduraram, deram forma, estilos e coloridos distintos, fator que 
demonstra que a divulgação científica não é um gênero específico, pelo contrário, há uma série de 
gêneros que podem ser recrutados para que a divulgação científica ocorra. Como tendência, 
podemos sugerir que tal evolução continue a ocorrer no futuro, da mesma forma que ocorreu até 
hoje. 

Verificamos no material analisado, extraído da página Interessante no Facebook, uma forte 
preocupação de ressaltar os resultados da pesquisa e de enfatizar a cientificidade do que se afirma, 
embora não haja nenhum hipertexto ou referência bibliográfica direta que permita que o internauta 
possa acessar o conteúdo original e tirar dúvidas ou sanar a curiosidade em relação a elementos da 
pesquisa como: metodologia, teorias empregadas, arcabouço teórico etc. Outra característica 
marcante é que novos gêneros são integrados nessa evolução histórica da divulgação científica: os 
comentários dos internautas que dialogam com os resultados, mesmo sendo um público leigo, o 
comportilhamento com os demais amigos do usuário que poderão ler, mesmo sem ter acessado a 
página de divulgação científica são exemplos de novos gêneros que foram integrados com a entrada 
da divulgação científica nas redes sociais. 
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Carnavalização do Catolicismo: Dança e Transe no quilombo Kalunga 
 

Júlia Capdeville34  
 
 
 O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga é o território onde se encontra a 
comunidade quilombola Kalunga maior comunidade quilombola do Brasil que se estende por três 
municípios; Cavalcante, Monte Alegre e Teresina e abarca 37 mil hectares.  
 Divididos em 58 comunidades e aproximadamente 897 famílias, os territórios Kalunga tem 
mais de cinco mil habitantes espalhados por vãos e veredas do cerrado.  
 Durante uma observação em campo realizada em Janeiro de 2013 no Engenho II entre os 
dias 3 e 7; um morador de lá chamado Neto divaga sobre uma festa: a Romaria do Divino Espírito 
Santo é a “festa que é boa mesmo” dos Kalunga. Ele conta que muitas pessoas do Engenho 
peregrinam até o Vão de Almas e que essa peregrinação pode ser feita por diferentes meios; tanto a 
pé, a cavalo, quanto de carros tracionados ou não tracionados com “motoristas corajosos”.  
 Entre os meses de Agosto e Setembro, acontecem no Vão de Almas as celebrações ao 
Divino Espírito Santo. A festa começa com a peregrinação dos Kalunga de outras localidades e de 
algumas pessoas de cidades vizinhas ao Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga em direção à 
Capela do Vão de Almas.  
 A Romaria do Divino Espírito Santo é uma festa da Igreja Católica realizada dentro de uma 
comunidade quilombola dos Kalunga, esse contexto social pede algumas reflexões. Segundo a 
legislação brasileira o território das comunidades quilombola são ocupados por remanescentes de 
quilombos (art. 68 CRFB, 1988); por isso vale a reflexão a respeito desses “antepassados”.  

Pessoas negras trazidas da África de diversos lugares, que cultuavam diversas religiões, 
compartilhando de crenças diferentes, entre eles mesmos e maior divergência em relação aos que os 
escravizaram; sofrem um grande impacto por causa dessa divergência. Durante anos as religiões de 
matriz afro, especialmente o candomblé sofreram perseguição dentro do Brasil, por serem acusados 
de praticarem bruxaria (SILVA, 1994).  
 O pensamento evolucionista amplamente difundido no século XIX contribui para essa 
perseguição, pois considerava que quanto mais mágicas fossem as religiões, mais primitivas eram. 
Os primeiros a explorarem o campo das religiões afro, condenavam suas práticas por serem mágicas 
– por causa do sacrifício animal, o transe e o contato com espíritos desencarnados – o que não 
percebiam no catolicismo. Mas os sistemas religiosos baseiam-se em categorias do pensamento 
mágico, logo o catolicismo também tem a sua dose de magia. A missa contém inúmeros atos 
simbólicos ou operações mágicas como “as bênçãos, a transubstanciação da hóstia em corpo de 
Cristo e etc” (Ibidem p.14).  
 O catolicismo ainda no século XVI sofria críticas de reformistas europeus a respeito de seu 
desvirtuamento e de certa forma, colonizar um país de dimensões tão grandes, garantia a 
instauração do catolicismo na América. Mas esse catolicismo não veio igual ao catolicismo 
europeu: no Brasil, ele seria traduzido, colorido e performático. Nada parecido com um catolicismo 
oficial europeu, com rezas baixas, sério e branco. Chega na América através dos portugueses um 
catolicismo colorido na pele feita da ausência de cor, catolicismo negro; carnavalizado.  
 Para catequizar os índios, que segundo Vagner Silva (ibid) tinham os portugueses muito 
mais a intenção de dominar suas terras do que encaminhá-los ao céu segundo suas próprias crenças, 
os europeus não podiam celebrar gigantescas missas em latim; primeiro por não serem 
compreendidos pelos indígenas e segundo por ser maçante e demorado, por isso nada atrativas. 
Logo encontraram a alternativa de uma missa mais dinâmica: com performances, sermões que 
abusavam da peculiaridade performativa da oralidade e de festas, peregrinações e cor, muita cor.  
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Portanto esse catolicismo ainda mais “desvirtuado” se instaura na América; sendo no início imposto 
aos brasileiros pré-coloniais (indígenas) e no momento posterior; quando se acredita que o negro 
tem alma; incorporado ou compelido aos escravos.  
 Ao estar em campo, percebe-se que o catolicismo dentro do quilombo não é o mesmo que se 
pretende oficial – esse já não mais europeu, mas um oficial brasileiro – ele tem cantos com temas 
escravagistas, danças que lembram congadas e catiras, é um catolicismo sincrético e reinventado é 
um catolicismo carnavalizado.  
 Dentro dessa festa, a “que é boa mesmo” existe uma dança de mulheres que lembra o tambor 
de crioula: a Sussa. A sussa e suas dançadeiras de saias coloridas contrastando com as peles negras 
são embaladas por uma música progressiva que leva  
ao transe – transe outrora condenado, por ter grande dose de magia; mas está no catolicismo 
dançando no catolicismo dos quilombos.  
 O transe é invocado por diversos instrumentos: viola, pandeiro, buraca, sanfona, caixa e 
canções também entoadas de forma penetrante em altura também progressiva, bem como a partitura 
corporal composta por giros e mais giros em torno do seu próprio eixo, em torno de outras 
mulheres, em torno da festa, que vai aumentando de velocidade, mas não deixa ninguém cair. 
Depois dos giros de pião, transformando o desenho das saias de chita numa cor só, o ritmo 
paulatinamente diminui e a dança e os cantos o acompanham até a música cessar.  
 As canções vão além das vozes; são cheias de brincadeiras de duplo sentido, gozações com a 
própria comunidade, com a mulher do vizinho, com os componentes da associação dentro do 
quilombo; mas também carregadas de sofrimento dos antepassados, a seca que toma a roça e 
impede a agricultura e a fauna e a flora do cerrado. As vozes polifônicas mostram que o festejo e 
manifestações culturais do quilombo vão bem além de mera remanescência de escravos.  
 A carnavalização para Bakhtin é perceptível no festejo popular. Enquanto a festa oficial, tem 
a ver com regras, pressupõe hierarquias e imutabilidade dos valores oficiais (BAKHTIN, 2010. p.8), 
a Romaria do Divino Espírito Santo, se comporta como uma performance de onde transborda a 
carnavalização.  
 Festejo como esse dos Kalunga, onde o baixo corporal se insinua por debaixo das saias e é 
libertado de regras e tabus oficiais e se transforma em canto, dança: performance; o riso é como 
música, embala a festa e entra em consonância com a dança e o batuque: ele é objeto e criador da 
música, ele não se ri com gracejos e oficialidade: ele é riso popular, riso de quem transforma a festa 
burocrática e teatral numa performance que é um eterno vir-à-ser. Os mais velhos e mais novos 
dançam e cantam juntos: o saber e a memória encontram um espaço onde o dialogismo se sente na 
pele que carrega preconceitos, no corpo que toca o parceiro na dança e no momento da 
performance, quando as peles, corpo e voz se tornam uníssonos.  
 
 
 
REFERÊNCIAS  
 
BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 
Rabelais. 5.ed. Trad. Yara F. Vieira. São Paulo: Anablume; Hucitec, 2002.  
SILVA, Vagner Gonçalves. Candomblé e Umbanda: caminhos da devoção brasileira. São Paulo: 
Editora Ática, 1994.   

 



  78

“Conceitos bakhtinianos para guiar os estudos de Linguagem, 
Letramento e Aprendizagem”: um paralelo com a realidade brasileira. 
 

Camilla Reisler Cavalcanti35 
 
 
 O presente artigo pretende discutir os processos de construção do conhecimento e reflexão 
quanto  aos diálogos desencadeados nos últimos meses no Brasil.  Faz-se um paralelo com o artigo 
“Ideological Becoming: Bakhtinian Concepts to Guide the Study of Language Literacy and 
Learning [Conceitos Bakhtinianos para guiar os estudos de Linguagem, Letramento e 
Aprendizagem (tradução nossa)]”, de Sarah Warshauer Freedman e Arnetha F. Ball (2004), que faz 
uma reflexão sobre os conceitos bakhtinianos em ambientes de conflitos violentos. Ball apresenta 
sua pesquisa conduzida na África do Sul e Freedman apresenta sua pesquisa conduzida em Bósnia-
Herzegovina e Ruanda; locais que passam ou passaram por conflitos violentos. 
 Ultimamente, o que mais tem-se ouvido nos jornais  é quanto ao desenvolvimento 
tecnológico, globalização, modernidade, progresso e diferentes formas de comunicação. São 
inúmeros recursos com diferentes formas de acesso. Há uma quebra de paradigma quanto ao que é 
“culto”, o que  é “arte” e consequentemente, o que é “letramento”. A linguagem formal escrita está 
sendo cada vez mais substituída por outras formas de linguagem.  Essa movimentação está 
diretamente relacionada à suposta imagem que temos de que a informação e interação está mais 
acessível a todos. Seria o momento ideal para o Dialogismo. O momento em que todas as vozes 
teoricamente são ouvidas e todas linguagens aceitas. Seria o momento ideal também para  
transformações ideológicas e construção do conhecimento. Essas transformações ocorrem quando a 
palavra autoritária entra em contato com a  palavra internamente persuasiva, favorecendo assim a 
reflexão e a aprendizagem. Seria o momento propício em que todos teriam oportunidades de 
aprender, se transformar. Por mais positivo que pareça estar o momento, questiona-se como 
funcionam estes relacionamentos em locais de conflitos violentos. Aqui “conflito” não é o confronto 
necessário entre ideias e opiniões necessário para o Diálogo e sim o conflito étnico, religioso ou 
político, dotado de violência e opressão. 
      Freedman e Ball analisam alguns conceitos Bakhtinianos tais como dialogismo, zona de 
contato, palavra autoritária e palavra internamente persuasiva dentro de contextos de conflito nos 
Estados Unidos, África do Sul, antiga Ioguslávia e Ruanda.  
      As autoras iniciam a discussão com a descrição de fotos de Sebastião Salgado. Imagens 
descritas por palavras, que para um leitor que não conheça o fotógrafo possa até imaginar o cenário. 
O quadro que o leitor imaginar dependerá do seu conhecimento de palavras e de imagens ou 
descrições semelhantes - do seu letramento, da sua construção de conhecimento. No entanto, a 
própria compreensão desta descrição é influenciada pelo conhecimento de mundo do leitor. Mesmo 
quem nunca viu tais fotos, consegue recriar  em sua mente o paralelo que  as autoras fazem entre 
um Dialogismo “honesto” e um Dialogismo em um ambiente violento.  
 As imagens não são de um mundo moderno e nem retratam o progresso. São imagens 
desconcertantes da nossa realidade. Estas imagens que chegam a nós de formas diversas e com uma 
velocidade surpreendente. Em exposições como as de Salgado sempre nos sensibilizamos, mas 
sempre com algum distanciamento. Nos últimos meses, no entanto, com os constantes protestos, 
demonstrações e passeatas, estamos recebendo diariamente imagens e mensagens, diferentes vozes 
e linguagens que  por muito tempo estiveram adormecidas. Não existe mais distanciamento. O 
diálogo é direto. Porém  estes diálogos nos apontam para uma divisão entre aqueles que têm acesso 
e os que não. Os que estão “globalmente Letrados” e os que continuam e modos de vida que alguns 
conceituariam como primitivos. Aqueles que vivem sob uma palavra autoritária opressiva sem 
espaço para a palavra persuasiva.  
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      Mesmo com esta divisão, a probabilidade de pensamentos díspares se encontrarem e 
entrarem em conflito é muito grande porque há menos distanciamento físico entre os povos. As 
notícias e ideias circulam em tempo real. Como que as pessoas se comunicam hoje mesmo com 
tantas diferenças e estreitamento de fronteiras?  Há mais zonas de contato? Como isto afeta a 
aprendizagem e a formação da palavra persuasiva? É possível abraçar o momento para diminuir as 
barreiras? Como nos apropriar de momentos tão sensíveis e delicados? 
      O conceito de Letramento, recentemente introduzido no Brasil com uma definição mais 
ampla e flexível, recebeu nos últimos meses muitos materiais, recursos e oportunidades de análise. 
Os inúmeros protestos, demandas, movimentos nas ruas, têm colocado em evidência a 
multiplicidade de diálogos e grupos no Brasil.  É um momento em que cada vez mais diferentes 
pessoas se juntam com diálogos diferentes. Com diferentes formas de comunicação em diversos 
conflitos, tentamos cada vez mais  entender uns aos outros. A palavra autoritária entra em conflito 
com a palavra persuasiva. Estamos diante de um momento oportuno de análise de comunicação 
com os mais diversos sujeitos. Com a análise de Freedman e Ball podemos traçar um paralelo entre 
os conceitos bakhtinianos durante os conflitos citados no artigo das autoras e o momento histórico 
pelo qual o Brasil passa.  
 As autoras utilizam a definição de “ideologia” como a forma pela qual desenvolvemos a 
forma de enxergar o mundo e nosso sistema de ideias. A definição de Bakhtin não necessariamente 
inclui um viés político, mas no contexto ao qual me refiro se torna difícil excluí-lo do 
desenvolvimento ideológico.  Na construção do conhecimento a linguagem utilizada, os diferentes 
níveis de Letramento influenciarão na determinação do sujeito como ser social. Em qual escola 
estudar, qual livro ler, quais ambientes frequentar, participar ou não de um protesto; todos estas 
escolhas trazem o sujeito para zonas de contato nas quais este, consciente ou inconscientemente fará 
uma reflexão quanto ao seu papel social. 
 O discurso ou palavra autoritária são as regras, leis, crenças, vindas de pais, ou figuras que 
são de alguma forma superior ou modelos a serem seguidos. O sujeito pode apropriar-se deste 
discurso como se fosse seu. Ao entrar em contato com outras palavras, dependendo do sujeito, este 
vai refletir e abrir uma oportunidade de aprendizagem. É uma palavra dada e muitas vezes 
incorporada pelo sujeito. Já a palavra persuasiva é aquela utilizada pelo sujeito para refutar a 
autoritária.  A zona de contato é o espaço no qual as palavras se encontram e se contrapõem para 
que o sujeito possa construir seu conhecimento. Bakhtin argumenta que quando estas diversas vozes 
interagem, o discurso autoritário conflita com o discurso persuasivo(interno). Este conflito de 
discurso acontece no que Bakhtin chama de “zona de contato”. (BAKHTIN, 1981). 
 Aqui trago um exemplo. No mural de uma sala de 4° ano do ensino fundamental de uma 
escola particular da grande Vitória foi colocada a seguinte frase decorada pela criança que me 
relatou: 
 
 “Quem não lê, não fala, mal ouve, mal vê” 
  
 A professora colou no mural. Foi uma escolha política dela. Nas outras salas a frase não foi 
colocada. Seria a palavra autoritária exercendo influência sobre a palavra persuasiva da professora? 
Uma simples frase pode ou não ter  peso na construção do conhecimento do aluno. É necessário 
questionar-se quem vai ler e como esta leitura será feita. Se o aluno for filho de pais que não sabem 
ler, a frase terá uma conotação negativa. Se o aluno for filho de pais altamente “letrados”, 
certamente terá outra conotação.  
 

Assim, professores decidem como responderem a diversos padrões de linguagem em sala 
de aula; introduzir ou não controvérsias; como agrupar ou não os alunos para 
aprendizagem; como responder a indivíduos em um grupo. (FREEDMAN & BALL, 2004, 
p.5) 

 
 Um outro exemplo foi citado por um policial militar apresentando um programa oferecido 
nas escolas contra drogas. Foi relatado que cada aluno recebeu uma carta para que os pais 
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assinassem dando permissão para que os filhos participassem do programa. Um pai não assinou e ao 
ser questionado pelo palestrante (que no caso é PM),  disse que era traficante e que estava 
“treinando” o filho para assumir seu posto. O filho poderia frequentar o curso e o pai teria dado 
“carta branca” ao PM para responder a qualquer questionamento que o filho pudesse ter. É uma 
zona de contato interessante entre as palavras autoritárias de cada grupo e as palavras persuasivas 
de cada um. 
 Cabe então a questão: 
 Que tipos de zonas de contatos são criados. São propícias para o processo reflexivo e a 
construção do conhecimento?  
 No conceito de ser ideológico, o sujeito está sempre inserido em um contexto social tanto 
exercendo como sofrendo influência do ambiente. É através dos diferentes ambientes ideológicos, 
seja a sala de aula, ambiente de trabalho, família, que o sujeito vai entrar em contato com as 
diferentes vozes e expandir a compreensão de mundo. 
 Quanto mais contato com diversas vozes, diálogos, mais chances temos de assimilar 
diferentes mundos. Em um sentido bakhtiniano, as formas como interagimos nestes diversos 
ambientes, com estas diversas vozes, determinará nossas escolhas políticas quanto ao que aprender. 
 Em seguida Freedman e Ball demonstram como a diversidade pode tornar-se um recurso 
valioso para Linguagem, Letramento e Aprendizagem. 
 Nos casos dos Estados Unidos e Africa do Sul, Ball (2000) analisou as escolas de hoje. Estas 
escolas estão recebendo cada vez uma maior diversidade de alunos. São alunos de todas classes, 
participantes de gangues, grupos de igreja, modalidades esportivas; moradores de bairros nobres, 
guetos, favelas. Uma diversidade em cada sala de aula. Os professores devem estar cada vez mais 
preparados para intermediarem estes discursos. Podemos traçar um paralelo com o Brasil no sentido 
em que cada vez mais os diversos grupos estão se misturando. Há alunos de classe média em 
escolas tanto públicas como particulares. Escolas particulares não significam que alunos estarão não 
entrarão em contato com gangues ou traficantes. Os professores vêm para sala de aula com 
pressupostos que foram moldados na sua vida, no seu curso preparatório ou até mesmo na sua 
experiência de vida. Foi como no exemplo da professora citada anteriormente. Ao impor uma frase 
ou um conceito, ela não está levando em consideração as múltiplas vozes em sua sala de aula. De 
acordo com Bakhtin (op. cit.), “o discurso persuasivo de professores deve ser aberto e sujeito às 
mudanças e constantemente interagir com outras ideias em constante evolução”. 
 Já em locais de conflitos étnicos, religiosos ou guerra, Freedman (2004) faz uma reflexão 
sobre os aspectos do ser ideológico relacionados ao aprendizado, principalmente como a forma de o 
sujeito lidar com conflitos e tensões pode influenciar o aprendizado. Bakhtin discute o papel 
positivo que este relacionamento pode ter sobre o aprendizado, mas isto em lugares onde a 
identidade do sujeito e do país já é devidamente construída. Em países que sofreram guerras, 
genocídios, constantes mudanças de governo, existem identidades em formação. No caso da 
Ioguslávia, eram três grupos em conflito. No entanto os três falam o mesmo idioma com algumas 
variações. Até mesmo estas variações eram motivos de brigas quanto à identidade do sujeito.  Na 
reconciliação as escolas tiveram um importante papel. As escolhas quanto a currículo, discurso 
autoritário, reflexões, foram de suma importância para a pacificação da região após a Guerra dos 
Balkans. Podemos fazer aqui outro paralelo com a realidade no Brasil. No Rio de Janeiro, o 
sindicato dos professores optou por apoiar os “Black Blocks”, grupo  que promove quebra-quebra e 
atos violentos com os rostos cobertos.  
 Sabemos que no Brasil é como se estivéssemos eternamente em guerra civil. A violência está 
presente em todos os bairros de qualquer classe social. Como na região da ex-Ioguslávia, acredito 
que as escolas, com suas escolhas, têm um papel importante quanto a proporcionar zonas de 
contatos com as diversas vozes, para que o conflito entre a palavra autoritária e persuasiva seja 
saudável. Para as autoras, “A forma como a palavra persuasiva dos cidadãos locais interage, e como 
essa palavra interage com o discurso oficial de um país determina o que pode acontecer em uma 
escola.” (FREEDMAN & BALL, 2004 p.20)  Em um ambiente instável, com diversas lutas (por 
poder, por identidade), o sujeito não tem um ponto de partida para iniciar sua reflexão. Talvez este 
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seja um novo papel da escola. Apoiando-se em termos bakhtinianos, as autoras concluem que  “os 
alunos precisam interagir com múltiplas vozes, que expressam múltiplos pontos de vista, para 
aprender e crescer. Precisam de uma linguagem comum através da qual podem interagir e devem 
poder compreender claramente o que outros têm a dizer.” (id., p. 25)  Na construção do 
conhecimento, o multiletramento e o biligualismo podem ser instrumentos fundamentais para este 
diálogo e compreensão do outro. 
       Em ambientes de conflito e tensão no mundo globalizado de hoje, o Dialogismo, o contato de 
diferentes vozes, uma discussão honesta, podem ser chave para o aprendizado e construção do 
conhecimento do sujeito. Todas formas de linguagem e comunicação estão em constante mudança . 
Enfatiza-se então a importância do envolvimento das partes interessadas para atuar ou intermediar 
em prol da criação de zonas de contatos saudáveis, em que a palavra persuasiva encontre pontos de 
vista contrários para produzir uma reflexão de crescimento. 
 Em um momento de aparente calmaria no Brasil, todos os lados devem refletir as futuras 
tomadas de decisões que podem implicar tanto na melhora do ambiente como na repetição de 
atrocidades que vêm acontecendo no país. 
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Conhecimento estatístico: a subjetividade na sua elaboração e a 
capacidade de renovar suas próprias visões por meio do diálogo 

 
Geraldo Bull da Silva Júnior36 

Celi Espasandin Lopes37 
 
Introdução 
  
 O falecido compositor Sivuca certa vez cantou que: “quem pergunta por cachaça quer sentir 
o cheiro”38. O cientista alheio ao mundo fora do laboratório é uma falácia moderna. Quem faz 
Ciência busca compreender e explicar alguma coisa, utilizando seu tempo munido de 
intencionalidade. A Estatística é uma Ciência utilizada por diferentes   meios de comunicação para 
compor notícias com as quais divulgam acontecimentos ou apresentam determinados fenômenos à 
sociedade. Como exemplo, pode-se citar o uso da Estatística na elaboração de dados econômicos e 
financeiros. É possível perceber na utilização da Ciência uma tendência à elaboração de formas 
enviesadas como porta-voz de resultados e situações indubitavelmente definitivos, evidentes por si 
e, sobretudo, objetivos. 
 O objetivo principal do presente trabalho é contrapor o discurso de que existe uma 
intransponível fronteira entre objetividade e subjetividade na elaboração de conhecimento 
científico, dentro do qual a Estatística se constitui em uma forma de divulgação de resultados, 
mostrando que ambos os aspectos convivem desde a formulação de projetos de pesquisa até o 
anúncio de resultados relevantes. São utilizados dados extraídos de Bayer et al (2013) e elementos 
apresentados por Camargo (2009) e Martin (2001), com o texto costurado pelas ideias apresentadas 
por Miotello (2012), além do aporte teórico de Demo (2000). Pensando com Bakhtin, ao refletir 
sobre o dado e o criado “[...] o enunciado nunca é apenas um reflexo, uma expressão de algo já 
existente fora dele, dado e acabado. Ele sempre cria algo que não existia antes ele, absolutamente 
novo e singular, e quando ainda por cima tem relação com o valor [...]” (BAKHTIN, 2003, p. 326). 
A partir disso, parafraseando Miotello (2012), pode-se ver no pesquisador que utiliza procedimentos 
estatísticos alguém que se encarrega de impor limites fronteiriços para poder estudar aquilo que 
quebrou, de acordo com a sua forma de embaralhamento. Sua criação é única, mas desenvolveu-se 
sem um contexto dialógico de determinada época. 
 A própria existência de uma ideia de relevância já é manifestação de subjetividade, 
necessitando de discussão dos critérios levantados por pesquisadores, pois demanda o diálogo 
constante. Posições científicas, apesar de tentativas de determinados meios mostram o contrário, são 
sempre inconclusas. Os órgãos de imprensa, diante a mobilidade do conhecimento científico tentam 
exatamente propagá-lo como algo cristalizado e imobilizado, dando ares de elaboração 
definitivamente conclusiva ao que se publica. 
 Porém, a essência do conhecimento científico (muitas vezes, em consequência do estatístico) 
é o permanente debate, que leva à abertura às críticas e formulação de novos sentidos,  
 

[...] pois um sentido atual não pertence a um (só) sentido mas tão-somente a dois sentidos 
que se encontraram e se contactaram. Não pode haver “sentido em si” [...] não pode haver o 
primeiro nem um último sentido, ele está sempre situado entre os sentidos, é um elo na 
cadeia de sentidos [...] na vida histórica, essa cadeia cresce infinitamente e por isso cada elo 
seu isolado se renova mais e mais, como que torna a nascer (BAKHTIN, 2003, p. 382). 

  
                                                            
36 1FAESA e UNICSUL. 
37 UNICSUL 
38 Extraído de “Te Pego Na Mentira”, de Sivuca e Glorinha Gadelha. 
Te pego na mentira tô dizendo chega / Catemba no terreiro tem malandro chega / [...] Quem pergunta por 
cachaça quer sentir o cheiro [...] / Quem te leva na conversa faz jogo rasteiro. 
Catemba é bebida originária de Angola, que chegou ao Brasil e fez sucesso principalmente no interior, devido ao baixo preço de 

comercialização. 
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 Os livros didáticos, por sua vez, também tendem a tratar o conhecimento científico dessa 
forma, com algo encerrado em si mesmo, não dando margem à possibilidade de emergir a 
subjetividade do trabalhador em Ciência. 
 
A capacidade de renovação do conhecimento científico 
 
 Para a tessitura de um argumento cientifico é necessário utilizar afirmações ainda não 
examinadas por meio de outras argumentações, pois é impossível iniciar um trabalho a partir da 
definição e explicação de cada elemento empregado. A formalização de uma teoria matemática, por 
exemplo, deve ser iniciada escolhendo conceitos primitivos (não são definidos) e axiomas 
(enunciados verdadeiros sem serem demonstrados). Demo (2000, p. 9) afirma a existência dessas 
situações e a necessidade de incorporar argumentações já disponíveis a um discurso que se inicia, 
sem questioná-las, pois caso “[...] fôssemos questionar tudo, não sairíamos da primeira sentença. O 
conhecimento científico, assim, também ‘engole sapos’, mas pode ter a vantagem de perceber 
criticamente que os engole [...]”. 
 Ao assumir de forma clara e consciente a apropriação de elementos existentes ao 
desenvolver um trabalho científico, não existe problema em fazê-lo. Bakhtin (2003, p. 403), ao 
refletir sobre a apropriação da palavra do outro, escreve que 

 
[...] a palavra do outro se torna anônima, apropriam-se dela (na forma reelaborada, é claro); 
a consciência se monologisa. Esquecem-se também as relações dialógicas iniciais da 
palavra do outro: é como se elas fossem absorvidas, se infiltrassem nas palavras assimiladas 
do outro [...]. 

 
 O que não posso é usar de má intenção e usurpar de forma fraudulenta o discurso do outro. 
Nos arranjos e utilizações de elementos disponíveis para criar o novo, deve ser 
lembrado que as elaborações a partir de elementos pré-existentes não podem ser tomadas como 
universais e inquestionáveis, o que levaria à perda de vista o que Demo (2000) considera função 
primordial do conhecimento científico: o questionamento. Ele considera que ao criticar o 
conhecimento já elaborado se reelabora o já estabelecido, com o comportamento crítico na geração 
de novidades científicas. Ao criticar ou questionar o que se conhece por outro ponto de vista, novas 
dimensões podem ser acrescentadas e, nesses casos, coloca-se o ponto de vista do reelaborador, 
uma atitude que ajuda a construir um objeto a partir da colocação da “palavra outra” Bakhtin 
(2003). 
 Um exemplo da influência do outro dentro da Matemática ocorreu com a Geometria, durante 
que séculos foi considerada apenas pela perspectiva denominada de euclidiana 39 . Euclides é 
considerado sistematizador do conhecimento matemático disponível na época em que viveu e, 
apesar de ter trabalhado em diversos campos da Matemática de sua época, é mais conhecido pela 
sua atuação na sistematização da Geometria. Nos seus trabalhos, considerava que ao ter uma reta r e 
um ponto P fora dela, seria possível traçar uma e somente uma reta paralela a r passando por P. 
Com isso, no universo euclidiano existem retas paralelas, mas a partir da proposição de outras 
geometrias, foram elaborados sistemas que não apenas contradizem a unicidade dessa paralela 
passando por um ponto, como também foram apresentados outros nos quais inexistem retas 
paralelas. 
 Para Bakhtin (2003, p. 401), ao refletir sobre correlacionamento de enunciados, ideias e 
textos, afirma que eles só têm “[...] vida contatando com outro texto (contexto). Só no ponto desse 
contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva e prospectivamente, iniciando dado texto no 
diálogo. Salientamos que esse contato é um contato dialógico entre textos [...]”. A reapreciação, 
retrospecção e prospecção de verdades fez com que a Matemática avançasse de forma 
heterocientífica, dotando as novas geometrias de novas leis que criaram critérios internos de 
consistência. É possível fazer um paralelo do movimento dialógico bakhtiniano com o saber 
                                                            
39 Em alusão a Euclides de Alexandria, cujos registros de existência são indiretos, datam de aproximadamente 300 a. C. 
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matemático: do movimento retrospectivo sobre o conhecimento consolidado há milênios, seguiu-se 
uma prospecção, proporcionando uma renovação. Concretizaram-se em um campo científico alguns 
aspectos do pensamento bakhtiniano: o instante em que o Eu pensava-se acabado e, chegando o 
Outro que mostrou a força da Alteridade, alargando e produzindo quebras de identidades. Outro 
exemplo na Matemática ocorreu com a sistematização do cálculo de Probabilidade, que trouxe a 
análise das possibilidades e a observação de freqüências de acontecimentos sem podermos centrar 
na exatidão, o que ajudou a quebrar a imagem de certeza científica petrificada. 
 
Dados históricos 
 

O desenvolvimento e o uso de métodos estatísticos são antigos e acompanham o 
desenvolvimento das sociedades, mas apesar da antiguidade das estatísticas, a organização do 
ensino e a formalização de um campo científico são recentes em termos históricos. A Estatística 
torna-se ciência ao final do século XIX, pois a Probabilidade pode ser estuda apenas a partir do 
século XVIII. Uma pesquisa sobre o desenvolvimento do conhecimento matemático pode ajudar a 
localizar o surgimento dos primeiros dos trabalhos estatísticos, que coincidem com a invenção dos 
métodos para contar e armazenar dados, definindo propósitos para tais levantamentos. Conforme 
Bayer et al (2013), esse conhecimento remonta a aproximadamente 5000 anos a.C. no período 
chamado de Antiguidade. Os primeiros levantamentos estatísticos segundo Martin (2001) foram 
realizados no Egito, na Mesopotâmia e na China, grandes impérios dotados de estruturas 
administrativas fortes, com governos centralizados que necessitavam conhecer características de 
territórios e populações. Os primeiros levantamentos estatísticos foram atividades marcadamente 
estatais, a complexidade dos 
trabalhos lançava mão de métodos de contagem recém- criados e fortes estruturas burocráticas 
buscavam determinar quantidades de indivíduos e riquezas materiais contando elemento a elemento. 

A fragmentação da Europa durante o predomínio feudal foi obstáculo à realização de censos 
demográficos, o que foi superado pelo fortalecimento dos estados nacionais na Europa por volta do 
século XVII. A formalização do ensino da Estatística, segundo Martin (2001), começou no 
Ocidente em 1708 na Universidade de Iena (Alemanha). Uma das primeiras obras para exposição 
de uma metodologia de pesquisa censitária foi o livro editado em 1686 na França: Méthode 
générale et facile pour faire le dénombrement des peuples (Método geral e fácil para a contagem de 
povos), sugerindo utilizar categorias para registrar dados (sexo, idade e profissão) mais sofisticado 
que fazer contagem per capita, aumentando a especificidade dos registros de dados. Essa relação 
com registros de dados em tabelas e, posteriormente, as representações gráficas levaram a uma 
crença equivocada de que o estudo estatístico se limita a isso e alguns poucos cálculos de medidas. 
Esse olhar restrito levou à concepção equivocada de Estatística como uma parte aplicada da 
Matemática.  
 
Subjetividade na estatística 
 

Como já visto, em cada época e local foram impressas novas características, elementos 
históricos e sociais que marcaram o desenvolvimento da Estatística, fazendo essa Ciência 
ultrapassar o estágio de coleção de regras aplicáveis para contagem e tratamento de dados 
numéricos. A inclusão (e exclusão) de quesitos nas pesquisas estatísticas é exemplo de que a 
elaboração de conceitos e a escolha de critérios de trabalho modificaram a própria noção de 
objetividade. Não aceitar isso é abrir possibilidade da instalação da hegemonia intelectual 
representada pelo pensamento único, tornando o conhecimento científico um instrumento de 
despersonalização do homem e conversão deste em objeto. Porém, “[...] o sujeito como tal não pode 
ser percebido e estudado como coisa porque como sujeito e permanecendo sujeito, não pode tornar-
se mudo, consequentemente o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico [...]” 
(BAKHTIN, 20032, p. 400). O conhecimento estatístico pode servir, por exemplo, às intervenções 
sobre a realidade social, pela formulação de políticas públicas, o que Camargo (2009) qualifica 
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como tecnologia de governo. Os levantamentos estatísticos “[...] também subsidiam hipóteses de 
pesquisas acadêmicas e moldam nossas categorias de percepção da realidade, pois podemos nos ver 
no outro, graças às equivalências comparativas criadas pelas classificações estatísticas” 
(CAMARGO, 2009, p. 904). A capacidade de moldar formas de compreender a realidade para 
alguém ver-se no outro é aspecto social da produção científica, evidenciando a necessidade de 
cuidar da ética na atuação do cientista diante da sociedade na qual está inserido. 
 Escolhas subjetivas convivem com a objetividade e racionalidade que são importantes para 
as aplicações técnicas, uma ideia reforçada por Santos (2012), que lembra o fato das categorias dos 
estudos estatísticos (exemplo das classes sociais por faixa de rendimentos) serem construções 
anteriores ao levantamento de dados, obrigando a escolhas individuais ou resultantes de acordos de 
uma coletividade científica. Só após escolher as categorias, o estatístico escolhe e delimita 
elementos da realidade. Ao modificar uma categoria modificam-se os registros, influi-se nos 
resultados e, ao contrário do que se propaga, o resultado acaba ligado, mais ao sentido conotativo 
do que ao denotativo, “[...] pois é o contexto, o contorno, que determina seu sentido [...] trata-se de 
um olhar [...] inevitavelmente subjetivo, seletivo, parcial e contingente [...]” (SANTOS, 2012, p. 
101). O planejamento de uma pesquisa, o tratamento estatístico dos dados e a divulgação dos 
mesmos não podem ser considerados simples aplicações de instrumentos descritores da realidade 
isentos de subjetividade. Quem trabalha com Estatística deve ter a consciência de que o dado, em 
verdade, é criação para ser alojada em categorias na busca de retratar o outro segundo o aquilo que 
o Eu do pesquisador determina.  
 Procedimentos formais de uma área de conhecimento em conjunção com uma linguagem 
são elementos considerados no confronto entre objetividade e subjetividade no tratamento do 
conhecimento científico. Feyerabend (2007) considera a linguagem da elaboração e comunicação 
dos resultados contaminada por elementos desconhecidos pelo próprio cientista ao evidenciar a 
crença nos sentidos do cientista nas observações dentro de padrões considerados normais. Eles não 
fornecerão sempre dados confiáveis, podendo impregnar a linguagem, afetar noções utilizadas e 
influir nas escolhas de metodologias de trabalho. Na sua argumentação, Feyerabend (2007) 
considera que a observação seguida de descrição das percepções podem não condizer com o que 
ocorre, tratando-se esse contexto de uma situação abstrata de caráter psicológico. Para ele, descrição 
e fenômeno seriam indissociáveis, envolvendo o que se percebe e narra mediante utilização de uma 
linguagem pré-existente.  
 O conteúdo de um relato estatístico descreve alguma observação e classificação usando 
diferentes linguagens para elaborar e emitir um conceito, reforçando percepções, ideia corroborada 
por Demo (2000). Perceber e descrever um objeto (ou fenômeno) depende da forma pela qual o 
indivíduo o internaliza e, mesmo cercada de regras e critérios técnicos, tanto a escolha do objeto de 
estudo quanto das formas de descrever carregam elementos subjetivos para dentro da cadeia de 
produção de dados. Aquilo que se considera racionalmente determinado é cercado de escolhas 
subjetivas e ajuda a derrubar o discurso da Ciência como instrumento racional e isento de 
preferências. Estatísticas são elaboradas em linguagem própria (estável e reconhecida por uma 
comunidade) apoiada em um idioma local e, muitas vezes, fazendo uso de linguagem gráfica. O uso 
indevido de qualquer dessas linguagens pode confundir a apresentação de resultados estatísticos 
com a realidade em si, caso tanto realidade quanto convenções utilizadas não forem consideradas 
distintas. 
 Dessa forma, “[...] cada texto (como enunciado) é algo individual, único e singular, e nisso 
reside todo seu sentido [...]” (BAKHTIN, 2003, p. 310). Cuidar desses sentidos é tarefa de grande 
responsabilidade do emissor, que deve considerar as consequências desses sentidos dados a 
conteúdos e formas utilizar linguagens para se expressar. Assim, “[...] construir sentidos exige 
pedaços materiais do mundo, materialidades sócio-históricas e pontos de vista [...] criar texto é uma 
atividade que se dá junto com a atividade humana [...] e colocarão nessa atividade seu ponto de 
vista [...]” (MIOTELLO, 2012, p. 154-155). Em momento algum o emissor deve esquecer que é 
apenas outro elemento em uma longa cadeia iniciada antes de sua interferência e que sua ação 
poderá ter distintas continuidades a partir de seu posicionamento. A linguagem utilizada em 
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qualquer trabalho científico, por ser usada em conjunto com uma língua local, apresenta sua própria 
incompletude e, daí, nenhuma Ciência poder requerer para si o papel de elemento completo de 
descrição do que é real. Portanto, não se pode falar em dado puro e interpretação totalmente isenta, 
porque resultarem de elaborações carregadas das intenções que as sustentam.  
 
Considerações finais 
  
 Embora o conhecimento matemático seja utilizado no desenvolvimento de métodos 
estatísticos, o trabalho científico nesse campo possui elementos de aleatoriedade o que requer a 
mobilização do pensamento probabilístico. Diante disso, o desenvolvimento de uma forma de 
pensar cientificamente direciona para a necessidade de uma Educação Estatística, a qual atribua as 
pessoas habilidades de lidar com a incerteza e a aleatoriedade, superando o simples tratar de dados, 
centrado em poucas comparações. Está nova demanda de conhecimentos necessários às pessoas 
remete a novas exigências para o fazer docente, o professor deverá ter a percepção de que o 
conhecimento estatístico possibilita a toda e qualquer pessoa “olhar” o mundo sobre distintos 
prismas e “criar” imagens sobre si e sobre o outro de acordo com o contexto que vive. 
 Outro aspecto a apontar é a utilização das estatísticas como tecnologia de governo, pois os 
dados apurados devem estar prontos para a compreensão dos tomadores de decisão, pois quem 
decide a partir da leitura de dados estatísticos não tem necessariamente o conhecimento dos 
profissionais da área. Portanto, uma Educação Estatística precisa proporcionar interpretações 
críticas da realidade e não basta dotar o indivíduo do conhecimento científico supostamente 
objetivo e necessário ao tratamento dos dados em si. 
 Outra tarefa que se coloca para a Educação Estatística refere-se aos usos de uma linguagem 
científica acompanhada de uma língua local que influencia por mais que as técnicas sejam 
resguardadas. Em Estatística, deve-se lembrar que categorias em levantamentos estatísticos não são 
universais (raça, por exemplo, não passa de definição carregada de subjetividade) e que categorias 
objetivas são elaboradas com objetividade momentânea atendendo a objetivos imediatos.  
 A partir daí, é possível contrapor ao pensamento de que a Estatística produz resultados 
exatos, indubitáveis, universais, apresenta respostas únicas e subsidia interpretações independentes 
do sujeito. O enunciado científico não pode ser escrito impondo seu texto como único, encobrindo o 
sujeito com a sua exatidão convencionada e o zelo pelo correto, que tende a permanentemente 
ocultar desvios mesmo na segurança das margens de erro. Na Educação Estatística, ao se comunicar 
resultados estatísticos deve-se respeitar particularidades, não fazer uso descontextualizado e parcial 
do conhecimento e lembrar que a elaboração de conhecimento e a transmissão do saber são atos 
dentro de grupos sociais. 
 Consequentemente, uma pesquisa que utiliza procedimentos estatísticos não termina ao 
ponto final da última página de seu relatório. A divulgação do trabalho como definitivo e acabado 
pode se constituir em uma forma de fazer com que não se inicie um diálogo, o que favoreceria a 
quem faz uso dos resultados com intenção de impor seu ponto de vista como o único possível. 
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Constituição discursiva do gênero parábola jesuânica 
 

Aliana Georgia Carvalho Cerqueira40 
 
 
  O presente texto relata parte da pesquisa que desenvolvo no Mestrado em Letras: 
Linguagens e Representações (UESC) sobre o gênero parábola, especificamente, as parábolas 
jesuânicas. Gênero ainda pouco estudado nos círculos acadêmicos da área linguística e literária, as 
parábolas indiciam a formação de sua arquitetônica no interdiscurso. Não desconsidero a didática e 
as demais funções desse gênero - visto que, de acordo com Sant’Anna (2010), a parábola pode 
desempenhar diversos papéis, principalmente o ensino de verdades morais ou religiosas -, mas 
minha perspectiva recai sobre o material literário das parábolas em sua função discursiva que 
pressupõe uma ação responsiva. Assim, meus estudos apontam para uma abordagem linguística, 
não teológica. 

Percebo que diante dos avanços nos estudos da linguagem, mostra-se importante a 
investigação do texto literário considerando-o uma variante linguística e um recurso de 
comunicação formador, pois projeta o leitor para a compreensão e produção de si mesmo e do real. 
Igualmente, por chamar atenção para o caráter ideológico de qualquer enunciado verbal, entende-se 
a literatura como signo ideológico vivo e dinâmico que, segundo Bakhtin (2011), pode ser 
instrumento de reflexão e refração do ser.  
 Esse instrumento de reflexão e refração do ser é também o texto bíblico o qual, por longo 
tempo foi apenas estudado nos círculos religiosos, deixando-se de lado o estudo literário [e 
linguístico], como esclarece Ferreira (2006). No entanto, além do estudo desses textos serem 
complementares à Teologia, podem contribuir significativamente para a compreensão da cultura 
oriental (da cosmovisão que, de certo modo, influenciou o Ocidente, mesmo em contextos 
laicizados como o Direito) e do homem no uso da linguagem, de como ele constrói metaforicamente 
o sentido e alude à tradição judaico-cristã, como nas obras literárias em que a presença do texto 
bíblico é recorrente: A volta do marido pródigo, de Guimarães Rosa; Absalão, Absalão!, de William 
Faulkner; as parábolas de Søren Kierkegaard; Esaú e Jacó, de Machado de Assis; Histórias do Sr. 
Keuner, de Bertolt Brecht; José e seus irmãos, de Thomas Mann; O evangelho segundo Jesus 
Cristo, de José Saramago; O risco do bordado, de Autran Dourado; O senhor dos anéis, de John 
Tolkien; Os sofrimentos do jovem Werther, de Wolfgang Goethe, citando apenas alguns autores41. 
 Dentre tantas histórias conhecidas na Bíblia, desde o Velho Testamento, como a de Moisés, 
Sansão, Jacó e Raquel, José, a história dos reis Davi e Salomão, da rainha Ester, e muitas outras, 
encontramos no Novo Testamento, nos evangelhos, narrativas breves que permanecem na memória 
de nossa sociedade, que povoam nossos discursos, como O bom samaritano, O filho pródigo – 
denominadas parábolas jesuânicas. Sendo as diversas personagens das parábolas tão presentes no 
imaginário popular do Ocidente - ainda na atualidade -, comecei a esboçar um olhar mais detido 
sobre a construção narrativa da parábola, de seus elementos narrativos que são parte de um todo 
metaforizado, de um processo interdiscursivo.  
 Etimologicamente, parábola (do grego parabolé) é uma narração criada com o fim de 
transmitir verdades importantes. Sant’Anna (2010) esclarece que o sentido do termo corresponde a 
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“comparar” ou “colocar lado a lado”, pois o termo parabolé deriva do verbo paraballo (pará = lado 
a lado e ballo = jogar, trazer, colocar).  São narrativas breves, de caráter proverbial. Sua principal 
função é veicular princípios morais ou religiosos.  Este último ponto pode aproximar a parábola da 
fábula e do apólogo, mas enquanto na primeira os personagens são humanos, nos últimos são 
animais e seres inanimados, respectivamente. O que também distingue a parábola dos gêneros 
mencionados é a sua estrutura dramática, pressupondo o intento de envolver o público-alvo na 
história narrada. Esse último traço oferece, de acordo com a abordagem bakhtiniana que 
desenvolvo, um dos principais componentes da arquitetônica da parábola – o aspecto relacional 
entre os interlocutores. É a partir desse aspecto relacional que é possível compreender melhor a 
parábola enquanto gênero discursivo. Portanto, recorro ao pensamento bakhtiniano sobre gêneros 
discursivos e suas categorias, o qual ilumina a análise, bem como a investigação em todo o seu 
processo. Com a pesquisa eminentemente bibliográfica, apresento um recorte de minha pesquisa de 
algumas das parábolas do Evangelho de Lucas, e enfoco nesse texto a parábola O bom samaritano, 
presente no referido livro. Na primeira parte da análise, para melhor compreensão do gênero 
parábola e sua gramática narrativa, a qual faz parte da arquitetônica, retomo alguns pontos 
essenciais dos estudos bakhtinianos sobre gêneros discursivos.  
 
Gêneros discursivos: olhando a prosa mais detidamente 
  

Muitos dos estudos em Linguística e Linguística Aplicada baseiam-se no trabalho de 
Bakhtin para formação de seu arcabouço teórico metodológico. No entanto, não foi Bakhtin quem 
inaugurou os estudos sobre gênero, mas o pensador russo teve importante contribuição para o 
entendimento do funcionamento da linguagem através do que chamou de gêneros discursivos. 

A concepção de gênero teve seu princípio com o início da teoria dos gêneros literários no 
Ocidente, ainda na Antiguidade Greco-romana. Platão atribuía às artes uma função moralizante e 
classificava as obras artísticas baseado no seu conceito de mimese. Aristóteles, por sua vez, 
preocupado com questões estéticas, ao diferenciar o mundo empírico e a realidade artística – a 
mimese – voltou-se para o estudo dos modos de constituição do trabalho poético. Assim, ele 
classificava os diferentes “gêneros” de poesia: segundo o meio que a mimese era realizada; segundo 
o objeto mimético; e segundo o modo mimese, esclarece Soares (2007). Para esse filósofo a 
diferenciação formal dos gêneros estava ligada ao conteúdo.  
 Essas concepções clássicas, de acordo com Machado (2012), ainda orientam a análise de 
gênero, cujo estudo e rigor da classificação foram consagrados na Literatura. No entanto, com o 
advento da prosa comunicativa, em especial a ascensão do romance e a cultura popular, o domínio 
do estatuto dos gêneros literários precisou ser repensado, ao que houve uma concomitante, ou 
consequente, mudança no tratamento dos gêneros na perspectiva linguística. A autora aponta que “a 
emergência da prosa passou a reivindicar outros parâmetros de análise das formas interativas que se 
realizam pelo discurso” (MACHADO, 2012, p. 152). 
 Desse modo, Bakhtin (2011), na construção de seu pensamento sobre os gêneros 
discursivos, considera o dialogismo do processo comunicativo em detrimento da classificação das 
espécies definida por Aristóteles. O autor russo propõe uma nova abordagem, centrada nas esferas 
de uso da linguagem verbal, cujas relações de interação “são processos produtivos de linguagem”, 
como esclarece Machado (2012). 
 Logo, os estudos bakhtinianos direcionam para a percepção dos gêneros que não mais 
limite-se ao rigor e purismo da classificação das formações poéticas, mas acenem para as práticas 
da palavra em contextos distintos, isto é, “práticas prosaicas que diferentes usos da linguagem 
fazem do discurso, oferecendo-o como manifestação da pluralidade” (MACHADO, 2012, p. 152). 
Essa pluralidade da linguagem, e dos próprios gêneros, é posta em evidência, visto que reflete e 
refrata a própria natureza da linguagem - dialógica. Portanto, a abordagem bakhtiniana de gêneros 
discursivos relaciona-se intimamente com o dialogismo, redirecionando as concepções genericistas 
para a esfera do discurso, cujo domínio é o da prosa. O homem que age por meio da linguagem é 
constituído social e historicamente. O olhar de Bakhtin (2011)/Volochinov (1997), então, valoriza 
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as ações cotidianas dos homens comuns em suas práticas linguageiras, suas enunciações, a 
interação, os diversos signos que compreendem a dialética, a interdiscursividade e a 
interculturalidade da palavra.  
 São nessas ações cotidianas do ser humano que se dá o enfoque da funcionalidade do gênero 
em cada área da atividade e da comunicação humanas, isto é: 

 
Uma dada função (científica, técnica, publicística, oficial, cotidiana) e determinadas 
condições de comunicação discursiva, específicas de cada campo, geram determinados 
gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais 
relativamente estáveis (BAKHTIN, 2011, p. 266).  

 
 Nesse sentido, a análise da parábola jesuânica, ao basear-se nessa abordagem de gêneros, 
busca estar coerente com própria natureza constitutiva da linguagem, especialmente a literária. Na 
formação do gênero parábola estão imbricados outros enunciados, vozes que são metaforizadas, 
segundo defendo, através das personagens. Além disso, as funções no discurso também 
caracterizam, de modo relativamente estável, de modos específicos a forma das parábolas e seus 
sentidos.  
 A parábola já existia em outros contextos que não o judaico-cristão, mas a forma da 
parábola mais conhecida/popular constituiu-se como tal no contexto do Novo Testamento, isto é, 
nos evangelhos, como defende Sant’Anna (2010), e mesmo a parábola moderna utiliza como 
modelo a parábola jesuânica. Desse modo, tendo a noção de que “a prosaica é a esfera mais ampla 
das formas culturais no interior das quais outras esferas são experimentadas” (MACHADO, 2012, 
p. 155), entendo o evangelho como esfera ampla na qual a parábola se desenvolveu. Os evangelhos 
foram escritos com um objetivo específico, por autores marcados social e historicamente, a um 
público também permeado dos mesmos valores. Assim, sua caracterização genericista pode 
iluminar a análise do gênero que investigo. 
 É justamente tendo em vista as esferas de uso da linguagem e, consequentemente, os tipos 
particulares de enunciados que se diferenciam de outros tipos de enunciados, com os quais tem em 
comum a natureza verbal, que Bakhtin (2011) distingue os gêneros discursivos. Para ele há gêneros 
primários (da comunicação cotidiana) e secundários (formações complexas elaboradas a partir da 
comunicação produzida por códigos culturais elaborados). Assim, a natureza do enunciado deve ser 
elucidada e definida por uma análise de ambas as distinções dos gêneros, sempre dialógica. 
  Em resumo, diferente da abordagem clássica, a classificação bakhtiniana orienta-se pela 
distinção baseada no uso da linguagem, no processo dialógico-interativo. Mesmo os gêneros 
antigos, como a parábola, são mais bem compreendidos considerando-se esse aspecto dialógico da 
linguagem. Em O bom samaritano notei que o contexto discursivo é que estabelece suas 
fundamentais características, sem o qual não poderíamos perceber as sutilezas da formação desse 
gênero, seu estilo, sua forma estrutural que se relaciona diretamente com sua temática42.  
 Sabendo o contexto cultural, por exemplo, tenho a dimensão do que representa(m) as 
personagens, suas ações e palavras dentro da parábola narrada. Conhecendo o contexto discursivo 
em que uma parábola fora contada compreendo seu sentido, sua força argumentativa. Se o discurso 
manifesta-se na dialogia entre os interlocutores, conhecendo os interlocutores da parábola, o(s) 
porquê(s) de sua inserção em um contexto discursivo distinto do literário, como um diálogo, 
compreendo sua forma, sua intenção comunicativa, suas características mais peculiares. Isso porque 
é justamente no processo interativo que os gêneros discursivos são formados, isto é, que eles 
adquirem suas formas comunicativas, relembra Machado (2012). O tipo de relacionamento do 
orador (narrador da parábola) com o público direcionou as escolhas linguísticas do gênero e, o 
contexto - o momento enunciativo e o aspecto relacional entre os interlocutores indiciaram o estilo, 
a temática e a estrutura narrativa da parábola O bom samaritano. Essa narrativa foi construída com 
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são constituídos, não são aqui enfocados, embora já tenha realizado análise deles em trabalhos anteriores. 
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o objetivo de responder às indagações do interlocutor, de expor, por meio de uma história, os vieses 
de uma sentença que fora proferida com intenções outras, não mostradas. 
 Do mesmo modo, recorrer a características da época e do ambiente onde as parábolas 
jesuânicas se constituíram são imprescindíveis na análise de seus elementos narrativos, de seu 
discurso, de sua metaforização. Não podemos negar que ao saber que o homem palestinense da 
época de Jesus - o homem considerado de valor, de honra - não andava pelas vias públicas 
correndo, temos uma compreensão muito maior do amor anunciado por uma das parábolas do 
evangelho de Lucas – O Filho Pródigo, por exemplo. Quando aquele pai corre ao encontro do filho 
que foi avistado ao longe em retorno para casa, entendemos o que esse detalhe significava na 
narração. Com um dado cultural, aparentemente irrelevante, a parábola toma outra dimensão no 
discurso, os seus heróis podem carregar em si uma forte representação metafórica. Contexto 
histórico-social, cultura e linguagem estão relacionados, há interação na manifestação dos gêneros, 
especialmente da parábola. De acordo com Machado (2012), até mesmo a entonação, a postura do 
usuário da língua com objetivos de comunicação confere ao gênero discursivo o caráter de uma 
forma enunciativa, que depende desse contexto comunicativo e cultural, marcados no tempo e no 
espaço, mais que a própria palavra.  Sobre essa temporalidade e relação espacial, vale mencionar 
que “Os gêneros se constituem a partir de situações cronotópicas (relações espaciotemporais) 
particulares e também recorrentes” (MACHADO, 2012, p. 159).  Portanto, reafirmo que recorrer ao 
contexto cultural e a época onde as parábolas se desenvolveram, pensando também no próprio 
tempo e sociedade atuais, é fundamental para uma análise da parábola na perspectiva bakhtiniana, 
considerando que os gêneros são tipos de enunciados relativamente estáveis. 
 
Literatura e fenômeno social na constituição discursiva da parábola  

 
Na parábola O bom samaritano observei a dialogia na formação do gênero. Era em 

determinados momentos enunciativos que Jesus recorria a parábolas para ensinar, ou contestar.  
Através da análise da relação entre os interlocutores, pude compreender porque foram usados certos 
elementos narrativos, especialmente, as personagens.  

Considerando o contexto em que Jesus conta a parábola O bom samaritano, notei o aspecto 
relacional que pode haver direcionado a arquitetônica dessa narrativa. Em uma de suas viagens, a 
caminho de Jerusalém, Jesus foi questionado por um intérprete (doutor) da lei, um estudioso das 
Escrituras do Velho Testamento e da Lei Oral (que correspondia à tradição religiosa). Ele perguntou 
o que deveria fazer para herdar a vida eterna (na cultura judaica, quem cumprisse a lei, a Torá, 
herdaria a vida neste mundo e no vindouro). Kistemaker (1992) assinala que o estudioso com essa 
indagação queria testar Jesus, ouvir sua explicação de como obter a vida perfeita em todos os 
sentidos, visto que, ele mesmo não era ignorante no tema. E, ainda, reconheceu a autoridade de 
Jesus no assunto, levantou-se e chamou-o de “mestre”. No Oriente Médio era costume o aluno 
sempre se levantavar para dirigir-se ao professor, em respeito e cortesia. Segundo Bailey (1985), 
esse estudioso age dessa forma para indicar que Jesus era ao menos igual a ele. Portanto, percebo 
que havia uma intencionalidade não explícita em sua pergunta, ele queria, como outros religiosos da 
época, encontrar alguma controvérsia ou falha no discurso e na vida de Jesus.  No entanto, não 
obteve uma resposta como esperava. 

A partir daí instaura-se a tensão no fio discursivo, nas relações entre os interlocutores. Tanto 
pela utilização dos elementos linguísticos como pela relação de simetria/assimetria que se 
estabelece no diálogo. É a partir da tensão discursiva que Jesus utiliza a parábola nesse diálogo, é 
por conhecer o tom de seu interlocutor que ele responde com uma narrativa literária. Noto melhor 
esse aspecto quando observo o aspecto formal do discurso, no qual a parábola é inserida, indicado 
por Bailey (1985). O diálogo fica dividido em dois momentos-chave:  

 
Primeiro tempo: Um doutor da lei levantou-se para testá-lo e disse: 

(1) Doutor: (Pergunta 1) ‘Que preciso fazer para herdar a vida eterna?’ 
(2) Jesus: (Pergunta 2) ‘Que diz a lei?’ 
(3) Doutor: (Resposta 2) ‘Amarás a Deus e a teu próximo.’ 
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(4) Jesus: (Resposta 1) ‘Faze isto e viverás.’ 
Segundo tempo: Ele (o doutor da lei), desejando justificar-se, disse: 

(5) Doutor: (Pergunta 3) ‘Quem é o meu próximo?’ 
(6) Jesus: (Pergunta 4) ‘Um certo homem descia de Jerusalém...’ 

          ‘Qual destes três se tornou o próximo?’ 
(7) Doutor: (Resposta a 4) ‘Aquele que demonstrou misericórdia para com ele.’ 
(8) Jesus: (Resposta a 3) ‘Vai e continua fazendo da mesma forma.’ (BAILEY, 1985, p 76). 

 
Nesse sentido, entendo que por haver em todo instante um redirecionamento enunciativo – 

ao invés de responder à proposição do doutor da lei, Jesus lança outra pergunta –, o estilo da 
parábola configura-se na relação assimétrica - o não previsto pelo interlocutor. O locutor na 
abertura do diálogo propõe uma relação simétrica, mas o alocutário coloca-se assimetricamente.  
Nessa relação, é na narrativa que a tensão instaura-se entre Jesus e seus ouvintes: “Muitas vezes o 
seu auditório é composto de seus inimigos teológicos, e desta forma um conflito intenso é a tônica 
da representação.” (BAILEY, 1985, p. 16). Mas, Jesus foi abordado pelo doutor da lei com uma 
interrogação tendenciosa, no entanto, ao invés de cair na armadilha de levantar uma controvérsia, o 
narrador de Nazaré suscitou a sua resposta vinda do próprio interrogador. No primeiro momento, a 
solução é mais direta, no diálogo que antecede a narração da parábola: 

 
Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: Que está escrito na 
lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu 
coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento; amarás o 
teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse: Respondeste corretamente; faze isto e 
viverás (LUCAS 10: 25-28). 

  
Mas, como o confronto inicial do doutor da lei não operou como previsto, ou seja, ele não foi 
“persuadido” com uma perspectiva que extrapolasse o que ele mesmo já considerava, lança uma 
réplica: “Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo?’” (Lucas 
10. 29). A tréplica de Jesus, por sua vez, advém através da contação da parábola e depois, outra 
pergunta com a qual ele indica a moral da história: 

 
Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em 
mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos 
ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente, descia um sacerdote por 
aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por 
aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu 
caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os 
ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho; e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o 
para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao 
hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu to 
indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu 
nas mãos dos salteadores? (Lucas 10. 30-36). 
 

 Nessa parábola, a representação da personagem, por exemplo, traz à tona as questões sociais 
e raciais nas quais os judeus estavam inseridos e pelas quais o preconceito era atestado.  Mas, ao ser 
confrontado com uma narrativa literária, aquele judeu que interrogou Jesus, pode aludir às suas 
velhas raízes preconceituosas através das personagens representadas como um viajante 
possivelmente judeu e um homem misericordioso “porém samaritano”. O discurso é estabelecido 
pela relação entre os interlocutores, pois o diálogo entre eles motivou a própria configuração 
narrativa e os sentidos por ela aludidos.  

Diante do exposto, observei que as narrativas jesuânicas quebram paradigmas, aludem a 
costumes da época e põem em cheque as concepções enraizadas em seus interlocutores. As suas 
personagens, bem como outros elementos narrativos, representando os vários tipos sociais, entre 
vínculos religiosos, raciais, são os elementos da forma composicional da parábola jesuânica. 
Considerando as estratégias textuais, as relações assimétricas entre o ouvinte e o orador, na 
constituição discursiva de O bom samaritano, notei a nuance estilística empregada na narrativa 
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literária. A parábola jesuânica analisada traduz o estilo de uma narrativa configurado na tensão 
discursiva do diálogo. Ademais, usa recursos linguísticos e elementos literários presentes na cultura 
oriental judaica, como características de um espaço e de personalidades da época, na formação de 
uma linguagem que se aproxima do interlocutor, no caso da parábola supramencionada, os 
estudiosos e líderes do judaísmo.  

A abordagem sob a perspectiva bakhtiniana da parábola jesuânica, indicia que esse gênero 
requer a participação do outro na construção dos sentidos da narrativa, objetivando mudança, uma 
atitude diferente de seu ouvinte, posto que é ato de linguagem, e como tal, visa a uma atitude 
responsiva. Portanto, a linguagem literária está vinculada aos aspectos culturais de um povo, e pode 
ser um dos melhores recursos para persuadir, ou, comunicar princípios e verdades, os quais, no caso 
do corpus utilizado, são morais/espirituais para um interlocutor específico.  
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Constituindo-se sujeito na tensão alteridade e identidade 
 

Ana Laura Batista43 
Tayná Portilho do Prado44 

Eliane Regina Pereira45 
 
 

Introdução 
 

Este trabalho apresenta um recorte de uma experiência de intervenção em psicologia e cujas 
reflexões versam sobre o processo de constituição do sujeito nas vivências e tensões alteridade-
identidade. Esses recortes foram feitos a partir de um grupo de promoção de saúde com crianças em 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em uma cidade no interior de Minas Gerais. 

 A discussão aqui proposta parte de uma perspectiva histórico-cultural, a qual compreende 
que o sujeito não tem uma subjetividade determinada a priori, mas que se faz num processo sempre 
inacabado, inconcluso, resultado do modo como interage socialmente e se apropria do contexto.  

Nesse sentido, Bakhtin (2003) escreve que a consciência tem uma materialidade sígnica, 
porque esta passa a existir quando entra na relação com os outros e a partir daí internaliza os 
signos dessa relação. Portanto, o sujeito se constitui em ação historicamente situada, a qual se faz a 
partir das relações dialógicas com os outros e com a materialidade. Esta relação com o outro, 
mediador da constituição do sujeito, é o que chamamos alteridade.  

Para compreender a alteridade como fundante do sujeito, Bakhtin (2003) introduz três 
conceitos: totalidade, exotopia e excedente de visão. Segundo o autor, a incompletude humana 
exige do sujeito uma relação de alteridade, sendo esta que lhe dá completude, acabamento. Isto só é 
possível porque o “outro” tem um excedente de visão e está em distância exotópica em relação ao 
sujeito.  

O excedente de visão é a possibilidade de ver o outro, de um modo que este não pode se ver. 
Amorim (2003) define exotopia como desdobramento de olhares a partir de um lugar exterior, 
sendo que este lugar permite que se veja do outro algo que ele mesmo nunca pode ver, ou seja, que 
se tenha dele um excedente de visão.  

Compreendemos o sujeito como se constituindo, enquanto processo, portanto totalização e 
inacabamento. O inacabamento do sujeito é o que faz dele um ser responsável por sua constituição, 
uma vez que reagindo diante da vida, ele se (re)faz, se (re)cria. Esta responsabilidade implica que o 
sujeito não é produto das forças externas, mas ele produz e é produzido em seu contexto, por isso 
capaz de criar. 

Mas esse sujeito inacabado e capaz de criar-se só o faz porque se relaciona a todo o 
momento com um “outro” que lhe confere acabamento, lhe define como alguém. Então, quando se 
percebe como totalidade – acabamento provisório - é que o sujeito se abre para a possibilidade de 
(re)criação. É a totalidade imaginária que potencializa a produção de sentidos e funda uma dinâmica 
de renovação da existência. Geraldi (2003) explica que o acabamento é o sentido de que algo tem 
começo e fim, e porque tem um fim, tem um limite que se abre a ela possibilidades de sentidos. Diz 
o autor, “nosso acabamento atende a uma necessidade estética de totalidade e esta somente nos é 
dada pelo outro, como criação e não como solução” (p.47). 

 
Nossas identidades não se revelam pela repetição do mesmo, do idêntico, mas resultam de 
uma dádiva da criação do outro que, dando-nos um acabamento por certo sempre 
provisório, permite-nos olharmos a nos mesmos com seus olhos. (GERALDI, 2003, p.47). 

 

                                                            
43 Acadêmica do curso de Psicologia da UFU 
44 Acadêmica do curso de Psicologia da UFU 
45 Psicóloga, Professora Adjunta Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. eliane@ipsi.ufu.br 
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Como são inúmeros os outros com os quais o sujeito estabelece relações de alteridade, este 
sujeito torna-se espaço de síntese de outros sujeitos.  

 
Nesse sentido pode-se dizer que o homem tem uma necessidade estética absoluta do outro, 
do seu ativismo que vê, lembra-se, reúne e unifica, que é único capaz de criar para ele uma 
personalidade externamente acabada; tal personalidade não existe se o outro não a cria; a 
memória estética é produtiva, cria pela primeira vez o homem exterior em um novo plano 
da existência. (BAKHTIN, 2003, p.33) 

 
Cada ser é, então, a síntese de múltiplas determinações, síntese no sentido de apropriação do 

discurso do outro, daquilo que faz seu a partir do outro. Síntese que se apresenta como totalidade 
provisória no presente, mas se define pela relação entre o passado e o futuro. A memória46 de 
passado como define Bakhtin, é a objetivação da história do sujeito, de como se constituiu, ela é 
quem oferece as condições de existência do sujeito. O futuro, ou memória de futuro é a dimensão 
subjetiva que dirige o sujeito ao por vir, aquilo que está por ser alcançado e que, consequentemente, 
oferece possibilidades de ação.  

É a memória de passado e a memória de futuro que determinam os critérios de valor, com os 
quais o sujeito seleciona suas possibilidades, fazendo deste processo de constituição um processo de 
criação.   

 
Alteridade-Identidade: tensões e vivências 

 
Bernardo, sete anos, integrante do grupo de promoção de saúde com crianças em uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS). Logo que chegou ao grupo, no primeiro encontro, mostrou-se 
inquieto, jogando massinha pra cima, subindo na maca e nas cadeiras, demonstrando interesse em 
pular a janela, mexendo em tudo. As outras crianças que participavam deste encontro logo o 
nomearam de “custoso47”. Ao final das atividades, uma menina disse: “Eu só venho na semana que 
vem se ele [Bernardo] não vier!” (sic).  

 Sua inquietude fez-nos procurar compreender Bernardo na tensão alteridade-identidade. Nos 
espaços de educação formal ou ainda nos espaços familiares, Bernardo era contemplado como 
“custoso” ou “hiperativo”. Cada gesto, fala e comportamento determinava o modo como avós e 
professoras lhe ofereciam acabamento, enquanto alteridade, e desse modo ele se constituía sujeito.  

 O menino tido como indisciplinado pela escola foi encaminhado à especialidade neurológica 
com um relatório que o apresentava nesse espaço como uma criança que gostava de correr e de 
brincar, que teve dificuldades na alfabetização, entretanto, sem comprometê-la e que, por fim, teve 
desentendimentos com os colegas.  Diante desse material e com as falas do avô de Bernardo sobre 
as peraltices do menino, a neuropediatra faz uma leitura direcionada e passa a enxergá-lo como 
agitado, com dificuldades de realizar as atividades propostas e de relacionamento com colegas, 
visão essa que resulta no diagnóstico TDAH feito pela profissional, que é legitimado pela família. 

 No grupo de promoção de saúde ofertávamos a ele um espaço de criação e, oferecíamos 
acabamento ao sujeito que realiza coisas impressionantes, que brinca, que pula, que cria, que se 
afeta, se emociona e, possibilitando estranhamentos, Bernardo produzia novos sentidos que o 
afetavam, e o permitiam ser outro sujeito. 

 Bernardo se mostrou nos grupos de promoção de saúde concentrado nas atividades 
propostas, sendo que essas exigiam atenção e habilidades motoras refinadas, partilhou materiais, 
pediu favores e agradeceu. Bernardo se envolveu afetivamente com os demais participantes do 
grupo e foi nomeado pelos colegas como criativo, já que sempre inventava atividades e brincadeiras 
com os materiais disponibilizados para além daquilo que era sugerido. Além disso, ele era visto no 
grupo como alegre, corajoso, sensível, amoroso, educado, inteligente e persistente.  

                                                            
46 O autor acrescenta ao passado e ao futuro, a palavra memória, para afirmar que estes não são vividos no presente nas suas 

condições reais, mas sim, a partir da significação que o sujeito confere a eles.  O sujeito (re)compõe o passado na produção de 
sentido e este é revivido no presente, o mesmo ocorre com o futuro, cuja imaginação o presentifica.  

47 Custoso – expressão utilizada na região para nomear criança “agitada e/ou teimosa”. 
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Ofertando acabamento 
 
 A medicalização da vida está se tornando uma prática naturalizada em nossa sociedade, de 

modo que é comum nos depararmos com situações em que se privilegiam intervenções externas 
para alcançar padrões impostos socialmente. Nos espaços de educação o cenário não é diferente, o 
uso de medicamentos entre os alunos é frequente, juntamente com diagnósticos questionáveis de 
Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Ao invés de se pensar nas histórias escolares 
desses sujeitos e suas relações no contexto da escola - questionando o que está sendo oferecido e 
como - a responsabilidade do fracasso no processo ensino-aprendizagem é atribuída a apenas um 
dos personagens que constituem essa rede: o aluno, rotulando e estigmatizando-o.  

 Para a construção do rótulo e definição da hiperatividade apresenta-se e pontua-se apenas a 
identidade, esquecendo a relação alteridade-identidade. Na construção desses rótulos, é possível 
observar o quão dialético é o processo de exclusão/inclusão estabelecido, de modo que a criança é 
excluída por apresentar diferenças em seu processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, tem no 
diagnóstico e no uso de medicamentos a possibilidade de inclusão na escola, “corrigindo” os 
desvios apresentados.  

 Assim, o caso apresentado demonstra a fragilidade na realização de diagnósticos dessa 
natureza, uma vez que muitos são baseados em interpretações limitadas de informações que 
poderiam ser facilmente generalizadas à realidade de várias outras crianças. Demonstra, ainda, os 
desencontros vividos no percurso de um diagnóstico, o qual imprime marcas no sujeito que sofre 
exigências baseados em parâmetros de um modo de ser idealizado. 

 Bernardo: sensível ou custoso? Agitado ou afetivo? Irritante ou criativo? Bernardo não 
demonstra qualidades ou defeitos inatos, mas se apresenta dialeticamente se (re)descobrindo nos 
espaços e nas relações. Nossa existência é dirigida ao outro, que ativamente produz sentidos sobre 
nós e, assim, se faz mediação em nossa constituição. É na tensão alteridade-acabamento que nos 
constituímos.  
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Contribuições dos Estudos Bakhtinianos aos Estudos Neurolinguísticos 
 

Thalita Cristina Souza Cruz∗ 
 

 
Neste ensaio, apresentarei brevemente alguns conceitos bakhtinianos relacionadas à 

discussão sobre a significação e o sentido, a partir de algumas obras de Bakhtin, buscando mostrar 
como a análise bakhtiniana apresenta uma grande contribuição para o estudo da organização 
semântico-lexical. Apesar de os conceitos bakhtinianos serem apresentados de maneira integrada e 
indissolúvel nas obras do  Círculo, buscarei me ater em apenas alguns conceitos os quais venho 
refletindo em minha pesquisa.  

As pesquisas realizadas pelos autores que utilizam a perspectiva enunciativo-discursiva da 
Neurolinguística vêm discutindo questões relativas à linguagem dos sujeitos afásicos, buscando 
enfocar não o que falta, mas o que ainda está presente na linguagem destes sujeitos e como estes se 
apropriam e utilizam de seus recursos linguísticos (verbais e não-verbais) para formular seus 
enunciados – e alcançar seu querer-dizer – valorizando dados que seriam descartados na maioria 
dos estudos tradicionais por serem considerados idiossincráticos ou “variações individuais”. Dessa 
forma, trazemos para o centro da discussão o próprio sujeito afásico enquanto sujeito de linguagem 
e os recursos verbais e não-verbais que ele utiliza nos processos de significação.  

A concepção de linguagem subjacente aos trabalhos desenvolvidos nesta área desde os 
trabalhos fundantes de Coudry (1986/1988) pode ser sintetizada pela definição dada por Franchi 
(1977), que a toma como uma atividade constitutiva do sujeito e da própria língua, como uma 
prática social, resultante do trabalho do sujeito sobre os recursos da língua.  Nas palavras do autor:  

 
Não há nada imanente na linguagem, salvo sua força criadora e constitutiva, embora 
certos “cortes” metodológicos e restrições possam mostrar um quadro estável e 
constituído. Não há nada universal salvo o processo – a forma, a estrutura dessa 
atividade. A linguagem, pois, não é um dado ou um resultado; mas um trabalho que 
‘dá forma’ ao conteúdo variável de nossas experiências, trabalho de construção, de 
retificação do ‘vivido’ que, ao mesmo tempo, constitui o simbólico mediante o qual 
se opera com a realidade e constitui a realidade como um sistema de referências em 
que aquele se torna significativo. Um trabalho coletivo, em que cada um se 
identifica com os outros e a eles se contrapõe, seja assumindo a história e a 
presença, seja exercendo suas opções solitárias (Franchi, 1992[1977], p.31). 

 
Segundo Fiorin (2010), para Franchi a ordem da linguagem determina a ordem do mundo. 

Se essa ordem fosse homóloga à ordem do mundo, a linguagem seria naturalizada, pois apenas uma 
ordem linguística poderia existir; pelo seu caráter histórico, entretanto, ela não pode refletir a ordem 
do mundo. A realidade constitui-se pela linguagem porque é histórica e coletiva e só pode ser 
compreendida se observada de maneira dialética. 

Em consonância com as questões colocadas por Franchi, estão os postulados de Bakhtin, 
autor que tem servido para nossas reflexões na área a partir dos trabalhos de Novaes-Pinto (1999), 
que explorou os conceitos de enunciado, acabamento, querer-dizer, dentre outros. Clark & Holquist 
(apud NOVAES-PINTO, 2012a), apontam para a atualidade da filosofia da linguagem bakhtiniana, 
que está relacionada à sua capacidade de transitar e discutir entre questões de linguística e estilística 
e na maioria das principais preocupações da vida cotidiana, enfatizando a linguagem como um 
processo cognitivo e social.  

Bakhtin criticou os estudos linguísticos realizados no início do século XX, tanto o chamado 
“objetivismo abstrato” – derivado dos estudos realizados por Saussure – quanto o “subjetivismo 
idealista”. Para o autor, tanto um quanto outro desprezavam justamente a interação verbal. A 
solução para essa problemática foi dialética, no sentido de relativizar tanto o poder da língua quanto 
o do falante, pois, para ele, é na relação entre os parceiros da comunicação verbal que se dá a 
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possibilidade de significação. Na visão bakhtiniana a fala está indissoluvelmente ligada às 
condições de comunicação e estas, por sua vez, intimamente relacionadas com as estruturas sociais. 
Bakhtin defende uma visão de signo vivo e plurivalente e a linguagem não pode ser concebida 
como um sistema fechado que a consciência individual encontra pronta, mas enquanto sistema em 
que os sujeitos operam sobre os recursos da língua.  

Em sua filosofia da linguagem, Bakhtin privilegia o movimento, o devir e a história em 
detrimento de qualquer forma de cristalização da língua. O enunciado é a unidade básica para 
análise e compreensão da língua. A partir desta ideia de língua, podemos inferir que o sujeito está 
em constante processo de formação, sendo constituído por várias identidades. Os discursos dos 
quais este sujeitos se apropriam é determinado por um contexto sócio-ideológico, em determinado 
momento histórico e político. O conceito de dialogismo do autor perpassa toda a sua teoria. Trata-se 
de um conceito complexo, que se refere à necessidade de compreender a linguagem – assim como o 
homem e o mundo – na relação eu/outro. De acordo com Bakhtin (1995), todo e qualquer 
enunciado é dialógico. Define como unidade real de comunicação o enunciado: único e irrepetível, 
contrapondo-o aos elementos linguísticos abstratos (palavra e oração). Para o autor, todo enunciado 
carrega consigo uma carga histórica que não tem como ser deixada de lado: “antes de seu início, há 
os enunciados dos outros, depois de seu fim, há os enunciados-respostas dos outros (ainda que seja 
como uma compreensão responsiva ativa do outro)” (BAKHTIN, 1995, p. 293). 

As fronteiras de um enunciado são determinadas pela alternância dos enunciados dos 
sujeitos – os sucessivos acabamentos dados pelos participantes da comunicação verbal. Essas 
noções em Bakhtin – enunciado e acabamento – são relevantes uma vez que são recorrentes em 
nossas análises e são definidas pelo autor uma em relação à outra, ou seja, de forma imbricada. Por 
isso, optamos por transcrever a definição que Bakhtin dá para esses conceitos:  

 
O primeiro e mais importante dos critérios de acabamento do enunciado é a 
possibilidade de responder – mais exatamente, de adotar uma atitude responsiva para 
com ele (por exemplo, executar uma ordem) (...) É necessário o acabamento para 
tornar possível uma reação ao enunciado. Não basta que o enunciado seja inteligível 
no nível da língua. Uma oração totalmente inteligível e acabada, se for uma oração e 
não um enunciado não poderá suscitar uma reação de resposta: é inteligível, está 
certo, mas ainda não é um todo. Este todo, indício da totalidade de um enunciado – 
não se presta a uma definição de ordem gramatical ou pertencente a uma entidade do 
sentido. A totalidade acabada do enunciado que proporciona a possibilidade de 
responder (de compreender de modo responsivo) é determinada por três fatores 
indissociavelmente ligados no todo orgânico do enunciado – 1) o tratamento 
exaustivo do objeto do sentido; 2) o intuito, o querer-dizer do locutor; 3) as formas 
típicas de estruturação do gênero do acabamento (BAKHTIN, 199, p. 299). 

 
Outro conceito fundamental do autor para nossas análises, já apontado na citação acima, é o 

de querer-dizer, também chamado de intuito discursivo. Segundo Bakhtin (1995, p.307), 
percebemos o que o locutor quer dizer e é em comparação a esse intuito discursivo, a esse querer-
dizer que mediremos o acabamento do enunciado.  

É este querer-dizer que vai, também, determinar o gênero em que o enunciado será 
estruturado. Para o autor, o intuito-discursivo é o elemento subjetivo do enunciado que entra em 
combinação com o objeto de sentido para formar uma unidade indissolúvel, que ele limita, vincula 
à situação concreta (única) de comunicação verbal, marcada pelas circunstâncias individuais e 
suas intervenções anteriores: os enunciados anteriores (BAKHTIN, 1995, p. 308). É a partir desse 
querer-dizer que podemos dar ao enunciado do outro o acabamento discursivo, que consiste em 
refutar, afirmar, responder verbalmente. No caso da interação com sujeitos afásicos, podemos 
perceber que esse acabamento depende, ainda mais, do interlocutor, para complementar ou auxiliar 
o seu processo de enunciação. 

Além desses conceitos bakhtinianos que, para nós, são fundamentais – principalmente 
porque recorremos em nossas descrições e análises, como já apontamos anteriormente, – outros têm 
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sido explorados para defender princípios éticos relativos ao trabalho com sujeitos afásicos, como o 
é o caso do conceito de ato ético e responsável e a questão da exotopia ou excedente de visão.  

Para Bakhtin a palavra é uma unidade material, ideológica, que se relaciona diretamente 
com a realidade, quando se transmuta em signo e adquire significação. Uma importante 
característica da definição de Bakhtin está relacionada com a ideia de que a palavra adquire 
significação e, portanto, se transmuta em signo na relação eu-outro: é a palavra que carrega de um 
para o outro o ponto de vista único de cada um, e que vai constituir o outro (GEGE, 2009).  A 
palavra segundo Bakhtin existe para o falante sob três aspectos: a) “palavra da língua”, não 
pertencente a ninguém, b) “palavra-alheia”, que é dos outros, cheia de ecos de outros enunciados, e 
c) “minha palavra”, porque, uma vez que se opera com ela em uma situação determinada, com um 
projeto discursivo determinado, ela se impregna da expressividade do locutor. 

Portanto, de acordo com a filosofia da linguagem bakhtiniana, o signo linguístico é, em sua 
natureza, social, exterior e ideológico. Um signo só pode ser produzido, compreendido e 
determinado a partir de relações linguísticas que ocorrem em determinadas condições sociais, 
segundo determinadas leis econômicas e sociais. Se mudamos o contexto ou a organização social, 
modificamos também a relação dos sujeitos com os signos. Além desse contexto histórico, há 
também um ponto de vista valorativo e o contexto enunciativo em que o enunciado se dá. O 
processo de significação das palavras em um enunciado não pode ser estudado de maneira 
desvinculada dessa relação.  

Com relação a questão da significação, Bakhtin afirma em Marxismo e Filosofia da 
Linguagem (1929, página 194) que é possível ao estudioso da linguagem estudar a “história da 
ideologia no sentido exato do termo”, isto é, a evolução semântica da palavra, o que nos diria algo 
sobre seu sentido. É importante lembrar que Bakhtin distingue sentido e significado: ao primeiro, o 
autor trata como análogo ao próprio signo, que deve ser estudado em um enunciado determinado, a 
partir de uma relação dialógica, única, singular e localizada em uma determinação relação de 
espaço, tempo e cultura. Já o significado é compreendido como um sinal, relacionado com a língua 
enquanto um código, um sistema estável e fechado e, portanto, é independente do mundo social e 
seus elementos são constantes e repetíveis.  

 
Considerações Finais  

 
Meu esforço neste texto foi o de sintetizar, mesmo que de maneira inicial algumas questões 

trazidas com a utilização dos conceitos bakhtinianos nos estudos que venho realizando em minhas 
pesquisas na área da Neurolinguística enunciativo-discursiva. A visão dialógica trazida por Bakhtin 
tem auxiliado na discussão, dentre outras coisas, do sujeito afásico enquanto sujeito de linguagem 
que, ao contrário do que tem sido feito na vertente dominante dos estudos afasiológicos, dá ao 
sujeito um papel ativo na língua, compreendendo o enunciado como construído em um processo 
comunicativo onde ambos os participantes – enunciador e interlocutor – são atores importantes e 
ativos.  

Para a filosofia da linguagem bakhtiniana, este indivíduo é socialmente constituído não 
porque está submetido a diversas instituições sociais, mas porque assume com elas uma relação, 
uma via de mão dupla, bem como com demais indivíduos. É ao assumir o papel de interlocutor, em 
um determinado contexto e em determinado momento histórico que este terá sua singularidade – e 
sua responsabilidade – determinada.  

Portanto, a partir da teoria bakhtiniana, o estudo do sujeito enquanto sujeito de linguagem só 
pode ocorrer através de uma relação dialógica. Cabe ao estudioso, portanto, permitir que os 
enunciados alheios constituam a sua pesquisa, levando-a a assumir uma postura ética (responsável) 
e que permite uma aproximação com a realidade.  
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Cotas nas escolas: realidade brasileira do nosso tempo 
 

Isaura Maria de Carvalho Monteiro48 
 

Deus me faça brasileiro 
criador e criatura 

um documento da raça 
pela graça da mistura 

 
(fragmento de estrofe da canção “Meninas do Brasil”, música de Moraes 

Moreira e letra de Fausto Melo) 
 
Introdução 
  

Este texto tem como objetivo principal refletir sobre o sistema de cotas vigorando 
atualmente no Brasil. A questão apresenta-se ampla e bastante polêmica. Dessa forma, optou-se por 
encaminhar um texto que apresenta ideia contra a temática e, a partir dele, pensar sobre essa 
mudança cultural, apontando conceitos bakhtinianos, enriquecidos com contrapalavras de Stuart 
Hall - intelectual jamaicano radicado na Inglaterra, voltado para os Estudos Culturais- e as de 
Boaventura de Souza Santos - pensador e pesquisador português na área de Ciências Sociais. 
 Penso que refletir sobre as cotas acrescentando diferentes vozes significa apresentar um 
movimento dialógico de sujeitos comprometidos com os acontecimentos em sociedade. Para 
Bakhtin (2003, p.332), “a compreensão responsiva de conjunto discursivo é sempre de índole 
dialógica”. Como pesquisadora, procuro uma palavra responsiva para esses discursos. Como 
professora de longa caminhada na profissão, habituada a lidar com alunos em diversas escolas 
públicas e privadas, encontro-me pela primeira vez convivendo em sala de aula com duas turmas 
iniciantes no IFES49 que, também pela primeira vez, adotou o sistema de cotas para o ingresso de 
alunos. 
 
A lei de cotas 
 
 A lei de número 3.708 de 9 de novembro de 2001 instituiu cotas de até 40% para as 
populações negras e pardas no acesso à Universidade. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) foi a pioneira a adotar o sistema. Mais recentemente, a lei 12.711 de 29 de agosto de 2012 
determinou a reserva de 50% das vagas em Universidades Federais e Institutos Federais de Ensino. 
A outra metade será de ampla concorrência. Essa reserva de 50% de vagas deverá ser distribuída 
entre alunos de escola pública, alunos com renda familiar bruta de um salário-mínimo e meio per 
capita e alunos pretos, pardos e índios – em proporção à soma da composição dessa população na 
unidade da federação em que a instituição oferece a vaga; essa proporção será calculada a partir do 
último Censo do IBGE. 
 A Lei 12.711 também prevê uma revisão, no prazo de 10 anos a contar da publicação, desse 
programa especial para o acesso de estudantes pretos, pardos e indígenas, assim como os que 
tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. 
 A Lei determina que as instituições contempladas deverão implementar, no mínimo, 25% da 
reserva de vagas previstas na Lei, a cada ano, e terão o prazo máximo de 4 anos a partir da data de 
sua publicação para o cumprimento integral do disposto na Lei. 
 Percebe-se, então, que a aprovação da Lei dá ao Brasil, em curto prazo, um novo formato às 
turmas que preenchem as salas das Universidades e Institutos Federais. A política de cotas coloca 
na ordem do dia questões polêmicas como a pressão do movimento negro por maiores 
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49 Professora na disciplina de Inglês nas turmas de Técnico Integrado em Administração I e Técnico Integrado em Ferrovias I. 
 



  102

oportunidades de ascensão social e o enfrentamento de sociedade brasileira em relação à qualidade 
do ensino na escola pública. 
  
As diferentes vozes 
   

Inevitável haver diferentes pontos de vista. Na verdade, o debate começou a partir da 
promulgação da primeira Lei, em 2001. A partir daí, expandiu-se o espaço de discussão em jornais, 
revistas, livros, internet... 
 Para Bakhtin (1995), “a palavra vai à palavra”. O autor diz, ao analisar o “discurso de 
outrem”, que é possível perceber, nas diferentes manifestações da língua escrita, elementos 
apreciativos na enunciação de outrem que são socialmente pertinentes e muitas vezes são 
características da situação de transmissão. E como apreender o discurso de outrem? A resposta de 
Bakhtin é simples e direta: 
 

Toda a essência da apreensão apreciativa da enunciação de outrem, tudo o que pode ser 
ideologicamente significativo tem sua expressão no discurso interior. Aquele que apreende 
a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da palavra, mas ao contrário, um ser 
cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade mental, o que se pode chamar o ‘fundo 
perceptivo’, é mediatizado para ele pelo discurso interior e é por aí que se opera a junção 
com o discurso apreendido do exterior. (BAKHTIN, 1995, p. 147) 

 
 O texto escolhido para a discussão foi o da escritora Lya Luft – Cotas: o justo e o injusto – 
publicado na revista Veja em 6/02/2008. A escritora declara-se abertamente contra o sistema de 
cotas. Primeiramente, apresentarei um enunciado retirado do texto de Lya Luft; após cada 
enunciado da escritora serão mostradas reflexões de Hall e Boaventura, utilizando a dinâmica 
proposta por Bakhtin (1995) ao discutir o discurso de outrem, apontando a interação social do 
indivíduo na comunicação ideológica central. Assim, penso que, ao realizar o ato de selecionar 
outros discursos para o debate, já estarei delineando o meu ponto de vista sobre o tema. Acredito 
que a compreensão de outros textos tem um significado bastante importante para uma tomada de 
posição, pois, como dito também em apontamentos de Bakhtin (2003, p.378) “o sujeito da 
compreensão 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”. 
 
A voz de Lya Luft e as contrapalavras 
 
 Primeiro enunciado: 

 
[...] neste momento, neste nosso país, muito se fala em uma questão que estimula 
tristemente a diferença racial e social: as cotas de ingresso para estudantes negros e/ou 
saídos de escolas públicas. O tema libera muita verborragia populista e burra, produz 
frustração e hostilidade. Instiga o preconceito racial e social. Todas as ‘bondades’ dirigidas 
aos integrantes de alguma minoria, seja de gênero, raça ou condição social, realçam o fato 
de que eles estão em desvantagem, precisam desse destaque especial porque, devido a 
algum fator que pode ser de raça, gênero, escolaridade ou outros, não estão no patamar de 
autonomia e valorização. Que pena. [...] 

 
 Contrapalavras: 
 
 Stuart Hall (2009, p.317), no artigo intitulado “Que negro é esse na cultura negra?” discute a 
especificidade histórica da questão da cultura negra. Acredita, apoiando Cornl West em seu ensaio 
“The New Cultural Politics of Difference” que “a combinação do que é semelhante com o que é 
diferente define não só a especificidade no momento, mas também a especificidade da questão e, 
portanto, as estratégias das políticas culturais com as quais tentamos intervir na cultura popular, 
bem como a forma e o estilo da teoria e crítica cultural que precisam acompanhar essa 
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combinação”.  Segundo o autor, este momento possui três grandes eixos, os dois primeiros 
relacionados à Europa e Estados Unidos e o terceiro, que nos toca de perto: “a descolonização do 
Terceiro Mundo, marcado culturalmente pela emergência das sensibilidades descolonizadas.” Hall 
(2009, p.318) entende essa descolonização incluindo “o impacto dos direitos civis e as lutas negras 
pela descolonização das mentes dos povos da diáspora negra.” 
 Reflete-se, pela fala de Hall, que o sistema de cotas seria um caminho para a descolonização, 
um resultado de políticas culturais da diferença, de lutas em torno da diferença, da produção de 
novas identidades e do aparecimento de novos sujeitos no cenário político e cultural. 
 Boaventura de Souza Santos, em artigo publicado na Folha de São Paulo em 21 de agosto de 
2006, assume uma posição a favor das cotas. Reflete que o Brasil parece estar mudando de um 
período pós-independência para um período pós-colonial e que o sistema de poder até hoje em vigor 
afirma a liberdade, mas pratica a opressão e a desigualdade: 

 
“[...] os ideais republicanos da democracia e da igualdade constituem uma hipocrisia 
sistêmica. Só quem pertence à raça dominante tem o direito (e a arrogância) de dizer que a 
raça não existe ou que a identidade étnica é uma invenção. O máximo de consciência 
possível desta democracia hipócrita é diluir a discriminação racial na discriminação social. 
Admite que os negros e os indígenas são discriminados porque são pobres para não ter que 
admitir que eles são pobres porque são negros e indígenas. Uma democracia de muito baixa 
intensidade. [...] Daí a luta pelos projetos de Lei de Cotas e o Estatuto da Igualdade Racial. 
O alto valor democrático desses projetos de lei reside na ideia de que o reconhecimento da 
existência do racismo só é legítimo quando visa a eliminação do racismo. É o único 
antídoto eficaz contra os que têm o poder de desconhecer ou negar o racismo para o 
continuarem a praticar impunemente”. [...] 

 
 Segundo enunciado: 

 
“Nas universidades inicia-se a batalha pelas cotas. Alunos que se saíram bem no vestibular 
– só quem já teve filhos e netos nessa situação conhece o sacrifício, a disciplina, o estudo e 
os gastos implicados nisso – são rejeitados  m troca de quem se saiu menos bem mas é de 
origem africana ou vem de escola pública. E os outros? Os pobres brancos, os remediados 
de origem portuguesa, italiana, polonesa, alemã, ou o que for, cujos pais lutaram duramente 
para lhes dar casa, saúde, educação?” [...] 

 
 Contrapalavras 
 
 Ao ler o enunciado de Lya Luft é possível perceber o uso de signos com índices de valor de 
determinada classe social. Importante pensar que classes sociais diferentes usam a mesma língua. 
Essa ideia é reforçada por Bakhtin (1995) e reafirmada por Stuart Hall (2009, p.242) que, ao citar o 
autor russo em sua fala, diz que “aquilo que o grande teórico marxista da linguagem [...] disse uma 
vez sobre signo – o elemento de todas as práticas significativas - vale também para as formas 
culturais”, o que considero bastante apropriado refletir nesse embate cultural imposto pelas cotas: 
 

[...] “Assim, classes sociais diferentes servem-se de uma só e mesma língua. 
Consequentemente, em todo signo ideológico encontram-se índices de valor contraditórios. 
O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. Essa plurivalência social do 
signo ideológico é um traço da maior importância. Na verdade, é este entrecruzamento dos 
índices de valor que torna o signo vivo e móvel, capaz de evoluir. O signo, se subtraído às 
tensões da luta social, se posto à margem das lutas de classes, irá infalivelmente debilitar-
se, degenerar-se-á em alegoria e tornar-se-á estudo dos filólogos [...] A classe dominante 
tende a conferir ao signo ideológico um caráter intangível e acima das diferenças de classe, 
a fim de abafar ou de ocultar a  luta dos índices sociais de valor que aí se trava, a fim de 
tornar o signo monovalente. Na realidade, todo signo ideológico vivo tem, como Jano50, 
duas faces. Toda crítica viva pode tornar-se elogio, toda vontade viva não  pode deixar de 
parecer para alguns a maior das mentiras. Esta dialética do signo não se revela inteiramente 
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a não ser nas épocas de crise social e de comoção revolucionária.” [...] (BAKHTIN, 1995, 
p.46, 47) 

 
 Terceiro enunciado: 

 
[...] “ A ideia das cotas reforça dois conceitos nefastos: o de que os negros 
são menos capazes, e por isso precisam desse empurrão, e o de que a escola 
pública é péssima e não tem salvação.” [...] 

  
 Contrapalavra 
  
 Mais uma vez, Boaventura Santos reafirma a necessidade e importância da política de cotas, 
em abril de 2005. Realizou conferência na UFMG e teve encontros durante três dias com lideranças 
dos movimentos sociais em Belo Horizonte, MG, e visitou o Núcleo de Mediação e Cidadania do 
Aglomerado de Santa Lúcia. Em entrevista ao jornal O Tempo, concedida a João Pombo Barile, 
responde, ao ser questionado sobre o tema “lei de cotas”...  

 
Eu penso que ela é fundamental num país que nunca quis admitir que é racista, mas  possui 
uma sociedade racista. Se alguém em minhas discussões quer botar em questão a 
necessidade das cotas, bastava que me acompanhasse na favela de Santa Lúcia, onde estive 
hoje: à medida que a gente desce na qualidade das habitações, escurece a pele. Portanto, é 
uma sociedade racista que tem que se assumir como tal. Este país tem uma dívida social. 
Como se resolve isso? Com distribuição de renda, pura e simplesmente. Por isso, 
justificam-se as cotas como um sistema emergencial. [...] 

 
Considerações finais 
 
 Como professora, coloco-me a favor das cotas. Penso que elas não vão resolver nossos 
problemas na Educação. Contudo, após ouvir várias vozes, ficou muito claro o assumir a dívida 
colonial existente em nossa sociedade. Estes grandes problemas da igualdade, da justiça, da 
diferença e do reconhecimento da diferença são assuntos que precisam ser resolvidos. Soluções são 
necessárias e, ainda que não pareça eficaz, e ainda que seja temporária, a Lei de Cotas abre um 
caminho.  
 Penso na música cantada por Alceu Valença com letra de Fausto Melo, com a qual iniciei 
meu texto – “... um documento da raça, pela graça da mistura”. O mulato é reverenciado como 
legítimo produto brasileiro em sua forma física e, especialmente o sexo feminino, é cantado em 
verso e prosa. Lindo na poética, mas, pensar em usar esse eufemismo de mestiçagem para justificar 
que a política das cotas não é explicável porque o país é miscigenado e, dessa forma, não se 
distingue quem é negro e quem é branco, é pura resistência. 
 Além disso, importante pesquisar e analisar os resultados de vários estudos atuais sobre as 
desigualdades raciais existentes no Brasil. Para citar apenas um, segundo uma das últimas 
sondagens realizadas pelo IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas), dos 53 milhões de 
pobres existentes, 22 milhões são indigentes, 65% e 70%,  respectivamente, desses pobres e 
indigentes são pessoas negras. 
 Apesar das diversas dificuldades que, com certeza, surgem e surgirão nas salas de aulas 
geradas pela política de cotas, impossível não pensar no processo histórico que produziu essas 
desigualdades. Muitos levantam a bandeira na defesa de uma escola pública de qualidade. E 
enquanto isso não acontece?  
 Como professora, funcionária federal, penso também na importância, ao nível da educação, 
de interações não mercantis. A escola pública deve ser um espaço de discussão, de luta pela 
cidadania. Como não lembrar Paulo Freire e pensar em novos paradigmas? 
 Gosto muito de refletir com Bakhtin sobre a estabilidade da palavra. Mais uma vez termino 
meu texto encaminhando um pensamento sobre a permanência das argumentações: 
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Não existe nem a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto dialógico 
(este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites). Nem os sentidos do 
passado, isto é, nascidos do diálogo dos séculos passados, podem jamais ser estáveis 
(concluídos, acabados de uma vez por todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no 
processo de desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo.   Em qualquer 
desenvolvimento do diálogo existem massas imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, 
mas em determinados momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, em seu curso, 
tais sentidos serão relembrados e reviverão em forma renovada (em novo contexto). Não 
existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de renovação. Questão do 
grande tempo. (BAKHTIN, 2003, p. 410) 
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Crise na política: o desafio de contemplar esteticamente e agir eticamente 
 

Edwiges Zaccur51 
 
 

Tudo o que é realmente experimentado é experimentado como algo dado e como algo-
ainda-a-ser-determinado, é entonado, tem um tom emocional-volitivo, e entra na relação 
efetiva comigo dentro da unidade do evento em processo que nos abrange. (Bakhtin) 

 
Um evento, visto em sua singularidade, não se restringe apenas ao instante do 

acontecimento. Algo se disseminou anteriormente e algo irá se reverberar no depois. Poderia citar 
uma série de eventos anteriores cujas fagulhas nos chegaram, ressoando no Brasil nesse 
extraordinário junho de 2013. Escolho apenas três. Como primeiro deles, destaco a ação isolada de 
um jovem tunisiano, desempregado, que se imolou, pondo fogo às vestes, em dezembro de 2010. 
Suas cinzas, como que levadas pelo vento quente do deserto, pareceram reacender o segundo evento 
que se convencionou chamar primavera árabe, provocando em 2011 a deposição de ditadores, como 
Hosni Mubarak e Muammar al-Gaddafi ,há décadas encastelados no poder. Nesse ponto, o mundo 
foi surpreendido com o poder de mobilização das redes sociais que arregimentaram milhares de 
pessoas e encheram as praças de manifestantes por dias e semanas seguidos. 

Enquanto tais fatos aconteciam lá fora, ainda em 2011, disseminou-se entre nós, a partir do 
You Tube, um terceiro evento: a fala de uma professora nordestina, Amanda Gurgel, rebatendo 
corajosamente a voz dos políticos do seu estado que banalizavam a precariedade da educação 
brasileira, dos transportes, das aviltadas condições de vida. Sua palavra inflamada reverberou em 
mais de dois milhões e trezentos e cinquenta mil acessos. Ela falava explicitamente de uma 
paciência que se esgotava e implicitamente se anunciava  que poderia ocorrer, a qualquer momento, 
a última gota d’ água. Enfim, nesse junho de 2013, transbordou-se o pote repleto de mágoas 
nacionais, acumuladas ao longo de décadas de descaso e corrupção, gerando uma enorme crise na 
política. 

Seus precedentes, de certo modo, remontam à decepção experimentada tanto pelo 
movimento das diretas já (1984) e como pelo movimento Fora Collor (1992).Nesses dois eventos 
registrou-se um contraponto entre arte e vida. Enquanto o povo na rua exigia Diretas já; na TV, a 
minissérie Anos Dourados punha em foco o contraponto entre o que já era: uma sociedade 
conservadora e patriarcal, marcada pelo falso moralismo que a ditadura militar encarnava, e o que 
se anunciava como um vir a ser, uma sociedade mais autêntica e participativa capaz de promover 
mudanças. Menos de uma década depois, quando os jovens com a cara pintada exigiam Fora Collor, 
simultaneamente a minissérie Anos Rebeldes estampava na cena ficcional o conflito entre 
individualismo/defesa do status e corrupção e engajamento/desejo de mudança e radicalização na 
defesa de posições políticas. A situação final instaurada na construção ficcional apontou para 
dilemas vividos na conjuntura política dos anos 1990. (KORNIS, 2007) 

Na conjuntura atual, mais de vinte anos depois, não há um foco tão nítido entre as 
manifestações e um cenário cultural, a menos que se tome a Copa das Confederações como um 
possível acionador. Coincidentemente um jingle da FIAT, lançado para a Copa das Confederações 
não poderia conter uma ambivalência mais oportuna. Como ensina Adorno (1993, p.13),a arte - e 
por que não também uma criação publicitária? -especifica-se ao separar-se daquilo por que tomou 
forma; a sua lei de movimento constitui a sua própria lei formal. Ela unicamente existe na relação 
ao seu Outro e é o processo que a acompanha. Será que o criador do jingle foi pego de surpresa ao 
ver sua criação virar um hino oficial, não da Copa das Confederações, mas  da avalanche de 
protestos? Embora não se possa afirmar nem negar isso, é fato que ritmo e letra do jingle: Vem pra 
rua, vem,  que a rua é a maior arquibancada do Brasil ,  vieram a calhar para empolgar as manifestações em meio às 
vozes dissonantes que tomaram conta das avenidas nas principais cidades do país.   
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Quem esteve in loco nas manifestações de 20 de junho, experimentou um evento 
co(movente) que reunia num protesto coletivo uma polifonia de vozes em meio aos paradoxos e 
discursos bivocais. Quem não compareceu às convocações descentradas, disparadas por redes 
sociais múltiplas, pode acompanhar o que se passava pelas TVs, tendo uma delas, inclusive, 
suspendido a programação, deixando surpresos os noveleiros habituais. Se a grande mídia chegou 
ao extremo de suspender a programação, levando ao ar quase um dia inteiro de informações sobre 
as mobilizações poder-se-ia perguntar: Seria para mais informar ou mais solapar popularidades, ou 
para informar insuflando? Seja como for, é possível colher indícios de polêmicas ocultas num 
cenário em que o horizonte de futuro aponta para as eleições de 2014. 

O fato é que perplexos ficaram os governos e os políticos, os partidos e os sindicatos e, 
pasmem, até os teóricos, diante de um crescimento tão vertiginoso das manifestações, que só se 
poderia representar através de algoritmos. Se no dia 10 de junho cerca de 2000 pessoas se 
manifestaram contra o aumento das tarifas de ônibus em São Paulo, apenas dez dias depois os 
manifestantes em todo o país chegavam a mais de um milhão. Por trás dos 20 centavos de aumento 
das passagens havia um leque de motivos em face da desumanização crescente do modelo 
capitalista em que vivemos. As explicações começaram a surgir a partir do que é experimentado 
como algo dado, com base em metanarrativas e aportes teóricos já dominados. Porém, talvez nos 
caiba pensar algo inacabado por excelência, na cadeia de enunciações e na ambiguidade 
bakhtiniana, contemplando esteticamente e agindo eticamente, um vir-a-ser impossível de ser 
coerentemente explicado. Tendo em mente essa complexidade que nos escapa, é que me proponho a 
pensar, com a contribuição de Bakhtin, esse mês de junho incandescente, um processo que continua 
reverberando.  

O povo tomou a cidade sem que houvesse propriamente um centro capaz de controlar ou decidir o que 
poderia ou não poderia ser feito. Havia um toque de carnavalização bakhtiniana lida por alguns conservadores como 
micareta extemporânea. Porém, na avenida como na praça, não há plateia, nem palco, nem hierarquia e controle.  Até 
a cisão entre atos  responsáveis e éticos,  e não éticos e não responsáveis se dilui. A mídia insistiu em opor 
manifestantes pacíficos e vândalos. No entanto: 

 
procurar a ação-ato cognitivo real no conteúdo de sentido separado dele é como tentar 
levantar-se puxando-se pelos cabelos. Do conteúdo separado do ato cognitivo apropriam-se 
suas próprias leis imanentes, com base nas quais ele se desenvolve sozinho, 
autonomamente. Inseridos neste conteúdo, consumado um ato de abstração, estaremos à 
mercê de suas leis autônomas; mais exatamente, cada um de nós não está mais presente 
nele como ativo no sentido individual e responsável (BAKHTIN, 2010, p.49). 

 
Antigas e novas polêmicas, aparentemente ocultas, se desvelaram. Bakhtinianamente, cada 

qual se assumiu juiz e testemunha e os vereditos foram os mais (in)congruentes, razão por que ouvir 
as vozes das ruas, tentar lê-las em sua complexidade, constitui um desafio impossível. Qualquer 
esforço de objetivação daquele evento irrepetível em suas  múltiplas enunciações, o 
descaracterizaria enquanto tal. Pode-se quando muito congelá-lo, domesticando aquele jogo de 
forças que ali se apresentava na mais viva tensão. 

A esquerda radical, há muito desiludida da “esquerda” oficial, espera crescer nas próximas 
eleições; a direita vive um verdadeiro orgasmo, sonhando com renúncia, impeachment ou pelo 
menos  o lançamento de algum salvador da pátria que possa empolgar a opinião pública, descrente 
da política e dos políticos e detonar uma (im)possível reeleição da presidente. 

Como ensina Bakhtin, a tomada de consciência e a elaboração ideológica se realizam entre 
dois polos que ele nomeou como atividade mental do eu e atividade mental do nós, uma e outra 
socialmente orientadas. Se a atividade mental do eu, no limite, tende à auto eliminação 
aproximando-se da reação fisiológica animal, a atividade mental do nós permite diferenciar graus e 
tipos de modelagem ideológica. Mas existe um terceiro tipo colocado à parte -a atividade mental do 
nós para si. É o que parece  estar acontecendo a partir das manifestações de junho. Cada partido, 
cada entidade tenta capturar o movimento das ruas em favor de seus interesses corporativistas e 
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individualistas. Esse tipo de individualismo “é uma forma ideológica particular da atividade mental 
do nós da classe burguesa”(Bakhtin, 1990,p 115-117). 

Isso posto, cabe enfatizar que a mídia, que de tudo faz espetáculo, não se dispôs a abordar, 
com a necessária ênfase e seriedade, a  ética como questão que diz respeito  tanto aos políticos e 
como a cidadãs e cidadãos,no Brasil e no mundo. Entre nós, desde há muito se repetem frases e 
ditos que servem ao modo capitalista burguês: Cada povo tem o governo que merece, Farinha 
pouca meu pirão primeiro, Lei de Murici, cada um por si e por fim a malfadada Lei do Gérson. O 
nosso canhotinha de ouro, crack dos bons, deu uma bola fora, em meados da década de 1970, 
quando aceitou associar sua imagem à campanha publicitária de determinada marca de cigarros, sob 
o mote: Gosto  de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Tal publicidade, de 
há muito esquecida, nos chama a refletir:  até que ponto o gosto de levar vantagem está fortemente 
arraigado à  burguesia brasileira? Quantos já não driblaram o fisco; quantos já não descumpriam 
leis de trânsito, pondo vidas em risco; quantos já não aceitaram as mais variadas formas de 
benesses; quantos estudantes já não assinaram a lista de presença pelo outro, ou copiaram trechos 
inteiros de trabalhos acadêmicos produzidos por outrem; quantos já não avançaram na mesa de 
doces das comemorações, sem pensar que podem deixar  outros sem brigadeiro? 

É fato que esses pequenos deslizes não têm termo de comparação com a corrupção, desde há 
muito reinante no Brasil, envolvendo os mais variados partidos à direita e à esquerda. Mas  quem 
aceita um pequeno senão aqui, outro ali, se credencia a fazer, mais adiante,  outras concessões ao 
descumprimento da ética, sempre que se vislumbre o leve vantagem, você também.  

Em contraponto a esse quadro, visitei uma tribo indígena no extremo do Brasil, em Cruzeiro 
do Sul, Acre. Na tribo tudo se divide: a fartura e a miséria. Onde come um, comem todos, mesmo 
que o quinhão de cada um seja menor. Assisti lá a cenas incomuns entre nós. Chegamos à nação 
Noke –koi no último terço do mês de novembro de 2012, quando são maiores as dificuldades já que 
o aporte recebido através da aposentadoria dos idosos já fora consumido. Levamos alimentos e 
pensávamos fazer uma festa. No entanto, as mulheres e os homens tinham saído para pescar e caçar 
para conseguir alimentos para a tribo. Ficaram apenas os velhos, as mulheres em adiantado estado 
de gravidez e as crianças. Os mais velhos receberam os pacotes, mas ninguém mexeu tocou nos 
alimentos recebidos. Se os homens e as mulheres tinham saído à caça de alimentos para todos era 
preciso esperar por eles para comer “tudo junto”. Pude documentar que até uma criança, que saíra 
chorando do gabinete dentário, e recebeu um pacote de biscoitos para se consolar, manteve o pacote 
fechado para dividir com os outros. Que bela lição de responsabilidade e responsividade de uma 
cultura outra  onde o coletivo é  vida e não  apenas  discurso... Muito diferente da situação em que 
vivemos nos grandes centros ditos “civilizados” e que me  leva a concordar que: 

 
no limite o capitalismo acaba com a possibilidade da própria ética, pois elimina, com sua 
tendência a destruir tudo que é duradouro, a condição básica de existência dos valores, isto 
é, a sua valorização no tempo (BARROCO, 2004, p. 39). 

 
Por fim, mas não por último, fazendo valer a atitude investigativa, quis saber o que pensam 

assalariados que exercem funções de faxineiros, porteiros e empregadas domésticas e diaristas. São 
trabalhadores que não puderam participar das recentes manifestações, mas não ficaram alheios à 
crise na política. São pessoas cuja instrução não vai além do ensino fundamental, mas como 
compreendentes ativos que são percebem a injustiça social reinante em nosso país. Não souberam 
dizer nada sobre plebiscito e referendum, ou sobre o embate entre os poderes federal e legislativo, 
mas fizeram denúncias entre as quais: 

 
_ Onde se viu ganhar um dinheirão, ter casa e ainda ganhar auxílio de moradia e eu que pago 
aluguel e ganho salário mínimo, não ganho nada... 
_ A senhora pode me dizer pra que tanto deputado e senador pra viver a custa da gente?  
_ Eu acho que está tudo errado, tem gente ganhando demais e gente como a gente ganhando essa 
miséria. 
_ O exército tem que acabar com essa baderna e correr com esses políticos safados.  
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_ O povo se dana de trabalhar. Político ganha muito, não trabalha e só lembra da gente na hora da 
eleição. 

 
Nesse contexto de rebelião e descrença, cabe pensar em um choque de ética para a 

população brasileira, de cima para baixo e de baixo para cima, atingindo inclusive as crianças que 
educamos. Os eventos de junho e julho reforçam a tese bakhtiniana: não há álibi possível para quem 
vive responsável e responsivamente. Quem contemplou esteticamente os eventos e agiu eticamente, 
apesar disso e até por isso, tem dúvidas sobre o que virá a acontecer a seguir: a democracia pode 
sair chamuscada, fortalecida, e até ameaçada. Quem viver verá, mas refletir é preciso sobre o 
inacabamento dos eventos de que, inescapavelmente, somos parte. 
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Da teoria à vida: a concepção da vida do meu filho a partir da reflexão 
bakhtiniana 

Fabiana Giovani52  
 
 

Como temos distintas histórias de relações com os outros – cujos 
“excedentes de visão” buscamos em nossos processos de constituição 
– vamos construindo nossas consciências com diferentes palavras que 
internalizamos e que funcionam como contrapalavras na construção 
dos sentidos do que vivemos, vemos, ouvimos, lemos. São estas 
histórias que nos fazem únicos e “irrepetíveis”  

João Wanderley Geraldi 
 

Novembro de 2013. No mês em que se comemora o aniversário do grande filósofo da 
linguagem, um grupo de estudiosos se reúne, desta vez, em Vitória/ES, para dialogar sobre o tema 
"Vida, Cultura e alteridade" no mundo contemporâneo... Eu - uma assídua participante do evento - 
estarei fora desta discussão para dar a vida ao Lucca. Assim, mais do que discutir sobre a vida na 
contemporaneidade, estarei contribuindo com esta presenteando-a com a vida do meu filho.  

Meu filho. Ser que desde a sementinha plantada dentro de mim, conhece o real significado 
do diálogo... É o interlocutor não só da mamãe, do papai e dos familiares como já tem participado 
de inúmeros eventos acadêmicos, ouvindo a voz de vários sujeitos, mas o principal nome que se 
repete é do pensador Mikhail Bakhtin. Esse nome e o seu pensar tem aparecido nas aulas da 
graduação, nas da especialização, nas reuniões do Pibid, nos encontros de iniciação científica, nos 
encontros do GEBAP... E lá está o Lucca ouvindo e interagindo com o dito e, principalmente, com 
o vivido. 

Lucca vai nascer em mundo permeado de signos ideológicos. Ainda que o meu bebê não 
domine ainda a comunicação verbal, ele é e será constituído na e pela linguagem. Como mãe, tenho 
a consciência de que a questão da linguagem é fundamental no desenvolvimento não só do Lucca, 
mas de todo e qualquer ser humano, pois é esta que permite aos sujeitos a compreensão do mundo e 
como estes devem nele agir. Dessa forma, será a linguagem que irá permear as relações importantes 
e necessárias do meu filho como, por exemplo, os encontros, os desencontros, os confrontos de 
posições que, ao tornarem-se públicas, evidenciam toda uma carga ideológica além de revelar a 
posição de cada indivíduo na sociedade. 

Na corrente dialógica da vida, Lucca vai se apropriar da palavra que, segundo Bakhtin: 
 
As influências extratextuais têm um significado particularmente importante  nas etapas 
primárias de evolução do homem. Tais influências estão plasmadas nas palavras (ou em 
outros signos), e essas palavras são palavras de outras pessoas, antes de tudo palavras da 
mãe. Depois, essas “palavras alheias” são reelaboradas dialogicamente em “minhas-alheias 
palavras” com o auxílio de outras “palavras alheias” (não ouvidas anteriormente) e em 
seguida [nas] minhas palavras (por assim dizer, com a perda das aspas), já de índole 
criadora (BAKHTIN, 2003, p. 402). 
 

E assim, com algum tempo vivido na contemporaneidade e de posse de sua palavra, o  meu 
filho vai se constituindo um sujeito ético. Não se trata daquela ética que se reduz a prescrições de 
condutas, mas trata-se sim de uma ética com toda sua potencialidade filosófica. Isso vai fazer com 
que não só Lucca, mas todo e qualquer ser humano faça questionamentos como os colocados por 
Castro (2011): “De que maneira definimos o nosso destino? Como escolhemos os nossos caminhos? 
E, que critérios elegemos para orientar nossa vida presente e de que forma essa vida esculpe nosso 
futuro como humanidade”. 

Um sujeito ético que realiza um ato ético. Ato este que só se instaura quando o outro entra 
em cena.  A teoria bakhtiniana vai nos mostrar que talvez seja este o sentido que possa parar a crise 
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contemporânea: o agir responsável do não álibi no ser.  Lucca não vai ter álibi, não terá desculpas 
para não agir nem para não declarar as suas escolhas. A ação ética estará sob o seu poder, sob a sua 
deliberação. Será fruto e medida de sua capacidade de extrair das possibilidades as escolhas que 
poderão viabilizar as suas mais singulares utopias. 

Meu objetivo ao educar o Lucca partirá do princípio de que é  justamente no debate livre e 
democrático, no enfrentamento dos conflitos e no reconhecimento do Outro que se dará a formação 
do ser humano livre e justo, pois o que o preparará para o agir ético e responsável será somente o 
risco de exercê-lo de forma única e singular. Como (re) afirma Castro: 

 
[...] não nascemos prontos. A vida que escolhemos viver e ação que assumimos pôr em 
curso é que vão nos permitir avaliar se estamos ou não nos aprimorando. Ser perfectível, 
aperfeiçoar-se é potência do ser humano. Verter essa potência em ato é conquista e risco do 
exercício da nossa liberdade (2011, p. 10). 
 

Desse modo, Lucca vai aprender que antes de pensar, é pensado e que a constituição de sua 
própria identidade deve vir pela alteridade, deve vir pelo outro, e não por si mesmo. A questão, 
então, é não pensar em constituir a própria identidade, mas pensar como lugar da responsabilidade 
social. O pensar é tido como um lugar pelo qual se responde. Esse é um ato ético. Pensar e 
responder é uma necessidade na vida, especialmente, no mundo contemporâneo. Do lugar em que o 
Lucca ocupará a partir de sua chegada ao mundo, especialmente, no mundo contemporâneo, só ele 
responderá, uma vez que ninguém mais vai poder fazer isso por ele. Como diz Bakhtin “somente o 
ato de pensar pode ser ético... pois é nele que o sujeito é convocado”.  

É por isso que ao ganhar a vida, o meu filho vai descobrir que a incompletude constitui o 
outro como o único lugar possível de uma completude sempre impossível, e que assumir essa 
relação dialógica como essencial na constituição dos seres humanos não significa imaginá-la 
sempre harmoniosa, consensual e desprovida de conflitos. Mesmo assim, o outro se mostra 
imprescindível para a constituição de qualquer indivíduo da sociedade. Como escreve Geraldi 
(2003) é na tensão do encontro/desencontro do eu e do tu que ambos se constituem. 

Na vida, terá que resolver o paradoxo apontado por Bakhtin que remete mais diretamente a 
vida, uma vez que esta é vivida na fronteira de nossa experiência individual e por este excedente de 
visão que temos. Assim, o que se vê é determinado do lugar de onde se vê. Tudo isso nos revela que 
o ‘eu’ não tem existência própria fora do seu ambiente social e necessita da colaboração do outro 
para se constituir, para se definir e ser o autor de si mesmo. Trata-se de um ‘eu’ aberto e inconcluso, 
susceptível aos discursos vividos e compartilhados com os outros. 

Podemos dizer, então, que Lucca será um sujeito - singular e irrepetível - vivendo nesse 
mundo ético, sendo que neste - tempo dos acontecimentos - cada um tem a responsabilidade pela 
ação concreta definida não a partir do passado - que lhe dá condições de existência como um pré-
dado - mas a partir do futuro, cuja imagem construída no presente orienta as direções e sentidos das 
ações. É do futuro que tirará os valores com que qualificará a ação do presente e com que estará 
sempre revisitando e recompreendendo o passado.  

Será a vida contemporânea o lugar privilegiado de formação do Lucca - inconcluso, por 
natureza, único e irrepetível - através do trabalho estético com a linguagem e para isso os seus 
sentidos e formas não podem ser de antemão determinadas. Olhar por essa perspectiva é considerar  
a língua não tão somente como sistemas estruturados e acabados, mas como sistematizações em 
aberto que incorporam as indeterminações necessárias para que ela mesma possa funcionar. A 
linguagem necessita abrir-se ao trabalho do homem no fazer aqui e agora de seus enunciados 
concretos. 

Por fim, espero - ao dar luz ao Lucca - que ele venha ao mundo social como um sujeito que 
responda responsavelmente. Isso porque ele vai ser responsável pela construção do futuro sempre a 
partir da vivência do presente, tendo como base as experiências passadas. Espero ainda que a 
alteridade se imponha como caminho, como modelo e que para alcançar esse patamar, a interação 
seja a única alternativa de construção e interdependência.  Porque, como diz Manuel de Barros: 

“O melhor de mim são eles”. Bem-vindo à vida Lucca! 
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Dialogismo, alteridade e cultura: uma pesquisa para a articulação a leitura e 
escrita na docência da língua portuguesa53 

 
Renata Silva Siqueira54  

Rosemary Pinto de Arruda Gonçalves55  
 

 
 Com base nos estudos bakhtinianos, este trabalho traz a explicitação de sua concepção de 
linguagem, enfatizando a articulação entre o dialogismo e a alteridade, em dialética com a cultura, 
considerando-os como aspectos constitutivos da linguagem como interação, da identidade e da 
diferença e, ao final, apresenta uma análise do poema “Tecendo a manhã”, de João Cabral de Melo 
Neto.  
 
1 Introdução  

 
[...], em qualquer enunciado, quando estudado com mais profundidade em situações 
concretas de comunicação discursiva, descobrimos toda uma série de palavras do outro 
semi-latentes e latentes, de diferentes graus de alteridade. Por isso o enunciado é 
representado por ecos como que distantes e mal percebidos das alternâncias dos sujeitos do 
discurso e pelas tonalidades dialógicas, enfraquecidas ao extremo pelos limites dos 
enunciados, totalmente permeáveis à expressão do autor (BAKHTIN, 2006, p. 299).  

 
 Neste trabalho, buscaremos revisitar alguns pontos conceituais da obra bakhtiniana, de 
fundamental importância para a elucidação da constituição de sentidos dos enunciados nas 
enunciações, bem como da identidade do sujeito a partir da sua consciência social e, 
subsequentemente, promoveremos uma análise do texto – gênero discursivo poema – “Tecendo a 
manhã”, de João Cabral de Melo Neto, a titulo de aquisição de proficiência para futuras análises e 
estudos na experiência docente que doravante pretendemos implementar.  
 Diante disso, resumidamente, queremos enfatizar, neste texto, a chamada de atenção para o 
processo de leitura, compreensão, interpretação e escrita, o valor e importância da reflexão, da 
refração e da articulação dos conceitos de linguagem no seu caráter genérico, com o destaque dado 
para os aspectos do dialogismo e da alteridade relacionando-os com a cultura, uma vez que estes 
são indissoluvelmente imbricados.  
 
2 Referencial teórico  
 
 Após leituras e releituras de alguns pontos do acervo bibliográfico, em constituição neste 
estágio de estudo e pesquisa, como mestrandos em (de) linguagem que somos, entendemos que é 
possível adequar perfeitamente à docência de Língua Portuguesa os pressupostos teóricos sobre a 
linguagem, na visão bakhtiniana, mesmo em que pese Bakhtin não tê-los pensados assim ou para o 
fim de ensino e aprendizagem.  
 Ao pensarmos neste assunto, por pequeno que ele seja, achamos por bem justificar o quê 
e/ou qual foi o toque especial e motivador desta ideia. Então passamos aqui a expressá-lo.  
 Se admitirmos a teoria da linguagem proposta por Bakhtin e o Círculo, que fundamenta 
nossos estudos e pesquisas, há que se observar algumas especificidades e características. Dentre 
elas, aqui queremos dizer que a enunciação é a representação da linguagem em ação, isto é, é o 
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momento da realização da interação dialógica estabelecida entre sujeitos que participam de alguma 
situação, estabelecendo acordos, estipulando valores ou defendendo interesses, utilizando a língua a 
partir de uma esfera de atividade humana. A língua, aqui referida, vale reforçar, é usada e se mostra 
em forma de enunciados constituídos de palavras as quais obedecerão a uma recolha adequada para 
atender às necessidades comunicativas em função do horizonte social contextualizado.  
 Para Bakhtin, a expressão de verdades – istina ou právda – ou de mentiras não representa 
domínio interior de um único indivíduo, porém, elas se estabelecem na interação dialógica entre 
pessoas que socialmente as procuram ou as escondem. Nessa visão, o outro, para o enunciador, não 
representa apenas um ser passivo ou uma realidade abstrata, mas deve ser admitido como um sujeito 
que reflete, refrata e responde, ativamente, ao seu enunciador. Isso  posto, há que se aludir que, da 
palavra que uma pessoa se serve, nela reside a associação a si próprio e ao outro, como fruto de 
ação mútua de comunicação entre o locutor e o interlocutor socialmente organizados.  
 Para que essa interação, essa comunicação verbal ocorra é necessário que se recorra à 
produção de um enunciado que são constituídos de palavras dos outros enunciados, remetendo 
assim às palavras de Bakhtin (2006), em que o enunciado é “um elo na corrente complexamente 
organizada de outros enunciados”, podendo disso depreender que um enunciado é sempre uma 
resposta a enunciados anteriores e que está prenhe de respostas futuras:  

 
O objeto do discurso do falante, seja esse objeto qual for, não se torna pela primeira vez 
objeto do discurso de um dado enunciado, e um dado falante não é o primeiro a falar sobre 
ele. O objeto por assim dizer, já está ressalvado, contestado, elucidado e avaliado de 
diferentes modos; nele se cruzam, se convergem e divergem diferentes pontos de vista, 
visões de mundo, correntes. O falante não é o Adão bíblico, só relacionado com objetos 
virgens ainda não nomeados, aos quais dá nome peça primeira vez (BAKHTIN, 206, p. 
299).  

  
 Nesse sentido, estão contidas a parte real e a parte presumida do que se precisa para 
expressar a base do conceito de dialogismo e também de alteridade, uma vez que ambos, sob o 
olhar bakhtiniano, são aspectos que não podem ser imaginados separadamente. Então, o dialogismo, 
permitam-me assim compreender, é o ponto em que se entrecruzam os elos da corrente 
complexamente organizada de enunciados; e a alteridade não se encerra somente na ideia da 
existência do outro e nem apenas se reduz ao fato de ser diferente do outro, mas no fato de que o 
outro é aquele que constitui o eu e este o constitui também conforme se explicita a seguir em:  

 
O indivíduo não tem apenas meio e ambiente, tem também horizonte próprio. A interação 
do horizonte do cognoscente com o horizonte do cognoscível. Os elementos de expressão 
(o corpo não como uma materialidade morta, o rosto, os olhos, etc); neles se cruzam e se 
combinam duas consciências (a do eu e a do outro); aqui eu existe para o outro com o 
auxílio do outro (BAKHTIN, 2006, 394).  

 
 Com esses dizeres, pode-se inferir que a alteridade é o vértice para onde converge a 
interação de duas consciências – o dialogismo – é também o campo onde o Eu e o Outro se 
encontram, se constituem, e se revelam através dos enunciados concretos. A alteridade é um fato 
constante e através dela se percebe a identidade como sendo um movimento em direção ao outro, 
um reconhecimento de si pelo outro que  
tanto pode ser a sociedade como a cultura. E em tudo isso subjaz a intersecção da a linguagem.se é 
citação, onde as aspas terminam...e qual a referência? Não é citação.  
 Bakhtin chama a atenção para o fato de que muitas avaliações sociais fundamentais não 
precisarem ser explicitadas verbalmente, por pertencerem ao contexto situacional comum ao grupo 
social ou, até mesmo, à cultura.  
 Entendendo a cultura como o resultado do trabalho e do desenvolvimento histórico social de 
uma sociedade em um dado momento, tem-se a linguagem como dela indissociável, pois é ela que 
constitui, organiza e intermedeia as relações sociais.  



  115

 O senso comum refere-se à cultura como um conjunto de criações do espírito humano, em 
que os mais velhos transmitem suas experiências aos mais novos. Essas transmissões podem ocorrer 
por diversos recursos culturais, tais como: os eventos, os festivais, os espetáculos, os livros, os 
diversos tipos de mídias – jornais, revistas, rádio, televisão e internet.  
 Na cultura, insere-se um contexto social que envolve o campo das ideias, as crenças, os 
costumes, as artes, a linguagem, a moral e o direito. Tudo isso caracteriza o modo de vida de uma 
comunidade na sua forma de refletir e refratar os fenômenos que se lhe apresentam tanto na 
infraestrutura ou supraestrutura social em um determinado tempo e lugar.  
 Bakhtin aborda essa concepção fazendo ver a relação da cultura com o grande tempo quando 
diz que os gêneros do discurso encerram em si as finalidades comunicativas e expressivas e que 
também devem ser suportes para manifestação de cultura. Daí poder conceber que na teoria do 
dialogismo se insere a cultura e revelam-se as grandes criações e conquistas das civilizações e as 
grandes descobertas e ações dos homens no tempo e no espaço.  
 Vale retomar e ressaltar outra ideia bakhtiniana, a de que os gêneros se originam no meio de 
uma tradição social, na qual se relaciona de algum modo e que a teoria do cronotopo reforça o fato 
de que o gênero apresenta sua gênese na cultura, logo, não há o nascimento original e nem a morte 
definitiva, e então, assim diz: “[...] No encontro dialógico duas culturas não se fundem nem se 
mesclam mas cada uma conserva sua unidade e sua totalidade aberta, mas ambas se enriquecem 
mutuamente” (BAKHTIN, 1986, p. 7).  
 Diante de todo o exposto, em especial esta última citação, há que se consolidar a ideia de 
que o dialogismo é um dos aspectos de linguagem que envolve muitos outros,  
mas aqui fazemos questão de enfatizar os aspectos da alteridade e da cultura que são indissolúveis e 
estão feericamente articulados ao dialogismo.  
 
3 Análise do texto  
 
 Diante do que acima referimos, após as (re)leituras e contemplações da engenharia 
metalinguística utilizada pelo autor, João Cabral de Melo Neto, no seu poema “Tecendo a manhã”, 
passamos à tessitura de algumas considerações que fazem parte de nossa observação e que possam 
sustentar nossas inferências.  
 Vale ressaltar que este texto, na riqueza de sua plurissignificação, possibilita-nos, através de 
um olhar voltado para o horizonte espacial constituído pelas teorias bakhtinianas, mostrar nossa 
avaliação, compreendendo que ele é exemplo concreto de tudo ou quase tudo o que Bakhtin e o 
Círculo apresentam como explicitação pertinente à linguagem como interação e radicalmente 
dialógica. E aqui queremos dar destaque para três aspectos que são constituintes da linguagem e que 
são intimamente interligados: o dialogismo, a alteridade e a cultura.  
 

Tecendo a manhã  
 
João Cabral de Melo Neto (in: INFANTE, Ulisses. Do Texto ao Texto. Scipione: São 
Paulo, 1999)  
 
Um galo sozinho não tece uma manhã:  
Ele precisará sempre de outros galos.  
De um que apanhe esse grito que ele  
E o lance a outro: de um outro galo  
Que apanhe o grito de um galo antes  
E o lance a outro: e de outros galos  
Que com muitos outros galos se cruzem  
Os fios de sol de seus gritos de galo.  
Para que a manhã, de uma teia tênue,  
Se vá tecendo, entre todos os galos.  
E se encorpando em tela, entre todos,  
Se erguendo tenda, onde entrem todos,  
Se entretendendo para todos, no toldo  
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(a manhã) que plana livre de armação,  
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo  
Que, tecido, se eleva por si: luz balão.  

 
 O cantar de galo(s) faz parte de uma cultura do mundo agropastoril da zona rural, anuncia ao 
ruralista que o dia já está chegando e que está na hora de se levantar. A partir desse gancho cultural, 
o autor criador deste poema inicia o texto colocando-o em diálogo com o provérbio – “Um galo 
sozinho não tece uma manhã:/ele precisa sempre de outros galos.” e “Uma andorinha sozinha não 
faz verão.” Em ambos os textos, pode-se admitir a ideia do dialogismo se substituirmos galos e 
andorinhas por enunciados como sendo “elo na cadeia complexamente organizada de outros 
enunciados”; a forma linguística sempre, por nós grifada reforça o pensamento de que um 
enunciado nunca é puro de origem, estão em permanente dialogismo, como nos diz (SOBRAL, 
2008, p. 21) “ainda “respondemos” aos gregos, e nossos discursos já estão “interrogando” gerações 
futuras que não vamos ver”. Pode-se daí relacionar nossos discursos aos gritos dos galos.  
 Outro aspecto cultural e de senso comum é que a identidade do grito de um galo não é igual 
ao do outro galo, então aí se pode caracterizar a questão da diferença. Mas é nessa relação entre 
identidade e diferença que se estabelece a alteridade e um sujeito constitui o outro reciprocamente. 
Isso pode ser detectado nos versos: “Que com muitos outros galos se cruzem/Os fios de sol de seus 
gritos de galo./Para que a manhã, de uma teia tênue,/Se vá tecendo, entre todos os galos”.  
 Retomando os dois primeiros versos: “Um galo sozinho não tece uma manhã:/Ele precisará 
sempre de outros galos”, efetiva-se o que Volochínov diz em Discurso na arte e discurso na vida: 
“[...]o discurso verbal, tomado no seu sentido mais largo como um fenômeno de comunicação 
cultural, deixa de ser alguma coisa auto-suficiente e não pode mais ser compreendido 
independentemente da situação social que o engendra”. Nessa visão “um galo sozinho” pode ser 
considerado como o discurso verbal e a expressão, “outros galos”, corresponde à situação social que 
engendra o discurso.  
 A incompletude sintática dos versos “De um que apanhe esse grito que ele/ E o lance a 
outro: de um outro galo/ Que apanhe o grito de um galo antes” alude ainda ao acabamento dos 
enunciados pelos outros, e à incompletude do sujeito bakhtiniano, que só é completo na alteridade, 
com o outro.  
 Conforme afirmamos no início desta análise, a plurissignificação deste texto permite as mais 
longínquas formas de reflexão e refração, no entanto tomamos apenas alguns pontos por questões 
técnicas de produção deste gênero discursivo e deixamos aqui o nosso grito, para que outros galos o 
tomem e o levem para outros galos, pois estes estarão prenhes de respostas futuras.  
 
4.Considerações finais  
 
 Diante de tudo o que acima expusemos e consideramos, entendemos que neste poema 
“Tecendo a manhã”, do engenheiro das palavras, João Cabral de Melo Neto, está explícita a 
concepção bakhtiniana de que:  

 
[...]qualquer enunciado, quando estudado com mais profundidade em situações concretas de 
comunicação discursiva, descobrimos toda uma série de palavras do outro semilatentes e 
latentes, de diferentes graus de alteridade [...] Cada enunciado isolado é um elo na cadeia da 
comunicação discursiva. Ele tem limites precisos, determinados pela alternância dos 
sujeitos do discurso (dos falantes), mas no âmbito desses limites o enunciado, como a 
mônada de Leibniz, reflete o processo do discurso, os enunciados do outro, e antes de tudo 
os elos precedentes da cadeia (às vezes os mais imediatos, e vez por outra até os muito 
distantes – os campos da comunicação cultural). (BAKHTIN, 2006, p. 299)  

 
 Outrossim, destacamos e fortalecemos nossa convicção de que a qualidade do ensino da 
língua materna se construirá na proficiência do professor em relação à concepção da linguagem 
como interação social e que o ensino se organize em forma de enunciados devidamente 
apresentados nos diferentes gêneros discursivos.  
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Diálogo sociohistórico com as manifestações populares 
      

Ester Myriam Rojas Osorio56 
 
 
O pensamento Bakhtiniano nos instiga a dialogar com os fatos históricos, nos motiva a ouvir 

as vozes sociais, que a sua vez, ajudam a estabelecer novos diálogos intermediados pela nossa 
própria voz, que também carrega inúmeras outras vozes, dessa forma, podemos avançar e chegar a 
novas verdades que chegam a nos complementar e abrir novos horizontes.  

Neste texto estabelecemos um diálogo com as manifestações de rua iniciadas, no mês de 
julho, nas principais capitais do país e que tinham como objetivo reivindicar melhorias no dia a dia 
da sociedade brasileira.  

As manifestações populares, logo, me remitiram à praça pública da Idade Média, onde o riso 
era uma forma irreverente de negar a voz oficial da igreja e da nobreza que eram as instancias 
sociais que ditavam as normas. 

Também, lembrou-me o carnaval como manifestação popular que se contrapõe à cultura 
oficial e que teve seu inicio na crítica à Igreja Católica como instituição mais poderosa da época 
(Idade Média). Também, o carnaval como o grotesco, onde o elemento principal seria o corpo, 
signo de alegria, festa e protesto. O carnaval que oferece uma suspensão temporária do proibido e 
tudo é transferido a nível material, e, não posso esquecer-me do carnaval brasileiro, que até os dias 
de hoje tende a inverter as hierarquias sociais, claro que guardando certas particularidades.  

Segundo Stam, 
 

Numa sociedade contemporânea como a brasileira, e, inevitavelmente        influenciado 
pelas hierarquias sociais, pelas assimetrias de poder. Branco e negros, homem e mulher, 
operário e patrão, heterossexual e homossexual, nestesentido, vivem carnavais distintos. O 
favelado que não tem dinheiro para comprar a bebida para festejar, aempregada mulata que 
é maltratada o ano inteiro e depois exaltada como símbolo sexual durante o carnaval, estes 
veem o carnaval de uma perspectiva mais marginalizada do que aqueles que exercem algum 
poder o ano todo, e por conseguinte, sentem menos necessidade de invertê-lo de maneira 
simbólica. (STAM, 1992, p. 51) 

 
Em tudo caso, o carnaval enfoca uma tensão social, critica o poder estabelecido e indica 

algum caminho possível de transformação. 
Lembramos, assim que, através da história, quando o povo saiu para se manifestar na rua foi, 

sempre, para expressar alguma insatisfação. Assim aconteceu, quando, no mês de maio de 1968, os 
estudantes da Sorbonne faziam reivindicações desde o lugar social de estudantes universitários, 
movimento esse, que foi crescendo, diversificando até adquirir grandes proporções de 
consequências históricas. 

Desta vez, os protestos que surgiram sem liderança definida e reuniram milhares de pessoas nas 
ruas das grandes capitais brasileiras; que saíram clamando pelo fim da corrupção e da impunidade, por 
melhorias no transporte público, por melhorias na saúde e na educação, pela redução dos salários dos 
políticos; exigiam, também, indignados fins dos gastos bilionários com estádios para a Copa de 2014. 
Todos estavam ali graças ao poder de organização outorgado pelas eficientes redes sociais, 
indispensáveis nos dias de hoje: facebook, twiter e outras que tinham possibilitado alto grau de 
articulação para erguer a voz nas ruas.Com isto, ficou claro para a sociedade que o governo e seus 
legisladores estavam longe de perceber o sofrimento desta massa popular. 

Esta resposta social, possivelmente, seja consequência da melhoria das classes C e D que 
hoje conseguem viajar e conhecer outras realidades, o que lhes oferece novas alteridades, da 
realidade vivenciada pelos jovens que tem certa facilidade, hoje, para cursar uma faculdade e 
conseguem questionar seu dia a dia e não só aceitam tudo como esta ali. Desta forma, surgem 
perguntas tais como: se somos um país em amplo desenvolvimento, por que a saúde vai tão mal? Se 
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não se gasta pouco em educação por que não temos bons resultados? Se existisse menos corrupção 
não sobraria, por acaso, dinheiro para melhorar estradas, portos e aeroportos? 

Bauman (2010, p. 8), atento às mudanças sociais da pós-modernidade define muito bem esta 
situação: “Os prazeres da vida, insiste Freud, vem no mesmo pacote do sofrimento, a satisfação no 
mesmo do descontente, a submissão no mesmo da rebelião” (tradução nossa).  

Enfim, como resultado dos protestos o governo e o congresso responderam atendendo 
algumas demandas e mostraram alguns resultados que estavam mais accessíveis de serem 
alcançados. Para os manifestantes ficou claro que a classe política tinha se distanciado da realidade 
da população e que, nesse momento, não se sentiam representados nem pelos partidos políticos 
presentes no congresso, nem pelo governo. Por outra parte, também ficou claro que, apesar dos 
avanços acontecidos na área social nos últimos dez anos, isso, não dava legitimidade aos casos de 
corrupção que agridem qualquer princípio ético.  

Paolo Gerbando, sociólogo italiano, em entrevista a Folha de São Paulo (08/,07, 2013) 
lembra do “interregnum”, termo criado por Gramsci (1891-1937), filósofo italiano contemporâneo a 
Bakhtin, para explicar um sistema de poder em colapso e que não possui sucessor pronto. Nessas 
fases de transição, segundo o autor, apareciam fenômenos estranhos, monstruosos e indecifráveis. 
Cabe nos perguntar se essa seria a cara dos atuais movimentos populares. Se olharmos para o 
mundo temos vozes que gritam por melhores condiciones de vida na Grécia, Itália, Espanha, 
Portugal, Egito, Chile, etc. 

Por outra parte é bem vinda a palavra do professor Geraldi, que ao analisar as enunciações 
do cotidiano reconhece a unicidade de cada momento histórico e de cada sujeito:  

 
Certamente a convicção hoje generalizada deque a linguagem é uma atividade constitutiva 
das consciências humanas e a certeza de que os sistemas linguísticos nunca estão prontos e 
acabados, mas se vão construindo na história, levam hoje a retomarmos as enunciações para 
nela detectarmos elementos indicadores de caminhos a percorrer na nossa formulação de 
nossas memórias do futuro. (GERALDI, 2010, p.99) 
 

Parece que uma nova consciência política esta se formando, uma nova forma de fazer 
política esta surgindo e esta se procurando novas respostas para velhos problemas. Istome lembra da 
voz do poeta Octavio Paz, prêmio Nobel de Literatura que em posse de o excesso de visão do 
artista, já na década de 1990, procurava novas respostas a velhas perguntas: “O novo pensamento 
não poderá renunciar a ouvir “a outra voz”, a voz da imaginação poética”.(PAZ, 1992, p. 
497)(tradução nossa) 

Em qualquer proposta para sanar os problemas sócios históricos atuais deve se ter sempre 
presente à integração do homem, de suas paixões e de suas crenças. 
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Diálogos entre a linguística aplicada e o pensamento bakhtiniano 
 

Luciano Novaes Vidon57  
 
 
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 denominarão estruturalistas 
como Lévi-Strauss, por exemplo. O Círculo, no entanto, enunciará 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). 

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 INdisciplinar 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 
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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, transliteraria, transsemiológica, enfim.  

Outrossim, a LA, do mesmo modo que o pensamento bakhtiniana, 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 epistème 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 
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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 
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“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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Discursos do poder oficial de justiça e cultura retributiva: 
(des)construindo compreensões 

 
Ana Beatriz Ferreira Dias58 

Valdemir Miotello59 
 
 
1. Das inquietações 
 

Neste trabalho, pretendemos discutir, pelo viés dos estudos de linguagem de orientação 
bakhtiniana, elementos do processo de resolução de conflitos promovidos pela justiça oficial, com 
seu modelo retributivo60 de justiça dominante que lhe serve de lente para conceber as situações de 
violência. Voltados para a problematização da cultura retributiva, que é altamente punitiva e 
hierárquica, dominante em nossa sociedade, nossa leitura da relação entre linguagem e justiça busca 
encaminhar-se no sentido de discutir elementos do sistema judiciário brasileiro que tendem a 
construir relações sociais verticais com alto grau de monologismo e pautar-se em ideais de 
identidade, e menos de alteridade. Todas essas estratégias do sistema de justiça parecem servir para 
justificar e manter a natureza uniforme, geral e oficial das relações estabelecidas no judiciário, que 
funcionam como condições – e até álibis – para criar um sistema “necessário” e “eficaz” para a 
resolução de conflitos. 

Ainda que exista uma crescente concentração de esforços para renovar relações no 
judiciário, não podemos deixar de notar que ainda se mantém como dominante a ideia de que as 
compreensões tecidas por cada sujeito direta ou indiretamente envolvido no dano são importantes 
na medida em que contribuem para que seja formada a visão do operador de direito que tem o 
poder, em determinada ocasião, para resolver o conflito. Em outras palavras: na justiça dominante 
(conhecida como justiça retributiva), para que a justiça aconteça, os sentidos todos enunciados pelos 
envolvidos (vítimas e ofensores) são normalmente traduzidos para o discurso da lei. E como este, 
por sua vez, encontra-se na “mente”, sob domínio do operador de direito, a pluralidade de sentidos é 
normalmente reduzida à unidade de sua leitura e compreensão dos fatos. 

O foco dos processos de justiça ainda está fortemente direcionado à unidade, ao sentido 
único da lei. O encastelamento do Judiciário é, em grande medida, sustentado pelas palavras que 
fazem parte dos lugares-comuns e das identidades que, ali circulando, estão a serviço da 
manutenção desse poder, há muitos séculos já exercido. Com base nos estudos de Ponzio (2010), 
podemos afirmar que a “liberdade de palavra”, não “liberdade da palavra”, contribui para a criação 
dos efeitos de imutabilidade, previsibilidade e segurança das e nas relações instauradas no 
judiciário. 

Podemos observar determinado jogo discursivo com tendências à manutenção de dada 
ordem monológica e unitária como a “vencedora” por meio de uma interpretação possível que 
realizamos, a seguir, de partes do material recentemente publicado sob o título Cartilha da Justiça 
(2010). A Cartilha consiste em um texto elaborado pelo Ministério da Justiça, por meio da 
Secretaria de Reforma do Judiciário, em parceria com a Associação dos Magistrados do Brasil 
(AMB). Destinada especialmente ao público infanto-juvenil, a Cartilha busca esclarecer o 
funcionamento do Poder Judiciário brasileiro por meio da apresentação de uma história em 
quadrinhos. Convém destacar ainda que é um material amplamente divulgado no Brasil, pois a 
Cartilha é parte integrante do Programa “Cidadania e Justiça também se aprendem na escola”, 
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vigente em 19 Estados brasileiros, envolvendo cerca de 13 milhões de estudantes, conforme dados 
apresentados na parte inicial do próprio texto didático.  

Notamos que o Estado incentiva a comunicação entre sujeitos diretamente envolvido no 
dano como um lugar de encontro, que também pode ser confronto, para como parte constitutiva do 
processo de resolução de conflito. Observemos o seguinte diálogo que integra a Cartilha: 
  

 
Figura 1 – Cartilha da Justiça (2010, p. 07). 

 
Enquanto uma interação verbal entre as principais partes interessadas, a conversa é 

mencionada como uma maneira que leva à resolução do conflito, como observamos no segundo 
quadrinho acima. Conforme nossa visão, a conversa não parece ser concebida, dentre os meios 
disponíveis e citados para o encaminhamento da situação, como o procedimento prioritário. O 
Direito, com seu código, é o caminho reconhecido como primeiro e central. No primeiro quadro, a 
força física é apresentada como uma das opções, como destacado na seguinte fala do menino, a qual 
é complementada pela imagem visual referente a uma briga: “Ah... se eu tiver um problema eu 
resolvo é no braço mesmo!”. Em seguida, ainda no primeiro quadro da história, outra personagem 
assinala, em forma de questionamento, que a alternativa mencionada pelo menino não é necessária. 
Em resposta ao questionamento, o personagem principal introduz a existência das leis como a 
maneira de resolver os conflitos, ficando subentendida a ideia de que a violência física como 
maneira de “fazer justiça pelas próprias mãos” deixa de ser necessária devido ao código de leis, que 
serve de base para enfrentar os conflitos.  

Nesse sentido, há uma relação do tipo “pergunta-resposta”, cuja ligação entre violência 
física e código de leis é direta e corresponde a seguinte dinâmica: a primeira deixa de ser necessária 
em função da existência da segunda. No segundo quadrinho, surge então uma terceira possibilidade 
para encarar os conflitos: a conversa como caminho para tecer um acordo, o qual pode levar à 
resolução do conflito. Nem apenas a violência física, nem apenas o Direito com suas leis: a 
conversa é considerada como meio que também leva a resolução do problema. Nesse sentido, 
notamos uma abertura do sistema judiciário oficial a técnicas de mediação de conflitos centradas no 
diálogo entre as partes. Nosso objetivo aqui não é, porém, identificar esse movimento de abertura, 
mas sim partir dele para observar que são apresentadas, na Cartilha da Justiça, três maneiras de 
resolução de conflitos, e, a cada uma delas, é atribuído um determinado ponto de vista axiológico. 
Mais especificamente, o que nos interesse sublinhar é justamente o fato de ser atribuída a conversa 
uma valoração que a compreende como uma estratégia, em alguma medida, desnecessária e de 
menor importância para resolver os desentendimentos e tensões provocados por um ato.  
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2. Percursos interpretativos da leitura tecidos para uma outra memória de futuro 
 
Podemos afirmar que o percurso interpretativo que propomos se dá a partir de uma leitura 

centrada em duas realidades sígnicas do texto da Cartilha. O primeiro refere-se a posição sintática 
que o léxico “conversa” ocupa em relação às outras duas maneira de resolver os conflitos. 
Considerando a disposição dos termos nas frases, notamos que a “conversa” é a alternativa 
enunciada por último, como destacado no seguinte diálogo: 

 
[a] - Não precisa resolver as coisas pela força, né? 
[b] - Claro que não! Nós temos as leis... 
[c] - E as pessoas primeiro devem tentar um acordo, conversando... 
[d] - Isso aí! Se não der... o Juiz existe justamente para evitar que as pessoas usem da violência para 
conseguirem seus direitos! 
 
Em a e b, a violência física e as leis são apresentadas em uma relação direta do tipo 

pergunta-resposta, como possibilidades para resolução de conflito. Elas funcionam como 
informações nucleares, principais. Isso pode ser assim interpretado devido a essas duas respostas ao 
conflito serem apresentadas no primeiro momento da interação entre os personagens, ocupando, 
assim, uma posição de destaque nas frases – posição inicial do enunciado. Com essa ênfase, 
privilegia-se a mensagem que consta naquela relação entre violência e leis: a maneira não violenta 
de resolução de conflito é oferecida pelas leis. Considerando a linearidade discursiva e as 
dimensões léxico-semânticas, podemos afirmar que a conversa não parece participar 
significativamente dessa relação. De forma marginal e menos importante, apenas acrescenta a 
conversa no rol das possibilidades, como indica a conjunção aditiva “e” (e as pessoas primeiro 
devem tentar um acordo, conversando). Não podemos esquecer que esse acréscimo do acordo como 
meio de resolução do conflito (que se realiza pela conversa) ocupa sintaticamente a última posição 
na ordem da colocação das ideias (primeiro, a violência física; segundo, as leis; terceiro, a 
conversa), o que contribui com a leitura que estamos realizando. Para complementar essa leitura que 
toma a conversa como alternativa relativamente marginal é importante a observação que envolve o 
enunciador desta frase que estamos discutindo: quem coloca a conversa no horizonte das 
possibilidades não é o personagem principal, o “Brasilzinho”, e sim um personagem outro. No 
trecho transcrito acima, o Brasilzinho enuncia frases cujos conteúdos nucleares sejam violência 
física e leis (e outras ideias associadas a alguma dela, como Juízes), por isso é o enunciador das 
frases “b” e “d”. 

O segundo fator que, a nosso ver, aponta para o desprezo da conversa enquanto meio para 
um acordo entre as partes é o reduzido espaço destinado na Cartilha a essa alternativa. Podemos 
considerar que, na Cartilha de Justiça, parecem incompatíveis com as atividades do juiz encontros 
de palavras entre vítimas e ofensores nos quais emergem uma multiplicidade de sentidos sobre o 
dano, as circunstâncias, as expressões de sentimentos. Todas as falas devem ser compreendidas pelo 
e no contexto axiológico do juiz para que a solução seja, por ele, descoberta. Um dos grandes 
esforços desse profissional parece ser, portanto, a tradução das várias visões e versões dos fatos a 
uma única versão, compatível com o que está previsto no Direito. Torna-se dominante a “liberdade 
de palavra”, altamente monológica sem significativas negociações de sentidos. A seguinte parte da 
Cartilha da Justiça (2010, p. 11) exemplifica nossa interpretação: 
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Figura 2 – Cartilha da Justiça (2010, p. 11).  

 
O Juiz é descrito como um profissional de grande capacidade para resolver e encaminhar 

conflituosas situações, como é possível notar nos seguintes verbos ou sintagmas verbais: “decide”, 
“condena”, “manda prender”, “aconselha”, “resolve”. Em outro quadro, percebemos que o Juiz é 
quem estabelece a verdade sobre os fatos, afinal é ele quem decide e “quem tem razão”. Podemos 
considerar que, em um contexto do tipo perde-ganha, ele é o responsável pela segregação dos 
sujeitos em uma ou em outra destas duas categorias: vítima e ofensor. Para que isso aconteça, esse 
profissional ouve vários sujeitos, dentre eles, as testemunhas, como destacado em um dos 
quadrinhos da história. É a partir dessa escuta que ele formula a sua versão sobre os fatos, 
reduzindo, com isso, a multiplicidade de sentidos a uma unidade, a unidade de sua própria 
perspectiva: essa é a função desse profissional. Contribuindo para que os sujeitos possam 
compreender dimensões do passado e ressignificar o futuro, a conversa face a face entre as 
principais partes envolvidas no dano, mediada por um coordenador ou facilitador, não é 
mencionada como possível parte de um processo de justiça que envolveria a figura do juiz. Assim, 
no trecho da Cartilha, a conversa não pertence significamente às atividades da justiça retributiva 
que tem nos operadores do direito o centro da “resolução” do conflito. 

É inegável a coerência entre a estrutura atual do poder judiciário e essa descrição na Cartilha 
das funcionalizações de um Juiz de Direito. Em relação a processos penais, dificilmente 
encontramos um espaço legítimo criado e reservado à multiplicidade de sentidos que nasce da 
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interação face a face entre vítimas, ofensores e suas comunidades de apoio e se materializa nos mais 
diferentes signos verbais e não-verbais. Diante disso, podemos afirmar que um dos objetivos 
propostos na própria Cartilha parece, então, realizado: “difundir o conhecimento de direitos básicos 
do cidadão e noções sobre a estrutura, competências e funcionamento da Justiça Brasileira”. É 
importante considerarmos que, mesmo sendo poucas, as iniciativas de trazer para o judiciário táticas 
de interações verbais centradas no diálogo para lidar com a situação de violência estão acontecendo 
e se difundindo cada vez mais no Brasil. É o caso de uma série de iniciativas que, em parceria com 
a justiça oficial, propõem procedimentos de justiça pautados nos ideais e práticas da justiça 
restaurativa, que, pelo diálogo, buscam criar espaços para que os sujeitos tanto compreendam e 
ressignifiquem, na relação com o outro, suas experiências com o dano, quanto firmem acordos 
coletivamente.  

A questão que problematizamos, porém, refere-se a essa descrição do funcionamento do 
judiciário que mencionamos acima. O problema liga-se a política de modernização e de qualificação 
da justiça enquanto uma prestação pública de serviço que, no caso da Cartilha, é articulada por 
temas voltados a “nossas crianças e adolescentes que formam a base futura da sociedade”, como 
observação presente na parte inicial do material didático. Considerando que, com a Cartilha, estão 
sendo introduzidos “novos elementos à pesquisa e ao ensino”, como expresso no material, podemos 
nos perguntar: por que não abrir possibilidades, na própria Cartilha, para discussão da renovação 
nas interações verbais tradicionais centradas no Juiz de Direito? Por que não inserir novas e plurais 
vozes com direito a construírem verdades dos seus lugares de alteridades? Por que não inquietar, de 
alguma maneira, essas crianças e jovens sobre novas interações verbais que poderiam ser propostas 
com o encontro entre os envolvidos no dano? Por que não criar instabilidades nesta relação social 
tradicionalmente construída como estável que centraliza todos os atos no Juiz? Por que não colocar 
tudo isso, em forma de um discurso didático, no horizonte das possibilidades dos sujeitos-leitores 
da Cartilha para que já comecem a participar do diálogo sobre a existência de outras maneiras de se 
relacionar com o outro? 
 Mesmo que isso tudo que levantamos seja, em grande medida, silenciado na Cartilha, 
encontramos no seu texto um incentivo, mesmo que breve, aos leitores para que realizem reflexões 
e proponham ações que levem a modificações no sistema de justiça. No entanto, é um incentivo que 
direciona aqueles esforços a realidades muito gerais, como aquelas das leis, como observamos na 
fala do Brasilzinho: “Mas todos devemos tentar mudar as leis que não são boas, e isso só fazemos 
escolhendo bem nossos candidatos nas eleições, pois o Juiz não faz as leis, só aplica a justiça com 
as que já existem!” (Cartilha da Justiça, 2010, p. 15).  Para um novo humanismo no âmbito do 
Poder Judiciário talvez fosse interessante adotar também a problematização de aspectos concretos 
dos processos de justiça, como este que levantamos sobre questionamentos da interação verbal entre 
vítimas, ofensores, operadores de direito e comunidades diretamente envolvidas no ato infracional e 
crime. É preciso correr o risco de deslocar o foco das generalidades, que constroem unidades, para 
as concretudes das relações sociais, que descortinam a pluralidade de ser e de agir.  
 
3. (Por esta) Análise de discurso (e outras de sujeitos outros) como exercício de cidadania 
 

Tendo em vista o potencial desse material didático na constituição e formação de crianças e 
jovens – inclusive de seus atos na construção um novo humanismo – buscamos com essa breve 
leitura sobre dimensões da Cartilha participar do diálogo sobre a gestão da justiça no Poder 
Judiciário brasileiro. Convém observarmos que o diálogo sobre a gestão da justiça vem sendo 
fomentado por várias instâncias, por exemplo, pelo poder oficial de justiça, por meio de observação 
de Mozart Valadares Pires, presidente da AMB, e de Roberto Portugal Bocellar, coordenador do 
Programa, presente na própria Cartilha da Justiça:  

 
Esperamos que essa linha de trabalho possa inspirar outras iniciativas voltadas à 
consolidação do papel que o Poder Judiciário deve desempenhar para o fortalecimento de 
uma consciência mais definida de direitos e deveres, fundamental ao exercício da 
verdadeira cidadania (PIRES & BACELLAR, 2009, p. 03. In: Cartilha da Justiça). 
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 Tendo isso em vista, buscamos realizar aqui um exercício de análise discursiva que, em uma 
conversa que estabelecemos com discursos da própria Cartilha, é igualmente exercício de cidadania 
na medida em que propõe uma compreensão ativa sobre elementos das relações sociais ligadas à 
justiça. Para que outras iniciativas sejam pensadas para renovar o sistema judiciário, pensamos que 
se fazem necessárias algumas desconstruções de visões tradicionais e consolidadas ao longo dos 
tempos que ainda mantém relações monológicas orientadas no mito da unidade. Diante dessa 
babélica profusão de pontos de vista que anseia ocupar também espaços oficiais de justiça como 
maneira de resolver os conflitos, o Poder Judiciário precisa enfrentar a força simbólica do mito, 
principalmente do mito da unidade, como defende Andrade (2006). O mito da unidade impede, em 
grande medida, o encontro de palavras essencialmente diferentes entre si que buscam a negociação 
de sentidos em um diálogo mais polifônico e menos monológico.   
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Educação e vida: linguagem e alteridade. 
 

Alain Maras1  
 
 

A educação prepara o ser humano para experimentar a vida através dos seus conhecimentos 
que ele adquiriu ao logo de suas aprendizagens. Isso se dá a partir de nossas interações com ou 
outros que compartem as mais diversas experiências conosco, mesmo antes de começarmos a 
frequentar a escola. Desse modo, é primordial saber quais são as finalidades da educação, sobretudo 
a educação infantil. 

Organizar esses conhecimentos adquiridos é um ato responsável que passa por todos aqueles 
que nos ensinam, principalmente, durante no período da infância. Como nos mostra Bakhtin (2000, 
p. 378) 
 

Tudo o que me diz respeito, a começar por meu nome, e que penetra em minha consciência, 
vem-me do mundo exterior, da boca dos outros (da mãe, etc.), e me é dado com a 
entonação, como o tom emotivo dos valores deles. Tomo consciência de mim, 
originalmente, através dos outros: deles recebo a palavra, a forma e o tom que servirão para 
a formação original da representação que terei de mim mesmo.  

 
No entanto, essa percepção de aprendizagem que nos mostra o pensador russo, tem outras 

configurações, conforme nos apresenta Ghiraldelli Júnior (2006). Essas posições sobre a percepção 
da criança determinam as caraterísticas dos métodos usados para ensinar e o papel dos diferentes 
outros que fazem parte de sua vida. 

Em uma primeira configuração, a infância é vista como um estágio negativo que deve 
acabar. Essa fase, nessa visão, é época de resistência, rebelião e obstinação. Assim, a criança deve 
ser forçada a alcançar a sua autonomia por meio de regras exteriores impostas pelos adultos. Essas 
regras estabelecidas « de fora para dentro » permitirão essa transição para ser adulto, ou seja, 
deixarão de ser infantis. O educador aparece como um disciplinador que trabalha num ambiente 
estruturado de conformação. A finalidade dessa educação é acabar no menor tempo possível com 
essa fase negativa da infância e possibilitar o surgimento de um adulto conforme as normas do 
homem adulto da sociedade. 

Essa visão da infância está intimamente ligada com o pensamento filosófico de René-
Descartes (1596-1650), que acreditava também que não devíamos confiar em nossos sentidos, 
portanto, racionalista. Para o cartesianismo, é necessário romper com a aparência ilusória das coisas 
que nos surgem pelas imagens fazendo com que os juízos sejam apressados. A imaginação e a 
supremacia da vontade sobre a compreensão são atitudes infantis das quais o homem deve se liberar 
para escapar da infância e usar da razão despida de imagens. Para chegar a uma aprendizagem 
satisfatória, os professores podiam usar os castigos físicos. Muitos de nós sabemos ou vivenciamos 
isso na escola, sobretudo a famosa palmatória usada nas escolas brasileiras. No Canadá, por 
exemplo, a educação, até os anos 60, era de responsabilidade da igreja católica e as freiras 
impunham o conhecimento por meio de castigos. A régua era usada para bater nas mãos das 
crianças que tinham problemas de aprendizagem. Encontramos exemplos de castigos físicos a 
alunos na ilustração do Sinete da Escola de Gramática de Lowth que seguia os princípios 
cartesianos. Então, quem não sabia pensar, usar a razão, devia ser punido. O professor no centro 
pune um aluno, preso entre as suas pernas, com uma espécie de ramo, enquanto os outros estão ao 
redor para ver o exemplo, isto é, se não pensar, poderão ser os próximos a apanhar.  

Rousseau (1712-1778), diferentemente de Descartes, pensa que para buscar a verdade, deve-
se passar pela moral. A oposição da verdade é a mentira e, para o rousseaunianos, a criança não 
mente. O ser humano nasce puro e intrinsecamente bom; a criança é um estado ainda não maculado 
pela cultura e, portanto, mais próximo da natureza e mais apto a chegar à verdade. Em seu livro 
Émile ou de l´éducation (1762) descreve o que seria a educação ideal em todas as suas etapas. Para 
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Rousseau, quanto mais a infância dura mais o adulto ficará impregnado da ingenuidade; a bondade 
será a evolução de uma visão moral pela busca da verdade para não degradar a razão.  

E o que poderemos pensar atualmente da educação? É fato que houve um grande avanço na 
formação dos profissionais, mesmo aqueles que começam a ensinar nas séries iniciais. Felizmente, 
não existem mais os castigos físicos a que eram submetidos as crianças. Mas o ensino baseado em 
repetição de regras continua em grande parte das escolas. Os nossos índices do ensino fundamental 
e médio estão muito abaixo inclusive de nossos vizinhos latino-americanos como Argentina, por 
exemplo. 

Um dos problemas da educação brasileira que podemos apontar, sem esgotar a discussão 
neste breve texto, é a concepção da língua(gem) que orienta o trabalho de muitos professores. Como 
dito antes, a língua é vista como um sistema de regras e estas devem ser estudadas. A língua é 
classificada em todas as suas partes para, em seguida, o aluno chegar ao todo, escrever um texto. 
Aqui cabe perguntar: não estaríamos sendo cartesianos em pleno século XXI? 

Os apontamentos de Bakhtin nos auxiliam a buscar respostas, ainda que utópicas, para essas 
questões relativas a educação. A linguagem, para este pensador, é vista como um sistema aberto e 
resultado do processo de interação entre os seus falantes. Isso implica em reavaliar todo o processo 
educativo, ou seja, o professor não é um mero detentor do conhecimento que passa a um outro que 
não sabe nada. Ao contrário, ambos possuem conhecimento e deve haver uma transformação, em 
que ambos – professor e alunos – aprendam e enriqueçam um com o outro. O professor deve dar 
voz ao aluno para que este conte sua história e se mostre sujeito participativo de um mundo onde 
vive e interage com outros pela linguagem.  
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Erótico, sensual e sexual: nova cultura social 
 

Renan Carlos dos Anjos Silva61 
 
 
Introdução 

 
Podemos notar, através da televisão, músicas, roupas, redes sociais, rodas de conversa, que a 

questão do erotismo – que já envolve o sensual e o sexual – é algo que virou rotineiro, que não dá 
para desvincular da sociedade atual. O erótico virou signo do século XXI. Qualquer assunto, 
qualquer conversa, em qualquer lugar, sempre haverá alguém que fará associação imagética de algo 
ou alguma coisa com o erótico, sensual, sexual.  

O objetivo deste texto é tratar a questão do erotismo como um fator cultural. Pois já não há 
mais como negar que o erótico está impregnado como cultura na sociedade. Não há como negar que 
vivemos em uma sociedade erótica. Vivemos a época em que o corpo é supervalorizado: pernas, 
coxas, bunda... Muitos preconceitos em relação a isso já foram extintos, outros ainda existentes vêm 
sendo minimizados. Podemos dizer que o tabu do corpo foi quebrado. Hoje podemos nos vestir, 
andar, pentear, dançar, como quisermos.  

A mulher, na história da evolução social, é um fator importante, predominante para isso. O 
movimento feminista é um dos marcos para essa nova cultura. A partir do momento em que a 
mulher se torna livre – livre para vestir, andar, amar – o pensamento da sociedade sobre certos tabus 
são quebrados. 

Este texto irá analisar o comportamento da mulher de outrem e da mulher atual. O que 
mudou e como mudou. Como a mulher contribui para a nova cultura social: erótico/sensual/sexual. 
Irá mostrar como se dá a cultura do erótico na sociedade. Suas questões de alteridade, extraposição 
e cultura social. Irá mostrar que esta nova cultura não é o vulgar, muito menos o pornográfico. Para 
isso irá fazer a diferenciação do erótico e do pornô. Como o processo de Alteridade e Extraposição 
se dá nas relações sexuais humanas, no ato da masturbação. Com embasamento teórico e visão 
bakhtiniana, associando imagens para melhor captação do assunto.  

 
1- A mulher na sociedade: fator marcante para o erótico/sensual/sexual. 
 
É notável que a sociedade evoluiu, avançou, progrediu, mudou. Em todos os sentidos: 

tecnologia, pensamento, ação, comportamentos, rótulos, tabus, paradigmas, cultura, etc. Sobretudo 
a sociedade mudou em relação ao tratamento do corpo, a como é visto o erótico/sensual/sexual e 
sua forma de pensar sobre essas questões. Principalmente no que diz respeito à mulher. A mulher é 
um fator marcante para a progressão de pensamento sobre essas questões. Através das lutas 
feministas a mulher conseguiu seus direitos, conseguiu ser “livre” (aspas na palavra livre porque 
veremos mais a frente que a sociedade que transforma o indivíduo, ou seja, a sociedade que dita a 
tal liberdade para o indivíduo). 
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1.1- A mulher ontem 
 

 
 

 
 
Antigamente as mulheres eram submissas aos seus maridos. Desenvolviam papéis de 
obediência absoluta. Já em Roma cuidavam do Fogo do Lar, perante o qual rezavam e 
idolatravam os deuses do marido, e não bastando as reuniões familiares era para divinizar 
aquele fogo, o qual se mantinha aceso para idolatrar os antepassados masculinos do cônjuge - 
pais, avôs e bisavôs – as mulheres após sair da residência dos pais, para o matrimônio, não 
eram mais aceita no seio da própria família. (COULANGES, 2001). 

 
A mulher vivia sobre os domínios do homem, sem direitos próprios. A mulher era vista 

como, simplesmente, um objeto: o qual cuidava dos filhos, da casa e tinha por obrigação satisfazer 
sexualmente seu marido. Seu corpo servia apenas para o prazer. Não o podia mostrar. Suas vestes 
eram com cortes que não marcavam e nem valorizavam suas silhuetas. Pernas à mostra – nem 
pensar. Cabelos arrumados. (A única coisa, talvez, que ressaltava beleza feminina eram as suas 
jóias). E se alguma mulher ousasse a ir contra esses padrões, era vista como meretriz – prostituta: 
por ser contrária aos padrões da sociedade. Tudo o mais que envolvia o corpo passava a mensagem 
de submissão. Talvez por isso, nesta época, na sociedade, a cultura do erótico/sensual/sexual não 
era notável ou nem existia.  
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1.2- A mulher hoje 
 

 
  
Através de lutas do movimento feminista a mulher conquistou direitos na sociedade: direito 

ao voto, no Brasil, acredita-se que foi um dos maiores conquistados. A Organização das Nações 
Unidas (ONU) confere 12 direitos conquistados pela mulher, são eles: (1) direito à vida; (2) direito 
à liberdade e a segurança pessoal; (3) direito à igualdade; (4) direito à liberdade de pensamento; (5) 
direito à informação e a educação; (6) direito à privacidade; (7) direito à saúde e a proteção desta; 
(8) direito a constituir relacionamento conjugal e planejar sua família; (9) direito a decidir ter ou 
não ter filhos e quando tê-los; (10) direito aos benefícios do progresso científico; (11) direito à 
liberdade de reunião e participação política; e (12) direito a não ser submetida a torturas e maltratos. 
Graças aos movimentos feministas a mulher não conquistou somente direitos, mas, também, 
contribuiu para a mudança de pensamento da sociedade, no que se diz respeito a própria mulher. 
Atualmente, a mulher é dona do seu próprio corpo. A sociedade não dita mais como ela deve se 
comportar ou vestir. A mulher está presenta na televisão, na música, no cinema, trabalhando nos 
espaços que antes eram dominados por homens. Se a mulher quiser usar vestido curto, ela pode; 
minissaia; blusa decotada; mostrar seu corpo; dançar funk; andar sensualmente, ela pode. Ao 
conquistar sua liberdade, a mulher mostra à sociedade que ela pode tudo. E ousa em tudo o que faz, 
com seu corpo, seu jeito e suas roupas. Os tabus que existiam na sociedade a mulher os quebrou 
tomando-os para si, por exemplo, o erotismo, a sensualidade e a sexualidade. 

Não há como falar de erótico/sensual/sexual sem fazer a associação com a mulher, ou seja, a 
mulher é signo erótico/sensual/ sexual. 

 
2- Uma sociedade erótica/sensual/sexual 

 
O que circunda a vida do indivíduo expressa que, à medida que o corpo se expõe às esferas 
da sociedade, vai sendo marcado e modificado conforme a convivência com cada época. Isto 
consiste num desenvolvimento sócio-cultural, no qual criam-se e se recriam infindáveis 
possibilidades e transformações daquilo que se pode ler através do corpo e do que o corpo 
pode conseguir instigar com seu texto aos sentidos de quem lê; pois um indivíduo pode, sim, 
compor um texto! Seu cabelo, sua roupa, seus gestos, gingado, brincos, colares, tatuagens... 
tudo que o constitui pode ser olhado, apreendido como linguagem.  (SABACK & 
DATTRINO In: MIOTELLO, 2005, p 147) 
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Atualmente vivemos em uma sociedade na qual quase tudo envolve erotismo, sensualidade 

ou sexualidade. Todo indivíduo envolvido nesta sociedade irá moldar seus padrões aos padrões da 
mesma. Não importa sexo nem religião, todos irão ser modificados – gradativa ou 
instantaneamente. Isto nos leva a tratar o erótico/sensual/sexual como cultura. Algo que já faz parte 
da sociedade. Que já está impregnado nos padrões sócio-culturais. Uma boa prova disto é a forma 
de letramento utilizada nos cursinhos pré-vestibulares, onde os professores a todo o momento 
tratam suas respectivas disciplinas como “objeto sexual”. Formulas de exatas envolvem sexo. 
Contos de literatura envolvem sensualidade, erotismo e sexo. História, Língua Portuguesa, etc. Esta 
é uma estratégia para a melhor captação e aprendizagem dos alunos. Este método funciona muito 
bem, pois os alunos estão vivendo essa fase. O público dos cursinhos pré-vestibulares é jovem – 
alguns estão, ativamente, vivendo sua vida sexual; outros estão descobrindo este mundo. Vivemos 
em uma sociedade hipócrita: que vive a cultura erótica/sensual/sexual, mas trata seus adolescentes 
como “inocentes sexuais” – pura hipocrisia. Por conta disso, tratar o ensino, nos cursinhos, de uma 
forma sexual dá certo. Pois, outrora o jovem não podia saber o que é sexo, não podia ouvir falar, 
alguns dogmas religiosos dizem que não é permitido, a sociedade trata como coisa de adulto 
(embora muitos já tenham sua vida sexual ativa já na adolescência); e conhecer esse mundo se torna 
algo muito interessante. Formulas matemáticas, químicas e físicas se tornam interessantes. 
Literatura se torna interessante. Tudo o mais dentro da sala de aula se torna interessante.  

Tudo relacionado à sociedade explicita ou implicitamente está o erótico/sensual/sexual.  
 
2.1.1- Relações sexuais humanas: o erótico, o sensual, o sexual.  

 

 
 
A visão que tem Bakhtin da sexualidade é prática; em sua prosa, todos os substantivos e 
verbos associados ao corpo grotesco e às partes inferiores fecundam-se ao longo do mesmo 
eixo sintagmático [...] Bakhtin, nesse sentido, não participa da moderna hipóstase da 
sexualidade como imperiosa raison d’être da existência humana. Trepar, para Bakhtin, é 
inseparável de cagar, mijar e outros lembretes semicômicos da deliciosa grotesquerie do 
corpo [...] Para Bakhtin, a sexualidade sempre existe em relação: em relação à existência 
geral do corpo, em relação a outras pessoas, em relação à vida social comum. Em vez de 
visualizar a sexualidade como uma série de close-up isolante de partes do corpo, Bakhtin a vê 
como uma ampla tela multicentralizada, como um espaço breughliano, cheio de gente e vivo 
com as atividades do povo. O sexo é relativizado e relacionalizado, disperso através de todo o 
campo social. (STAM, 1992, p. 86-87). 

 
Bakhtin diz que “na vida não nos interessa o todo do homem mas apenas alguns de seus atos 

com os quais operamos na prática e que nos interessam de uma forma ou de outra.” (BAKHTIN, 
1997, p. 4). No que diz respeito à cultura erótica/sensual/sexual só interessa do homem as suas 
particularidades – as quais se referem às relações sexuais. O homem como todo (um todo acabado) 
não pode ser considerado parte desta cultura, pois o homem é um ser social que trabalha, estuda, 
tem seus momentos de lazer, come, dorme, transa, ler, escreve, vive. O homem como um todo 
acabado não é totalmente erótico/sensual/sexual. Todos têm seu lado profano, mas também têm seu 
lado santo: não profano. Por isso não podemos, para a cultura do erótico/sensual/sexual, considerar 
o homem por inteiro, e, sim, suas particularidades – que o fazem integrante dessa cultura: jeito, 
comportamento, gestos, roupas, práticas, pensamento. 
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O erótico, que fique bem claro, não é o pornográfico. O erótico é: relativização da realidade, 
subjetividade, sugestão de sentidos em vez da “entrega” de significados fixos e evidentes: 

 

 
 
A pornografia é a representação da nudez e do comportamento sexual humano com o 

objetivo de produzir excitamento sexual. “A pornografia, tal posição talvez quisesse provar, 
constitui-se em uma versão contemporânea do “carnaval” de Bakhtin; ela derruba tabus puritanos, 
causando o que Bakhtin chama de “contato livre e familiar” e “entrelaçamento de corpos” do 
carnaval” (STAM, 1992, p. 79-80). O erótico é: valorização do discurso (campo da imanência) em 
detrimento do texto (campo da manifestação) – foco na associação, analogia, no jogo de imagens, 
no implícito: 

 

 
 
O pornográfico é explícito: “Aproximação em zoom de atrizes de pernas escancaradas 

prestam uma homenagem às protuberâncias e aos orifícios do corpo, e a importância da ejaculação 
masculina, multiplicada a disseminação surreal via truques óticos em filmes como Atrás da porta 
verde” (James Mitchell, 1972). O erótico é: qualidade estética – participação essencial do 
espectador/leitor na construção do sentido, na co-criação das imagens referentes aos objetos, 
sujeitos, ações, sensações:  
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O pornográfico é “A veneração do pênis que ejacula, frequentemente no centro do quadro e 

agigantado por lentes grandes-angulares, em vez de uma homenagem à fecundidade, é uma 
saudação ao falo, o falo que ‘substitui’, por assim dizer, uma sinédoque do espectador masculino 
ausente [...] A pornografia comercial, em suma, constitui-se não do banquete de carnaval, mas dos 
restos da imaginação erótica.” (STAM, 1992, p 80). O erótico é: a própria sensualidade – foco na 
construção de imagens “em partilha”, em “fronteira” (BAKHTIN, 1997), a partir da fusão da 
experiência/história de vida do autor e do leitor sobre a temática sexual: 

 

 
 
O erótico é: a valorização do “desvalor” - proposição do “contraponto”, de um “outro lado”, 

oculto e subversivo, dos sujeitos, objetos, sentidos, das emoções: 
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No filme pornô, tal como é constituído atualmente, há pouco espaço para o riso; os 
procedimentos são mortalmente sérios. Uma transpornografia bakhtiniana, se é que se pode 
imaginar tal coisa, seria contra o sexo como negócio sério, tanto por ser sério como por ser 
negócio. O riso, para Bakhtin, é erótico por si só; é profundo, comunitário, uma corrente que 
passa de uma para outra, numa atmosfera de contato amigável e livre. (STAM, 1992, p. 87) 
 

2.1.2- Masturbação 
 

 
 
Além de ser uma cultura já penetrada, as relações sexuais humanas são um movimento de 

alteridade e extraposição direto. Não há como pensar em relações sexuais humanas sem alteridade e 
extraposição. O outro é fundamental para a realização e a existência de dadas relações. Não apenas 
nos atos sexuais (homem-mulher, mulher-mulher ou homem-homem) em si, propriamente ditos. O 
processo de alteridade está além de o contato físico. Pele com pele. Rosto com rosto. Suor com 
suor. Genitais com genitais. O outro não é somente outro físico, pessoa de fato. O outro pode ser 
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outro não-humano, não-real, um ser imaginário. No ato da masturbação, por exemplo, o outro não-
humano está presente a todo o momento. O outro pode ser um objeto sexual (vibrador, pênis de 
borracha, dildos, etc.), uma fruta ou verdura (banana, pepino, cenoura, berinjela...), ou, 
simplesmente, alguém imaginário. A masturbação é homossexual. A masturbação é zoofilia. A 
masturbação é necrofilia. A masturbação é parafilia. A masturbação é o outro. A masturbação é 
extraposição.  A masturbação é criação estética. A masturbação é autor e personagem. A 
masturbação é um teatro onde posso ser (ou ter) quem eu quiser. A masturbação é o campo do gozo. 
Da morte.  

O sujeito o qual se extrapõe para esse mundo encontra várias situações para prendê-lo nele, 
como, por exemplo: masturbar-se com a mão esquerda – para quem é destro – imaginando que é 
alguém lhe masturbando; masturbar-se em locais públicos ou em que há o risco de ser pego; 
masturbar-se dentro d’água (piscina ou praia), etc. Transportar-se para esse mundo é tão bom, tão 
agradável, tão maravilhoso que a masturbação é uma identidade cultural mundial. É uma “tradição” 
passada de irmão para irmão, prima para prima, amigo para amigo, como a literatura oral, ou contos 
e lendas: de geração a geração.  
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Festa das filhas da Chiquita: ícone profano e carnavalizado em um evento 
cultural, popular, religioso 

Gabriela Brito de Freitas62 
Ingrid da Silva Marinho63 

 
 

  Eu sou a filha da Chiquita bacana 
Nunca entro em cana porque sou família demais (...) 

 (Música: A Filha da Chiquita Bacana; Caetano Veloso) 
 
 

Cultura popular. Carnaval social. Profano. Sagrado. Espiritual. Carnal.  A Festa da Chiquita 
é uma manifestação profana dentro de um dos maiores eventos religiosos, o Círio de Nazaré. No 
presente trabalho, busca-se estabelecer relações entre essa festa cultural/popular/religiosa e a 
concepção bakhtiniana de carnavalização. 

O que acontece quando o religioso e o profano se encontram em uma manifestação cultural e 
religiosa? O que acontece quando 2 milhões de católicos buscam a valorização da fé, dos valores e 
princípios “morais” enquanto filhos de Nossa Senhora de Nazaré – santa venerada durante a 
festividade do Círio de Nazaré- e 40 mil gays buscam ser os filhos da Chiquita Bacana em uma 
festa profana, realizada durante a festividade católica, conhecida como A Festa da Chiquita ou Festa 
das Filhas da Chiquita organizada por e para “excluídos”, entre eles homossexuais e prostitutas.  

No mês de outubro, as duas grandes procissões no Círio de Nazaré são a transladação 
(procissão noturna, no sábado) e o círio (procissão pela manhã, no domingo).  No sábado à noite, a 
santa- virgem de Nazaré- sai do colégio, onde é guardada durante todo o ano, e vai para a catedral 
de Belém- a igreja da Sé. No dia seguinte sai o círio em direção à basílica de Nazaré. A Festa da 
Chiquita ocorre no Bar do Parque, no meio do trajeto da trasladação, em uma praça pública de 
Belém, A Praça da República, mais precisamente nos arredores do Teatro da Paz e do Bar do 
Parque.   

Por ser um espaço aberto, a praça se torna emblemática e propícia para manifestações e 
representações populares, em que não há distinções de classes. Torna-se o espaço onde o oprimido 
se sente à vontade para expurgar os sentimentos reprimidos pela sociedade. 

Essa manifestação teve início com um bloco de carnaval, na década de 70, com influência 
dos movimentos gay people, gay power e o episódio histórico do Woodstock. Época, também, de 
manifestações contra as instituições cristalizadas, como a organização familiar, o casamento e 
doutrinas religiosas. Nessa mesma época, surgiu a música A filha da chiquita bacana, de Caetano 
Veloso. Daí: Festa da Chiquita- repugnada várias vezes por autoridades da cidade e da igreja.  

Durante a festividade católica, há dois eventos de cunho profano: Auto do Círio e a Festa da 
Chiquita, sendo esta a mais representativa. Ao longo dos anos, esse evento festivo popular ganhou 
proporções e formas carnavalizantes apropriando-se de um mundo alegre e invertido.  

 
Tais formas carnavalescas significavam um subterfúgio temporário dos padrões da vida 
oficial, uma vez que esses festejos se consolidavam por suas próprias leis, em que o lema 
era a vivência da liberdade pelos sujeitos, independente de suas classes sociais. E assim, o 
carnaval não era somente “uma forma artística de espetáculo teatral, mas uma forma 
concreta (embora provisória) da própria vida, que não era simplesmente representada no 
palco, antes, pelo contrário, vivida enquanto ele durava” (BAKHTIN, 2008: 6 apud PAJEÚ 
& MIOTELLO, 2011:122). As práticas que constituíam tais festejos eram prenhes de riso, 
de um riso carnavalesco, de manifestações de raízes firmes, de atos estéticos, de 
confrontação de ideologias. (PAJEÚ & MIOTELLO, 2011:122)   
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Manifestação profana que mescla o humor e o amor. Com caráter puramente transgressor e 
libertário, que mostra um ponto de vista, um posicionamento reacionário em resposta ao modo com 
que os homossexuais são vistos e tratados pela sociedade por terem feito sua escolha. É um olhar 
enviesado sobre aquilo que está no mundo, que também procura questionar valores éticos e 
estéticos no mundo e sobre as coisas no mundo. Uma cosmovisão que não fecha possibilidades, 
nem enquadra olhares e opiniões para o que é verdadeiramente certo ou errado. Propondo uma 
maneira ética de ver o outro taxado como “errado” pela sociedade, a partir de suas escolhas de vida, 
no mundo. 

 
Figura 1: Eloy Iglesias, artista e organizador da Festa da Chiquita 
 

O homossexual foi patologizado como tipo perverso ou desviante, um caso de 
desenvolvimento interrompido, um caso passível de tratamento, em suma, uma aberração à 
norma heterossexual. Como tal, ele era sujeito aos efeitos disciplinadores, marginalizadores 
e subordinadores do controle social. (SPARGO, 2006: 19) 

 
Para Bakhtin, o carnaval exerce um papel crítico e essencial para a cultura nas sociedades 

modernas e, entre as manifestações populares, a festa dos tolos se contrapunha à cultura medieval 
oficial e eclesiástica. Nesse ritual festivo, havia um falso bispo, dança, missa encenada por clérigos 
vestidos de mulher, recitais obscenos. Assim, a igreja era ridicularizada e questionada. A festa dos 
tolos era a perfeita “decretação de um mundo literalmente de cabeça para baixo.” (BURKE, 1989: 
214, apud GARDINER, 2000: 226). Na Festa da Chiquita, segundo a arquiteta Elna Trindade, a 
proposta inicial era um encontro de “malucos”, que acabou sendo estimulado pelos gays, associado 
ao carnavalesco e, ao mesmo tempo, um posicionamento de reação contra a igreja: “O Bar do 
Parque era a casa de encontro dessas pessoas, dessas classes, dos excluídos, dos rejeitados”. 
(TRINDADE, Elna apud As Filhas da Chiquita, 2005) 
 Na visão de Stam (1992), o princípio carnavalesco revoga as hierarquias, iguala as classes 
sociais e cria outra vida, livre das regras, restrições ou repressões. Durante o carnaval, tudo o que é 
marginalizado e excluído, o insano, o escandaloso se faz libertador, igualitário. Distinções 
hierárquicas, normas e proibições são, temporariamente, suspensas. 

 
[...] o carnaval oferece uma suspensão temporária da proibição e do tabu, transferindo tudo 
o que é espiritual, ideal e abstrato para o nível material, para a esfera da terra e do corpo. 
(STAM, 1992: 45) 

 
Segundo Gardiner, para Bakhtin “quase todo ritual ou evento religioso tinha sua contraparte 

carnavalizada”. (GARDINER, 2000: 255) Sendo assim, entende-se a Festa da Chiquita como uma 
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manifestação profana simbólica promovida pela carnavalização, em que, apesar do discurso oficial 
da igreja, o mundo alegre e invertido se faz presente.  

 
Ele inverte a ordem, casa os opostos sociais e redistribui papéis de acordo com o “mundo 
de ponta-cabeça”. O carnaval coroa e destrona; ele arranca de seus tronos monarcas e 
instala hilariantes reis da bagunça de seus lugares. (STAM, 1992: 89) 
 

 
A RESPOSTA RESPONSIVA E CULTURAL DOS OPRIMIDOS 

 
Em 2004, o IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) registrou e 

reconheceu a Festa da Chiquita como patrimônio cultural e artístico pertencente ao Círio de Nazaré. 
Apesar de a Igreja Católica rejeitar esse dado, tal manifestação cultural/popular/religiosa se 
transformou em um carnaval, símbolo de liberdade, o ícone do profano. “O carnaval se torna o 
reino da liberdade, a utopia realista que era próxima no passado e poderia ser recriada no futuro.” 
(LACAPRA, 2000: 180) Na visão de Foucault (2010), a liberdade que deve ser preservada é aquela 
dos cidadãos no seu conjunto, mas é, também, uma forma de reação do indivíduo consigo.  

Segundo LaCapra (2000), para Emmanuel Le Roy Laudurie o carnaval é “um instrumento 
de ação, com eventuais forças transformadoras, na direção da mudança social e possível progresso, 
em relação à sociedade como um todo [...]”. Assim, Laudurie interpreta o carnaval como 
instrumento de conflitos sociais e políticos comuns.  

A Festa da Chiquita, como prática cultural carnavalizada dentro de um evento religioso, 
rompe com a hierarquia, preconceito, diferenças de classes sociais, de idade, de sexo estabelecendo, 
de maneira efêmera, a igualdade, liberdade e alegria carnavalesca. Opõe-se à “imobilidade 
conservadora”, à moral e aos bons costumes e, assim, constrói um carnaval com função crítica 
negando o ‘regime” e/ou  concepções estabelecidas por uma sociedade moralista. 

 
[...] exemplos de inversão folclóricos ou carnavalizados pressupõem uma séria crítica à 
sociedade, e à necessidade de mudança ou revolução. [O] efeito subversivo da inversão 
pode pelo menos gerar o ímpeto para a reconstrução do presente. (GOODWIN, 1982: 25 
apud GARDINER, 2000: 232) 

  
Analisamos, a partir de algumas considerações teóricas sobre a carnavalização, os aspectos 

representativos e típicos das manifestações culturais e artísticas na festa profana das Filhas da 
Chiquita. Tais como a relação entre o posicionamento ético e o lugar do sujeito no mundo social e 
político, numa perspectiva de valorização do obsceno, do vulgar em detrimento do que é 
‘moralmente’ (im)posto.  

À luz de Bakhtin, também podemos reconhecer expressões linguísticas e identitárias da 
criatividade cultural popular. Momento de libertação do oprimido e o retrato do “mundo do afinal 
visto de baixo”. Assim, a tradicional Festa deixou de ter uma representatividade apenas 
carnavalesca para adquirir um papel ético, responsivo e cultural. Uma resposta com 
posicionamentos de quem foi – e ainda é, mesmo que veladamente – marginalizado e que tem a 
efêmera oportunidade de dizer ao mundo qual é a sua escolha e a sua voz, ainda que em um breve 
evento cultural e carnavalizante.  
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Infográfico como linguagem na divulgação científica – estudo na perspectiva da 
análise dialógica do discurso (ADD) de Bakhtin 

 
Elisangela S. M. Marques64 

Marcia Reami Pechula65 
 

 
O presente texto propõe uma análise do infográfico presente em acervos científicos 

direcionado à revista Superinteressante, de forma a ser considerado como linguagem para a 
produção do conhecimento no leitor.  

Para entender o infográfico e seus efeitos multissemióticos como uma nova forma de se 
comunicar, interagir e aprender, ou seja, como uma nova linguagem no contexto atual da 
comunicação, nos pautaremos nas concepções de linguagem de Bakhtin (2003).  Para este autor, a 
linguagem não é apenas um sistema abstrato, regulada por regras gramaticais e desvinculadas de 
suas próprias condições de realização, mas deve ser compreendida como um sistema em função, 
isto é, a linguagem em seu funcionamento enquanto atuação social, atividade e interação verbal, 
produzindo um sentido. A linguagem, enquanto sistema pelo qual o homem comunica suas ideias e 
sentimentos, é uma capacidade que o homem possui para a aquisição e utilização de sistemas 
complexos de comunicação, para codificação e decodificação de informações, que aparece no 
cotidiano como linguagem verbal, por meio da fala e da escrita e linguagem não verbal, a qual 
integra todos os outros recursos de comunicação como imagens, símbolos, músicas, desenhos, etc.  

Para Bakhtin, a linguagem deve ser estudada em sua forma viva, de interlocução, de 
interação na relação existente entre o ser humano e a sociedade. O autor enfatiza que as pessoas não 
trocam orações, nem palavras ou combinações desta, mas trocam enunciados constituídos dessas 
unidades da língua. Por isso a concepção de linguagem de Bakhtin (1988, p. 88) é dialógica:  

 
A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. Trata-se da 
orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus caminhos até o objeto, em 
todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de 
participar, com ele, de uma interação viva e tensa. Apenas o Adão mítico que chegou com a 
primeira palavra num mundo virgem, ainda não desacreditado, somente este Adão podia 
realmente evitar por completo esta mútua orientação dialógica do discurso alheio para o 
objeto. Para o discurso humano, concreto e histórico, isso não é possível: só em certa 
medida e convencionalmente é que pode dela se afastar. 

 
É nessa dialogicidade, que cada vez mais o texto infográfico tem estado presente em textos 

de divulgação científica. A dialogia presente nesses textos está no processo de interação entre a 
escrita e as imagens, no processo de interação entre locutor e interlocutor e também entre os 
enunciados presentes na divulgação científica, pois os mesmos não são aprendidos isoladamente, 
mas sempre em relação com outros discursos. A análise dialógica do discurso (ADD) de Bakhtin 
aparece em sentido amplo, pois representa a base de sustentação de todos os outros conceitos de sua 
teoria, é preciso então, considerar alguns conceitos que formularão para que o infográfico seja 
entendido como uma nova linguagem. Dentre os conceitos de sua teoria, destacaremos os gêneros 
do discurso, que servem para organizar a nossa fala em diferentes esferas de comunicação: 

 
Os gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira que a organizam as formas 
gramaticais (sintáticas). Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a 
fala do outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o gênero, 
adivinhar-lhe o volume (a extensão aproximada do todo discursivo), a dada estrutura 
composicional, prever-lhe o fim, ou seja, desde o inicio, somos sensíveis ao todo discursivo 
que, em seguida, no processo da fala, evidenciará suas diferenciações. (BAKHTIN, 2006, p. 
302) 
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E, também, os gêneros são gerados pelo campo do conhecimento humano: 
 

Em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às condições 
específicas de dado campo; é a esses gêneros que correspondem determinados estilos. Uma 
determinada função (científica, técnica, publicística, oficial, cotidiana) e determinadas 
condições de comunicação discursiva, específicas de cada campo, geram determinados 
gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais 
relativamente estáveis. (BAKHTIN, 2003, p.266) 

 
A análise direcionada ao acervo da revista Superinteressante permite compreender a prática 

discursiva por onde transitam diferentes esferas como a jornalística, a científica e a educacional. 
Nesse material há uma construção linguística-textual do gênero jornalismo científico que é 
dialógica, pois perpassa por situações sociais de interação, sendo seus sentidos orientados por estas 
relações na composição textual, pelo objeto do discurso, sua temática; pela relação entre autoria e 
leitor previsto; pelas condições sociais de interação; pela esfera social e suas relações dialógicas 
com outras esferas.   

Dessa forma, o editor dos textos dessa revista busca informações sobre o possível leitor e 
prevê as condições de aceitabilidade da revista, mais do que isso, tenta enquadrar o seu objeto, no 
caso, a revista, no contexto atual do leitor, por isso o texto infográfico tem feito sucesso entre os 
leitores da revista Superinteressante, pois o mesmo atua no contexto midiático e da pressa, visão 
perpassada também pelo consumismo.  Esse dialogismo compreende a essência responsiva contida 
no interior de cada enunciado de relacionar-se com outros enunciados, é quando o leitor, satisfeito 
com o que lê, compra mais revistas, e, portanto prevê-se um aumento significativo nas vendas.  
Assim, podemos perceber que o conceito de dialogismo está instaurado não somente na relação 
discursiva entre os enunciados, ou então, nas relações entre os seus interlocutores, como também, 
na relação da língua com as coisas do mundo.  Encontramos o infográfico presente nas relações 
intertextuais dialógicas que se estabelecem entre enunciados presentes nas imagens e nos textos que 
compõem a reportagem/notícia.   

Ainda sob a perspectiva da ADD, podemos afirmar que o horizonte temático (o tema) 
presente na revista refere-se ao seu objeto de discurso e, por ele perpassam determinados sentidos, a 
partir de relações entre outros enunciados, que nele se materializam, os gráficos, fotos, mapas, 
infográficos, ou seja, esse tema da revista que está intimamente ligado com os enunciados 
presentes, se materializam no infográfico.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Superinteressante (v. 265, p. 22-23) 
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Assim, para Bakhtin (1998; 2003), os gêneros apresentam-se engendrados em horizontes 
temáticos específicos que se definem a partir das inter-relações entre objeto e projeto discursivo, 
orientações e posicionamentos de sentidos (enunciados) e posições dos interlocutores: 

  
Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de transmissão entre 
a história da sociedade e a história da linguagem. Nenhum fenômeno novo (fonético, léxico, 
gramatical) pode integrar o sistema da língua sem ter percorrido um complexo e longo 
caminho de experimentação e elaboração de gêneros e estilos. (BAKHTIN, 2003, p. 268) 

 
O infográfico pode ser entendido como um enunciado comportado dentro da divulgação 

científica. Este possibilita um diálogo com outros enunciados e com o interlocutor, um gênero que 
comporta outro gênero. Bakhtin, quando fala dos gêneros do discurso, diz que o princípio para se 
formar e se diferenciar gêneros dentro das esferas sociais, vem da necessidade da interação social e 
a relação entre os participantes/atuantes dessa esfera; e dessa necessidade surge a infografia, cujo 
objetivo é deixar a informação mais acessível ao leitor atual, deixando o texto inteligível a ele. A 
análise feita do gênero infográfico é descritivo-interpretativa das regularidades enunciativo-
discursivas que, na intertextualidade, engendram e são engendradas na sua constituição e 
funcionamento.  

Para o jornalismo o infográfico é um subgênero ou gênero complementar, e para a 
linguística, uma representação gráfica complementar a outro gênero. Porém, esse tipo de linguagem 
ainda se apresenta como um recurso para a informação que, em formato visual, busca atingir um 
número maior de leitores, quando reconhecida apenas para visualizar a informação, mas quando 
enxergamos todas as suas potencialidades para a produção de conhecimento no leitor, o 
consideramos como uma linguagem.  

Dentre as características do infográfico como sendo uma linguagem é a sua conectividade e 
a interatividade entre texto e imagem, clareza no tratamento da informação, onde a imagem não 
apenas ilustra o texto, mas apresenta-se juntamente com o verbal, protagonizando o processo de 
comunicação. Está claro, que linguagem apenas visual, faz com que o leitor apreenda a informação 
mais rapidamente, porém, para que ocorra a eficácia do infográfico, este depende de um texto 
enxuto, claro, objetivo, curto, subdividido em itens e com linguagem direta. Sob essa forma, além 
de englobar todas as outras características que visam atrair o público leitor para a leitura das 
matérias, facilita a compreensão da informação e oferece uma noção mais rápida e clara dos 
sujeitos, do tempo e do espaço da notícia. Dessa forma, compreendemos o infográfico uma 
linguagem para o contexto atual da educação.  
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Iniciando na pesquisa com Bakhtin e Ginzburg 
 

Bianca da Graça Rosa Coelho∗ 
Fabiana Giovani∗ 

 
 Depois de várias tentativas, decidi que a melhor maneira de iniciar esse texto seria recriando 
os meus passos, dentro da universidade, até entrar em contato com a teoria de Bakhtin.  
 No início do ano, conheci a professora Fabiana e seu encantamento ao falar em práticas de 
letramento e alfabetização. Apesar do meu pouco conhecimento sobre Bakhtin, entenda-se pouco 
como pouquíssimo, embarquei junto com a professora no seu projeto de pesquisa que traz ninguém 
menos do que Bakhtin no título: “Bakhtin e a educação: a ética, a estética e a cognição 
constituídas através do estudo dos gêneros do discurso e das praticas de letramento(s)”. A 
necessidade de entender os estudos sobre Bakhtin fez com que eu entrasse no GEBAP - Grupo de 
Estudos Bakhtinianos do Pampa. E foi assim que surgiu a oportunidade de escrever um texto para o 
II EEBA - Encontro de Estudos Bakhtinianos – que será realizado em Vitória, ES. 
 Como já disse, ainda não tenho muita caminhada com o Bakhtin, por isso vou começar 
relatando as minhas leituras até o momento. Fui apresentada ao paradigma indiciário, um método de 
pesquisa que trabalha a partir de indícios e de pistas. Fiz a leitura de algumas teses que o utilizaram 
e realizei a leitura do livro O queijo e os vermes de Carlo Ginzburg.  
 O livro narra a história de Domenico Scandella, o Menocchio, um moleiro que no século 
XVI foi julgado e condenado pela Inquisição. Com uma farta documentação à disposição, Ginzburg 
consegue relacionar alguns livros que circulavam naquela época e também as principais 
inquietações de Menocchio.  
 

Foi possível rastrear o complicado relacionamento de Menocchio com a cultura escrita, os 
livros que leu e o modo como os leu [...] pressupunha uma cultura oral que era patrimônio 
não apenas de Menocchio, mas de um vasto segmento da sociedade do século XVI  
(GINZBURG, 2008, p.10).  
 

É nesse rastro que a obra de Ginzburg encontra com a obra de Bakhtin e podemos perceber a 
relação entre as culturas subalterna e soberana: circularidade, entre a cultura das classes 
dominantes e a das classes subalternas [...] um relacionamento circular feito de influências 
recíprocas, que se movia de baixo para cima, bem como de cima para baixo (Ginzburg 2008, p.10).  

De acordo com Bakhtin, a partir de um estudo sobre a obra Gargantua de Rabelais, a visão 
de mundo, elaborada no correr dos séculos pela cultura popular, se contrapõe, sobretudo, na Idade 
Média (contexto rabelesiano), ao dogmatismo e à seriedade da cultura das classes dominantes. São 
justamente as investigações desenvolvidas por Bakhtin que faz muitos autores – inclusive, no meu 
projeto de pesquisa – a realizar uma análise e reflexão a partir de uma sondagem direta, sem 
intermediários, da cultura popular sem considerá-la como menor, ou inferior à cultura culta. Com a 
análise de Bakhtin do contexto da obra de Rabelais e de Ginzburg sobre Menocchio e sua época, 
vemos que não há uma supremacia entre popular e culto. Pelo contrário, o culto sempre bebe nas 
fontes do popular, ou seja, ambos dialogam e se enriquecem mutuamente.  
 Ginzburg afirma que Menocchio é ao mesmo tempo um homem muito diferente de nós, mas 
que “de vez em quando as fontes, tão diretas, o trazem muito perto de nós: é um homem como nós, 
é um de nós” (2008, p.11). Acho que era nesse ponto que queria chegar. Durante a leitura, os 
questionamentos feitos por Menocchio me pareceram muito compreensíveis. Sinceramente, alguns 
já passaram pela minha cabeça!  
 E é com isso em mente – é um homem como nós - que vou tentar pensar em Menocchio hoje 
e como as suas inquietações ainda se fazem presentes. 
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2 UNIPAMPA- Universidade Federal do Pampa- Campus Bagé/RS. fabianagiovani@unipampa.edu.br 
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 Em um dos interrogatórios, Menocchio fala sobre o Caos, “Eu disse que segundo meu 
pensamento e crença tudo era um caos, isto é, terra, ar, água e fogo juntos, e de todo aquele 
volume em movimento se formou uma massa” (2008 p.36-37). Quem de nós já não teve alguma 
dúvida sobre o surgimento do mundo? Desde cedo, já na escola, conhecemos as diversas teorias 
sobre a criação do mundo. Para os gregos, no começo tudo era o Caos. Para os cientistas, o mundo 
surgiu após uma explosão, o Big Bang. Para a Igreja, foi Deus quem criou o mundo.  
 Em pleno século XXI ainda temos dúvidas. Imagine com Menocchio que viveu durante o 
Renascimento! Imaginar que tudo era um caos era cultuar os valores gregos! 
 Menocchio tinha opiniões concretas a respeito da Igreja, pois acreditava que ela não devia 
ter tantas pompas e que os sacramentos, como batismo e casamento, eram invenções do homem: 
"Acho que a lei e os mandamentos da Igreja são só mercadorias e que se deve viver acima disso" 
(Ginzburg, 2008, p.42). Hoje, no século XXI, temos novas “mercadorias”. Diariamente somos 
bombardeados com mercadorias que são “indispensáveis para uma vida feliz e bem sucedida”. Os 
anúncios publicitários, através de modelos bonitos e com corpos perfeitos, insinuam os padrões nos 
quais devemos nos enquadrar. As novas tecnologias, lançadas quase que mensalmente, estão ao 
alcance de todos. A partir de parcelas pequenininhas, que cabem no seu bolso!  
 Mas voltando para os sacramentos, se Menocchio vivesse nos dias de hoje, o que ele acharia 
do valor cobrado pela “mercadoria” casamento? Com uma pesquisa rápida na internet, se descobre 
que o preço cobrado pela Igreja parte, em média, de um salário mínimo e pode chegar, dependendo 
da Igreja, até três mil reais. 
 Devido à cultura oral que trazia, Menocchio tinha um modo particular de ler e interpretar o 
que lia. Buscava na leitura, um suporte para as suas crenças. 
 

Vimos quais livros Menocchio lia. Mas como os lia? Confrontando [...] as passagens dos 
livros por ele citados com as conclusões às quais chegava [...] nos vemos às voltas 
invariavelmente, com lacunas [...] Qualquer tentativa de considerar esses livros “fontes” no 
sentido mecânico do termo cai ante a agressiva originalidade da leitura de Menocchio [...] 
Menocchio de maneira inconsciente interpunha entre ele e a página impressa – um filtro 
que fazia enfatizar certas passagens enquanto ocultava outras [...] essa chave de leitura, 
remete continuamente a uma cultura diversa da registrada na página impressa: uma cultura 
oral. (GINZBURG, 2008, p.72). 

 
 Menocchio é questionado pelo inquisidor sobre uma declaração, na qual havia dito que era 
cristão porque nascera cristão. A resposta foi: “Senhor, eu penso que cada um acha que a sua fé 
seja a melhor, mas não se sabe qual é a melhor; mas porque meu avô, meu pai e os meus são 
cristãos, eu quero continuar cristão e acreditar que essa seja a melhor fé” (2008, p.92). Existe 
pensamento mais contemporâneo que esse?   
 Assim como Menocchio, sou cristã porque nasci cristã. Mas estou longe de ser considerada 
uma católica praticante, fiel aos ensinamentos da Igreja e acreditar que a fé cristã é a melhor. Pelo 
contrário, acredito que existam muitas falhas na Igreja Católica. 
 Em outro momento Menocchio fala sobre o inferno:  
 

Eu gosto que se pregue para os homens viverem em paz, mas pregar o inferno, Paulo disse 
isso, Pedro disse, acho que é mercadoria, invenção de homens que sabem mais do que os 
outros. Li na bíblia que Davi escreveu os salmos enquanto estava sendo perseguido por 
Saul (GINZBURG, 2008, p.127). 
 

Ginzburg sugere que Menocchio tentava dizer que o verdadeiro inferno é aqui nesta terra. 
Agora sim! Quem de nós, humildes mortais, em algum momento da vida não teve uma explosão e 
pronunciou: Que inferno de vida! 
 Se Menocchio vivesse hoje, de certa forma ele estaria resguardado pela Constituição de 
1988. Nossos direitos e deveres nos garantem que: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa [...] é livre a manifestação do pensamento [...] é inviolável a liberdade de 
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consciência e de crença”. Digo de certa forma porque o termo soberania antecede todos os nossos 
direitos! 
 Encerramos reiterando o que Ginzburg disse sobre Menocchio ser um de nós. Os 
movimentos que ocorreram no Brasil mostram isso. Nós gritamos aos quatro ventos nossas mais 
diversas opiniões. Nós gritamos Diretas Já! E conseguimos. Nós gritamos Fora Collor! E 
conseguimos. Esse ano não foi somente por 20 centavos de aumento na passagem do transporte 
coletivo.  Nós gritamos não à carga tributável exorbitante. Nós gritamos por uma melhor assistência 
médica. Nós gritamos não à corrupção. Nós gritamos por uma melhor educação e valorização dos 
professores. Nós gritamos por uma vida mais igual. Nós gritamos por respeito!  
 Deixamos aqui um salve aos nossos Menocchios. Salve a Ana, salve o Paulo, salve a Maria, 
salve o Antonio, e tantos outros! Salve as vozes populares que buscam combater as injustiças 
impostas por soberanos! 
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Língua: Vida, Cultura e Alteridade 
 

Rosângela Gonçalves Cunha66 
 
 

Língua 
 

Esta língua é como um elástico 
que espicharam pelo mundo. 

No início era tensa, 
de tão clássica. 

Com o tempo, se foi amaciando, 
foi-se tornando romântica, 

incorporando os termos nativos 
e amolecendo nas folhas de bananeira 

as expressões mais sisudas. 
Um elástico que já não se pode 

mais trocar, de tão gasto; 
nem se arrebenta mais, de tão forte. 

Um elástico assim como é a vida 
que nunca volta ao ponto de partida. 

(Gilberto Mendonça Teles 1986) 
 

 
Para os dicionários língua é um instrumento de comunicação, um sistema de signos vocais 

específicos aos membros de uma mesma comunidade. Mas para quem deseja compreender e 
verdadeiramente dialogar com os registros desse conceito, é necessário ampliar a discussão para que 
se alcance o (re) significado do termo.  

Para Ferdinand Saussure, escola de Praga e o estruturalismo americano a língua é um 
sistema concreto de relações ou um conjunto de sistemas ligados uns aos outros, cujos elementos 
não têm nenhum valor independente das relações de equivalência e de oposição que os unem. Cada 
língua representa um sistema implícito, característico aos falantes dessa língua; o que depende das 
variações individuais constitui para estes a fala. 

A língua não é função de quem fala, mas sim produto que o individuo externaliza 
passivamente; não há premeditação, e a reflexão existe somente para classificação. Enquanto a fala 
é um “componente individual da linguagem”, “um ato de vontade e inteligência” é a forma de 
materialidade da língua, já que segundo Saussure (2006): “Existe, pois, interdependência da língua 
e da fala; aquela é ao mesmo tempo instrumento e o produto desta. Tudo isso, porém, não impede 
que sejam duas coisas absolutamente distintas”.  

Nessa teoria a língua é um produto social enquanto a fala individual, é um contrato coletivo, 
ao qual todos os membros devem submeter-se em blocos para se comunicar, é a partir das marcas 
depositadas em cada cérebro que - concretizados em atos de fala - o código permite a comunicação 
entre emissor e receptor da mensagem.  

Não há dúvidas quanto ao avanço que os estudos saussurianos simbolizaram em seu espaço-
tempo, ressonância em diversos outros estudos e novas teorias originaram-se a partir desses 
paradigmas, mas para Culler 1979: 

 
O erro dos contemporâneos de Saussure foi terem deixado de formular a si mesmo 
perguntas fundamentais sobre o que estudavam: perguntas sobre a natureza da própria 
linguagem e de suas formas individuais e importantes questões metodológicas acerca da 
identidade linguística, tanto em termos sincrônicos como em termos diacrônicos.  
 

De fato não é possível considerar a língua como um depósito de signos com suas 
propriedades exclusivamente gramaticais, um repositório de regras não garante o sucesso do jogo, o 
uso cotidiano da língua transcende a forma, o estático e somente se consolida no movimento.  
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A distinção de língua e fala, aqui entendida como o sistema e seus usos, estabeleceu que 
o objeto de estudo da pesquisa linguística seria o sistema, a regra do jogo e não o produto a que ele 
serve de veículo, com o que Ilari (2004) corrobora:  

 
Chegou-se assim a uma situação extrema em que toda a atenção foi dedicada às “regras do 
jogo”, isto é, ao sistema, ao passo que os episódios de seu uso foram relegados a uma 
disciplina secundária (denominada às vezes de “linguística da fala” outras vezes, 
“estilística”) à qual coube a tarefa “menos nobre” de legislar sobre fatos sujeitos a uma 
regularidade precária. 
 

Mikhail Bakhtin contrapõe-se a Saussure, ao antecipar a linguística moderna: apesar de 
aproximar-se ao considerar que a língua é um fato social, fundada na necessidade de comunicação, 
distancia-se e critica a concepção de língua como sistema de regras porque para ele a língua é viva, 
evolui e não se trata de algo abstrato, nem tampouco psiquismo individual dos falantes, mas 
essencialmente a substancia da língua é constituída pela interação social realizada por meio de 
enunciações. 

Para os estudos Bakhtinianos os signos só surgem no processo de interação entre os 
indivíduos. A consciência só se torna consciência quando possui conteúdo ideológico, e isso 
somente ocorre no processo de interação social, como afirma Bakhtin (1997): 

 
Não basta colocar face a face dois homo sapiens quaisquer para que os signos se 
constituam. È fundamental que esses dois indivíduos estejam socialmente organizados, que 
formem um grupo (uma unidade social): só assim um sistema de signos pode constituir-se. 
A consciência individual não só nada pode explicar, mas, ao contrário, deve ela própria ser 
explicada a partir do meio ideológico e social. 

 
Com esta afirmação é possível compreender que a ideologia não deriva da consciência, mas 

sim a consciência adquire existência nos signos criados pelas relações sociais vivenciadas por um 
grupo.  Para pesquisar a linguagem é necessário situar os sujeitos, o isolamento e a delimitação do 
objeto de estudo específico acarreta o que se conhece por “objetivismo abstrato” - a língua como 
produto pronto, acabado. 

Pensar a língua como sistema implica mentalizar uma estrutura em que o centro orienta e 
organiza a coerência dessa arqueologia, só se permite a mobilidade das peças do jogo - aqui já 
metaforizado – no interior da forma total. Não é permitida a permuta ou transformação dos 
elementos que escapam a estruturalidade previsível. Para Derrida (1999), “é preciso reconhecer que 
o respeito da estruturalidade, da originalidade externa da estrutura, obriga a neutralizar o tempo e a 
história.” Nesse sentido faz-se necessário desfazer a estrutura convencional, repensar os centros 
para, na atualidade, lidar com a conjuntura de complexidade, nada estrutural, presente em nossos 
dias. 

A Teoria dos Sistemas Complexos ou Teoria do Caos (Leffa, 2006), ratificam, 
contemporaneamente, a importância de se desvincular do centro, estabelecer uma ordem não linear, 
não compartimentada e ainda interdisciplinar nas ciências para que o indivíduo possa melhor 
compreender a complexidade do mundo em que vive. Conforme conceitua Larsen-Freeman (1977) 
apud Leffa (2006): 

 
Essa forma de pensamento não linear contraria a lógica cartesiana, ignora as hipóteses 
deterministas e abandona o conceito de ciência no sentido de que o conhecimento deve ser 
sistemático, objetivo e generalizável. O conceito de contexto passa a ser crucial para que 
possamos entender a natureza diversificada dos fenômenos. De acordo com a nova forma 
de olhar os fenômenos, os sistemas são complexos, não lineares, dinâmicos, caóticos, 
imprevisíveis, sensíveis às condições iniciais, abertos, sujeitos a atratores e adaptativos, 
pois se caracterizam pela capacidade de auto-organização. 

 
Esses embasamentos respaldam a importância da compreensão de língua a partir de discurso 

e não a redução a sistema. A língua é matéria da linguagem e está é uma atividade produtora de 
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sentido entre interlocutores que se dá na interação entre falante/ouvinte, escritor/leitor, que são seres 
situados num tempo histórico, num espaço geográfico, que pertencem a uma comunidade e por isso 
possuem crenças, valores culturais, sociais, enfim uma ideologia. 

A linguagem é o que ultrapassa o nível puramente linguístico ela apoia-se sobre a língua, 
mas, sobretudo os interlocutores (ideologias) e a situação comunicativa (contexto) materializam a 
linguagem viva, latente e em constante evolução (interação). 
Como ratifica a feliz comparação de Bagno (2006): 

 
[...] nos relacionamos com a linguagem assim como os peixes se relacionam com a água. 
Fora da água, o peixe não existe, toda a sua natureza, seu desenho, seu organismo, seu 
modo de ser estão indissociavelmente vinculados à água. Outros animais até conseguem 
sobreviver na água ou se adaptar a ela, como focas, pinguins, sapos e salamandras, que 
levam uma existência anfíbia. Mas os peixes não: ser peixe é ser na água. Com os seres 
humanos é a mesma coisa: não existimos fora da linguagem, não conseguimos sequer 
imaginar o que é não ter linguagem — nosso acesso à realidade é mediado por ela de forma 
tão absoluta que podemos dizer que para nós a realidade não existe, o que existe é a 
tradução que dela nos faz a linguagem, implantada em nós de forma tão intrínseca e 
essencial quanto nossas células e nosso código genético. Ser humano é ser linguagem. 

 
Apresentar concepções de língua/linguagem a partir dos conhecimentos postulados aqui não 

exaure o legado desses autores, nem se fecha o ciclo dessas discussões como suficientes para quem 
estuda língua(gem) objetiva-se apenas sistematizar as reflexões ocorridas a partir das leituras, 
margeando um (re)pensar dos pensamentos linguísticos na contemporaneidade. Essa proposta 
investigativa não se finda; todavia, faz-se contínua por considerar o movimento espiralado e 
progressivo dos estudos sobre linguagem. 

E ainda, num sentido pouco conclusivo, cabe ressaltar que buscar uma interface entre esses 
teóricos da língua/linguagem tornou-se um trabalho relevante. Considera-se que este venha 
contribuir para outras análises e desenvolvimento de temáticas que contemplem tal estudo como 
atividade discursiva. 
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Nós: o Eu, o Tu e o Ele no processo de pesquisa 
 

 Inez Helena Muniz Garcia67 
 

quando me perguntaram porquê de viajar em jangada, 
soube logo dizer: “assim minha viagem é mais mansa!” e 
refiz-me ao rio, pois as tantas perguntas não combinam 
com a madeira. construí durante um tempo essa minha 
jangada. de noite, imaginava vozeamentos: “dedique-se 
ao trabalho; seja cortante; ajunte troncos e parta; viajar 
já é sempre uma descoberta e um começo.” 68  

Ondjaki 
 
O texto em epígrafe faz-me refletir que há muitas opções a serem feitas ao se empreender 

uma viagem, no caso, a escrita de um texto - importa, porém, partir do princípio de que a 
linguagem, considerada como central na constituição de sujeitos sócio-histórico-político-culturais, é 
constituidora e constituída na/pela atividade humana. Alio-me também ao pressuposto bakhtiniano69 
(BAKHTIN, 1988) de que o ser humano se constitui na e pela interação, ou seja, através da rede de 
relações sociais de que participa. 

Escutar e aprender com os sujeitos de uma pesquisa70 que realizei, de 2006 a 2011, em um 
assentamento de Reforma Agrário no Estado do Rio Grande do Norte, denominado Palheiros I, foi 
fundamental para que as trabalhadoras e os trabalhadores, pessoas simples e comuns, pudessem 
contar e resgatar suas histórias de vida. Esse foi o desafio em que me lancei: fazer do meu encontro 
com as trabalhadoras e os trabalhadores do Palheiros I, um acontecimento, isto é, algo singular e 
irrepetível. Tal foi a meta perseguida por mais de cinco anos: tornar aquilo considerado simples, 
trivial em algo que pudesse ser visto de maneira inusitada. 

Procurei tecer sentidos entre as histórias de vida e a vida no assentamento das trabalhadoras 
e dos trabalhadores rurais, a partir de seus discursos. Desde que os conheci, no ano de 2006, 
entraram em minha vida e, por consequência, em minha pesquisa. Ao contarem sobre suas 
experiências nos programas de alfabetização pelos quais passaram, seus usos e aprendizados da 
leitura e da escrita no cotidiano, revelaram retalhos de suas histórias em que passado, presente e 
futuro estão num ir-e-vir contínuo. Trouxeram à luz lutas, sentimentos, atitudes, conquistas, 
sofrimentos de pessoas simples e comuns71, que andam com muita fé, que amarram seus arados às 
estrelas porque sonham que ainda virarão este mundo em terra, festa, trabalho e pão, e, como diz a 
letra da música Assentamento, de Chico Buarque, “onde só vento se semeava outrora [...] vamos ver 
a campina quando flora” com: girassóis, gergelim algodão, milho e feijão no Assentamento 
Palheiros I. 

Muitos já discutiram e discutem, pesquisaram e pesquisam sobre discursos de trabalhadoras 
e trabalhadores rurais que vivem em outros assentamentos de Reforma Agrária, já que “o objeto do 
discurso do falante, seja esse objeto qual for”, não é inaugural, uma vez que não sou a primeira 

                                                            
67 Universidade Federal Fluminense – UFF. inezhmg@gmail.com 
68  O escritor só escreve com letras minúsculas. 
69  O termo bakhtiniano/a e a expressão “círculo de Bakhtin” referem-se aos estudos realizados por Bakhtin e um grupo de 

profissionais, de diferentes áreas e interesses, que durante os anos de 1919-29 trabalhavam em clima de amizade e colaboração. 
Além de Mikhail Mikhailovitch Bakhtin (1895-1975), participavam do grupo: o filósofo Matjev Isaevich Kagan (1889-1937), 
Pavel Nikolaevich Medvedev (1891-1938), o filósofo e crítico literário Lev Vasilevh Pumpjanskij (1891-1940), Ivan Ivanovitch 
Solletinskij (1902-1944), o linguista Valentin Nikolaevich Volochinov (1895-1936), a pianista Maria Veniaminovna Iudina (1899-
1970).  

70  Pesquisa realizada para a tese intitulada Um lugar chamado Palheiros: os sentidos dos discursos de Trabalhadoras e 
Trabalhadores rurais de um assentamento de Reforma Agrária no Rio Grande do Norte, de GARCIA, Inez Helena Muniz. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, 2012. 

71 Mesmo não vinculada à área da História, tomo emprestadas, ousadamente, as palavras de Carlo Ginzburg, historiador italiano, 
quando afirma: “No passado, podiam-se acusar os historiadores de querer conhecer somente as “gestas dos reis”. Hoje, é claro, não 
é mais assim. Cada vez mais se interessam pelo que seus predecessores haviam ocultado, deixado de lado ou simplesmente 
ignorado. “Quem construiu Tebas das sete portas?”– perguntava o “leitor operário” de Brecht. As fontes não nos contam nada 
daqueles pedreiros anônimos, mas a pergunta conserva todo seu peso” (GINZBURG, 1998, p. 15 – grifo nosso).  
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pesquisadora a falar sobre ele (Cf. BAKHTIN, 2000, p. 319). Consciente de que o objeto de estudo 
sobre o qual me debrucei, os discursos de sujeitos específicos, entendo que há outros olhares, outras 
visadas, outras miradas, outras maneiras de ver o mundo, o assentamento, seus sujeitos e suas 
histórias, pois os falantes, pesquisados e pesquisadora, não são um “Adão bíblico” (BAKHTIN, 
2000, p. 319), somos todos irrepetíveis.  

A escolha do Palheiros I como local de pesquisa não foi aleatória, mas de cunho ideológico, 
já que o ideológico é também vivencial, axiológico, valorativo, é aquilo que faz sentido para nós, 
uma vez que toda palavra é ideológica e reagimos àquelas que provocam ressonâncias em nós 
(BAKHTIN, 1988). 

 A escolha contempla, ao mesmo tempo, uma dimensão afetiva, ética e política, pois, desde 
o primeiro encontro, senti-me emocionalmente envolvida com as trabalhadoras e os trabalhadores 
rurais, uma vez que venho de uma trajetória de militância sindical, política e em CEBs – 
Comunidades Eclesiais de Base – porque os sentidos, sócio-históricos, se fazem em e por nós.  

A convocação para uma escrita mobilizadora, capaz de mobilizar outros sentidos e novas 
configurações, “uma escrita em que se promova a implicação com o saber” (GRIGOLETTO, 2011, 
p. 94), que provoca deslocamentos nos sentidos, nas interpretações, que possa analisar e refletir, que 
não seja apenas uma reprodução ou confirmação de teorias, mas que possa, a partir destas, revelar a 
autoria de uma pesquisadora que se envolve subjetivamente com o seu texto, responsável por sua 
produção, que também assume e se responsabiliza pelas faltas e pelas incompletudes de sua escrita, 
significa “assumir a direção”, condição para haver texto.   

Necessitei, entretanto, de um afastamento dos sujeitos da pesquisa por um determinado 
período (16 meses). Tal distanciamento me fez olhar com minhas próprias lentes, encharcadas pelos 
meus julgamentos, valores e conhecimentos, e expressar como vejo que os sujeitos participantes 
desta pesquisa se veem, uma vez que “a assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos 
outros. É a “outredade” do “não-eu”, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu eu” 
(FREIRE, 1997, p. 46).  

Essa posição singular assume uma direção exotópica, de onde se pode perceber o todo do 
Outro “e o mundo como algo que de fora o guarnece, restringe e acentua” (BAKHTIN, 2003, p. 17). 
Esse modo de olhar, correlacionado ao que Bakhtin (BAKHTIN, 2003, p. 21), denomina excedente 
da minha visão, do meu conhecimento, “é condicionado pela singularidade e pela 
insubstitutibilidade do meu lugar no mundo”, lugar esse que sou convocada a assumir, enquanto 
pesquisadora, para contemplar e completar o Outro, sem, contudo deixar que se perca a 
originalidade deste.  

Um desafio que se impôs ao longo do trabalho foi não fazer da escrita apenas uma 
transcrição de falas, não coisificar e não atribuir uma explicação causal às escritas e falas dos 
sujeitos da pesquisa, mas trazer para o texto a cena enunciativa ao estabelecer uma relação de escuta 
dos Outros (sujeitos da pesquisa e diferentes autores).  

Como estabelecer limites e possibilidades para ouvir e deixar falar a minha própria voz 
perante tantas alteridades, como revelar o que acredito ter descoberto e dar uma dimensão de 
acontecimento, bakhtinianamente falando, à minha abordagem foi a arena na qual me lancei, na 
ousadia de tentar responder à provocação de Bakhtin (2009, p. 149), quando assevera que: “uma 
problematização renovada pode colocar em evidência um caso aparentemente limitado e de 
interesse secundário como um fenômeno cuja importância é fundamental para todo o campo de 
estudo. Pode-se assim, graças a um problema bem-colocado, trazer à luz um potencial metodológico 
oculto”. 

O encontro com o Palheiros I foi/é algo marcante, e um grande desafio foi trazer para este 
trabalho marcas significativas desse encontro. Se no início do processo de pesquisa havia 
convicções de que gostaria apenas de compreender como os sujeitos aprendem a escrever, após 
alguns encontros com as trabalhadoras e os trabalhadores foi preciso me deixar guiar pelo material 
da pesquisa e, ao deixar agir sobre mim os discursos desses sujeitos, encontrei respostas onde não as 
procurava, entendi que suas vidas, suas histórias, suas lutas e vitórias precisavam ganhar espaço.  
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Nesse processo de construção do conhecimento, em que é necessário mudar a maneira de 
ver as coisas, foi preciso ouvir e deixar falar não apenas o meu eu, mas também o meu tu e o meu 
ele. Esse distanciamento, longe de ser improdutivo, apesar de desconfortável e incômodo, provocou 
uma tensão dialógica, ou, como nos diz Bakhtin (2003), gestou uma bivocalidade72, deixar o Outro 
falar em nós, o que exige uma compreensão respondente e alertou-me que “o processo de pesquisa 
não é um processo de mimetismo” (Cf. AMORIM, 2004, p. 233), não é falar o mesmo que os outros 
falaram, mas, como pesquisadora, tenho que me responsabilizar por aquilo que discuto, tenho que 
me ocupar do lugar que me cabe, enquanto autora, na enunciação73, tenho que manifestar uma ação 
responsiva à opacidade da linguagem.  

Ler e reler dezenas de vezes as transcrições feitas a partir das falas desses sujeitos permitiu-
me abrir a identidade à alteridade (BAKHTIN; DUVAKIN, 2008), já que aquilo que muito 
sobressai em seus discursos é que são, antes de tudo, trabalhadoras e trabalhadores. Os passos 
seguintes foram ouvir, ouvir, sempre ouvir e, a partir dessa escuta, tecer, dialógica e dialeticamente, 
sentidos sócio-históricos.  

Para objetivar o trabalho foi preciso então fotografar e emoldurar as fotografias, não para 
que ficassem estáticas, imóveis, prontas e acabadas, mas para dar um tom, um “acento apreciativo” 
(BAKHTIN, 1988) ao dizer e ao como dizer, na perspectiva de dar um acabamento, certamente 
provisório e inconcluso, mas necessário para a etapa de finalização do estudo. As opções teórico-
metodológicas necessitaram, portanto, não ficar atreladas a uma posição a priori que possuía, enquanto 
pesquisadora, mas precisaram atender às demandas que a proposta de estudo criava. Muitas questões não 
serão respondidas, muitas dúvidas surgiram e outras permanecem.  

Assumir a direção deste trabalho significou assumir a direção de um documentário, e exigiu 
não somente “Luz, câmera, ação...”, mas, acima de tudo, reflexão. Relevante registrar que ler e reler 
os discursos escritos e não escritos das trabalhadoras e dos trabalhadores tem um sentido muito 
diverso de vê-los e ouvi-los quando assisto às filmagens que foram feitas. Aquilo que está apenas 
escrito, transcrito, embora muito vivo e presente na memória, diz e mostra a vida e o mundo de uma 
maneira, mas quando se veem as pessoas em movimento, quando se ouvem as suas vozes, quando 
se olham as paisagens, o brilho do sol, a poeira que se levanta na estrada, a árvore carregada de 
umbu-cajá, as crianças que correm, quando se escuta o vento, o barulho da chuva, o olhar ganha 
outro foco, o mundo sai do preto e branco e se torna colorido, vivo, pulsante, e tudo aquilo que 
parecia oculto salta aos olhos, o que antes parecia tão insignificante torna-se grandioso. Essa etapa 
de encantamento associo à luz.  

Câmera é a etapa do jogo de luz e sombra, isto é, destacar o quê, dar mais visibilidade a quê, 
são decisões importantes na realização de um documentário. Com a filmagem pronta, vem a etapa 
da ação, a montagem, a definição de quais planos e ângulos são mais relevantes. 

Como dizer e deixar as trabalhadoras e os trabalhadores dizerem o assentamento, suas vidas, 
suas histórias, suas lutas, seus valores, seus sonhos, essa foi a etapa da reflexão, em que me aliei a 
outros(as) pesquisadores (as), recorri a autores diversos que me ajudaram a tecer sentidos nesta complexa 
trama do vivido/pesquisado; assim, foi posta a reflexão. 

Vale ressalvar que essas etapas não são estanques, solitárias, mas estão inter-relacionadas, 
imbricadas umas nas outras, de maneira que em cada uma há algo da outra – onde está a luz, 
também se encontra câmera, ação, reflexão e assim sucessivamente. A pesquisa se debruça sobre os 
discursos dos sujeitos, coautores do trabalho, fundamentada na concepção de linguagem de Bakhtin, 

                                                            
72 Bivocalidade é compreendida, como propõe Bakhtin, como: “O plurilinguismo introduzido no romance (quaisquer que sejam as 

formas de sua introdução), é o discurso de outrem na linguagem de outrem, que serve para refratar a expressão das intenções do 
autor. A palavra desse discurso é uma palavra bivocal especial. Ela serve simultaneamente a dois locutores e exprime ao mesmo 
tempo duas intenções diferentes: a intenção direta do personagem que fala e a intenção refrangida do autor. Nesse discurso há duas 
vozes, dois sentidos, duas expressões. Ademais, essas duas vozes estão dialogicamente correlacionadas, como que se conhecessem 
uma à outra (como se duas réplicas de um diálogo se conhecessem e fossem construídas sobre esse conhecimento mútuo), como se 
conversassem entre si. O discurso bivocal sempre é internamente dialogizado”. (BAKHTIN, 2010, p. 127). 

73 Enunciação é compreendida, como explica Bakhtin, como: “o 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, 1988, p. 112). “A enunciação é de natureza social” (Ibid., p. 110). Portanto, a enunciação é uma resposta e 
não existe fora do contexto social. 



  157

cujos estudos e contribuições motivaram o nascimento de uma análise/teoria dialógica do discurso 
em que o “embasamento constitutivo, ou seja, a indissolúvel relação entre língua, linguagens, 
história e sujeitos instaura os estudos da linguagem como lugares de produção do conhecimento 
[...]” (BRAIT, 2006, p. 10). 

Torna-se necessário, portanto, evidenciar em que lugar teórico se encontra a compreensão de 
linguagem, língua, enunciado, discurso, sentido, palavra do outro, entre outros conceitos 
fundamentais para a concepção do estudo, já que o discurso é plural, vem povoado de discursos de 
outrem, sempre refletidos e refratados sob ângulos diversos. 

Bakhtin assevera que a palavra está sempre relacionada às estruturas sociais, posto que, 
penetrando em todas as relações entre os indivíduos, é tecida por uma multidão de fios ideológicos, 
enredando todas as relações sociais, nem sempre harmônicas, são também relações de conflito, 
relações de poder. Nessa perspectiva, todo o dizer está carregado de valores, não existem 
enunciados neutros.  

Em seus estudos sobre linguagem, Bakhtin (1988, 1993, 1998, 2000, 2003, 2008, 2009, 
2010, 2011) afirma que o ser humano não pode ser compreendido fora do texto, pois todo ato da 
existência humana é um texto potencial que deve ser entendido no contexto dialógico de seu tempo 
e espaço. Bakhtin ressalta também que não há limites para o contexto dialógico, uma vez que “não 
existe a primeira nem a última palavra” (BAKHTIN, 2003, p. 410). 

O texto não se trata apenas de um artefato (FARACO, 2009), é preciso compreendê-lo e 
estudá-lo em todas as suas dimensões, porque sua vida está nas inter-relações axiológico-dialógicas, 
pois é orientado por um princípio dialógico que espera respondibilidade e responsividade, uma 
resposta que torna cada pessoa respondível e responsável pelo que diz e pelo que faz. 

O sistema de linguagem está por trás de cada texto, afirma Bakhtin (op. cit.), e a linguagem 
é constitutiva da língua e dos sujeitos que trabalham com a língua. Dessa maneira, a língua é um 
produto sempre inacabado, assim como os sujeitos, que são sempre instáveis, em sendo. Para 
Bakhtin (1988), a enunciação74, que é de natureza social, é a unidade de base da língua. 

A compreensão, em perspectiva dialética e dialógica do discurso dos sujeitos, com base em 
estudos de Bakhtin e de outros autores, tem merecido atenção, mostrando-se um caminho fértil. 
Segundo Bakhtin (1988, p. 31-38), a sociedade vai se organizando e organiza signos. Esses signos 
possuem significados, ideologicamente constituídos, que refletem e refratam uma realidade e que 
remetem a algo que lhes é exterior. Ao nascer, o sujeito se apropria da linguagem sígnica e, ao 
mesmo tempo, vai se constituindo como sujeito social, desenvolvendo, neste processo, a 
consciência ideologizada. A palavra tem papel fundamental em tal desenvolvimento, uma vez que, 
enquanto signo ideológico, evolui, desenvolve-se nas relações sociais e, ao mesmo tempo, é 
produzida pelo organismo individual, o que, de acordo com Bakhtin, determinou o papel da palavra 
como material semiótico da vida interior, da consciência. O teórico afirma que sem tal material, 
flexível e veiculável pelo corpo, a consciência não poderia se desenvolver. Somado a isso, 
fenômeno ideológico por excelência, a palavra é também um signo neutro, pois, diferente de outros 
sistemas de signos, encontra-se aberto para preencher qualquer função ideológica, além de 
acompanhar e comentar todo ato ideológico. 

Na concepção dialógica da linguagem postulada por Bakhtin (1988), a intersubjetividade 
antecede a subjetividade. Para o autor, a intersubjetividade, que é a interação das subjetividades dos 
sujeitos socialmente constituídos, deve ser entendida em termos “psíquicos, sociais e históricos”, 
em vez de puramente psicológicos (BAKHTIN, 1988, p. 64-65), já que o sujeito da linguagem 
interage com outros sujeitos, e a linguagem carrega a história dos falantes, história essa que é 

                                                            
74 Paulo Bezerra (BAKHTIN, 2003, p. 263), tradutor do russo de algumas obras de Bakhtin, explica que na obra bakhtiniana 

enunciação e enunciado se originam do termo viskázivanie, que significa ato de enunciar, de exprimir, transmitir pensamentos, 
sentimentos em palavras, como o seu resultado, por exemplo, um romance. Segundo ele, Bakhtin não faz distinção entre 
enunciação e enunciado. Neste trabalho, os dois termos são utilizados indistintamente. 
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também apropriada por todos. A linguagem é ideologizada75 de vários modos, segundo valores de 
classes e grupos sociais, sendo que a classe dominante tenta apresentar o signo como monovalente, 
destacando os sentidos que lhes são caros. Essa é uma tensão que existe em qualquer signo. Alguns 
enunciados, que se originam de outros discursos, vão sendo incorporados por nós e ancorados em 
nós, vão entrando em nossas vidas, vão-nos afetando de modos diferentes. Outros brigam conosco 
uma vida inteira, disputam poder em nosso discurso interior. Esses signos ideológicos, portanto, vão 
formando a consciência dos sujeitos, o que e quem eles são76. 

O signo organiza-se acima de interesses individuais, assim novos sentidos, novos 
significados e também novos signos, não necessariamente verbais, podem surgir. Bakhtin interessa-
se pelo signo verbal, pela linguagem presente em todos os meandros da vida social. Segundo ele, a 
linguagem é onipresente, mesmo quando estamos calados está presente em “todos os atos de 
compreensão e de interpretação”. Daí ela nos tornar seres linguageiros. 

Compreende-se, então, a linguagem como uma prática social. Nesse processo, a linguagem 
não está “solta no ar”, ela está diretamente interligada à realidade, pois entre a leitura de mundo e a 
leitura da palavra há um ir e vir constante, como nos afirma Freire (1987). 

Bakhtin (2003) ensina que a palavra do outro (enunciado, produção do discurso) é qualquer 
palavra que não seja a própria, isto é, qualquer palavra dita ou escrita por qualquer pessoa, em 
qualquer língua. Nessa perspectiva, vivemos em um mundo de palavras do outro, pois tudo aquilo 
que nos diz respeito, inclusive nosso próprio nome, chega do mundo exterior à nossa consciência 
pela boca dos outros. “Não existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de 
renovação. Questão do grande tempo” (BAKHTIN, 2003, p. 410). 
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O dialogismo em enunciados nas manifestações sociais no Brasil 
 

Cláudio Henriques de Souza Pires 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
O acelerado avanço das tecnologias digitais tem influenciado os sujeitos em diversas esferas 

da nossa sociedade. Mas, sem dúvida, o campo mais afetado por esse fenômeno histórico e social é 
o da linguagem. Dessa forma, temos assistido nos últimos anos a uma revolução nas formas de 
comunicação na internet por meio das redes sociais virtuais. Nos processos de interação que 
ocorrem através das redes sociais, as relações estão mudando. Essas mudanças nos oferecem a 
possibilidade de revisão dos conceitos tradicionais, permitindo-nos repensar as nossas relações 
sociais, que apresentam diferenças nas formas presencial e virtual. 

O motor para o funcionamento de qualquer relação social é a linguagem.  Diante disso, não 
podemos analisar os acontecimentos que ocorrem nas redes sociais virtuais e na sociedade sem 
antes compreendermos os fenômenos linguístico-discursivos que impulsionam essas manifestações 
socioculturais.  Para isso, vamos buscar nos discursos produzidos em redes sociais virtuais a 
diversidade de formas do discursos do outro, ou seja, o dialogismo interdiscursivo, lugar onde esses 
discursos se materializam nos diversos tipos de linguagem, sejam  verbais, não-verbais ou verbo-
visuais, os quais  ocorrem de forma simultânea neste espaço digital, funcionando como protótipo 
das relações sociais do cotidiano. 

Este trabalho situa-se na perspectiva da teoria dialógica do discurso, que remete ao chamado 
Círculo de Bakhtin. Tomamos como concepção de língua as teorias do Circulo, que a concebe em 
sua totalidade concreta, viva, em seu uso real. Dessa forma, os discursos mediados pelo computador 
em redes sociais virtuais, por serem materializados na língua, sofrem uma dialogização interna da 
palavra, pois são sempre perpassados pela palavra do outro.  

O objetivo central deste artigo é identificar as relações dialógicas encontradas num pôster 
publicado na Comunidade "Corrupção buraco da nação", a fim de descrever as materialidades das 
vozes discursivas presentes nos enunciados que dão corporeidade a movimentos sociais virtuais em 
comunidades do Facebook. 

 
As contribuições do Círculo de Bakhtin  

 
Foi o Círculo de Bakhtin que formulou um dos mais influentes estudos sobre a interação na 

linguagem. Segundo Faraco (2008, p. 88), Bakhtin e seu Círculo, com base na concepção de 
linguagem como interação social, propuseram uma articulação entre o individual e o social, que tem 
natureza não dicotômica e, ao mesmo tempo, não determinista e não idealista.  

Para o Círculo, a comunicação se efetua em forma de enunciados, conforme informa 
Bakhtin (1997, p. 280):  "A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana". 
Segundo Fiorin (2008, p. 61), não produzimos enunciados fora de esfera de ação, o que significa 
que eles são determinados pelas condições específicas e pelas finalidades de cada esfera discursiva.  
Tal conceito foi desenvolvido por Bakhtin:  

 
Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados (porque falamos por enunciados e não 
por orações isoladas e, menos ainda, é óbvio, por palavras isoladas). Os gêneros do discurso 
organizam nossa fala da mesma maneira que a organizam as formas gramaticais 
(sintáticas). Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do 
outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o gênero, adivinhar-
lhe o volume (a extensão aproximada do todo discursivo), a dada estrutura composicional, 
prever-lhe o fim, ou seja, desde o inicio, somos sensíveis ao todo discursivo que, em 
seguida, no processo da fala, evidenciará suas diferenciações. Se não existissem os gêneros 
do discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no 
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processo da fala, se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a comunicação 
verbal seria quase impossível. (BAKHTIN, 1997, p. 303) 

 
Essas esferas de ação ocasionam o surgimento de alguns tipos de enunciados que se 

estabilizam precariamente, conhecidos como gêneros do discurso, de acordo com Bakhtin (1997, p. 
280). "Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de 
utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 
denominamos gêneros do discurso". 

Ainda de acordo com Fiorin (2008, p. 62), é conveniente lembrar que, embora os gêneros 
discursivos sejam formas relativamente estáveis de enunciados, os tipos não podem ser definidos de 
uma vez para sempre. Isto porque eles não estão reunidos por propriedades fixas, sua característica 
básica é a maleabilidade, já que as atividades linguageiras são dinâmicas e estão em constante 
mudança nos enunciados do cotidiano. 

 
Cumpre salientar de um modo especial a heterogeneidade dos gêneros do discurso (orais e 
escritos), que incluem indiferentemente: a curta réplica do diálogo cotidiano (com a 
diversidade que este pode apresentar conforme os temas, as situações e a composição de 
seus protagonistas), o relato familiar, a carta (com suas variadas formas), a ordem militar 
padronizada, em sua forma lacônica e em sua forma de ordem circunstanciada, o repertório 
bastante diversificado dos documentos oficiais (em sua maioria padronizados), o universo 
das declarações públicas (num sentido amplo, as sociais, as políticas). (BAKHTIN, 1997, p. 
280)  

 
Os enunciados do cotidiano são constituídos de valores semióticos. Esses valores instauram-

se nos signos. Os signos são os domínios das criações ideológicas. Tudo o que é ideológico possui 
valor semiótico. A ideologia para o Círculo de Bakhtin é fruto das produções sociais. Toda criação 
humana, desde a arte, filosofia, ciência, direito, religião, ética e política, integra o conjunto de  
produções humanas, e, portanto, recebem a designação de sistemas ideológicos – os quais 
pertencem à superestrutura. Para o Círculo, todo o signo é ideológico; a ideologia é reflexo das 
estruturas sociais e toda modificação da ideologia encadeia uma modificação da língua. Segundo 
Bakhtin/Voloshinov (1929):  

 
A palavra é o signo ideológico por excelência; ela registra as menores variações das 
relações sociais, mas isso não vale somente para os sistemas ideológicos constituídos, já 
que a “ideologia do cotidiano”, que se exprime na vida corrente, é o cadinho onde se 
formam e se renovam as ideologias constituídas.  

 
Sendo a palavra o embrião da ideologia. É nela que se encontra o valor disseminado nas 

relações sociais, o qual não pode ser percebido por meio dos processos fisiológicos ou apenas 
psicológicos de um individuo isolado, nem determinado apenas por um sistema formal abstrato.  

 
O sentido da palavra é totalmente determinado por seu contexto. De fato, há tantas 
significações possíveis quantos contextos possíveis. No entanto, nem por isso a palavra 
deixa de ser una. Ela não se desagrega em tantas palavras quantos forem os contextos nos 
quais ela pode se inserir. Evidentemente, essa unicidade da palavra não é somente 
assegurada pela unicidade de sua composição fonética; há também uma unicidade inerente 
a todas as suas significações. (BAKHTIN, 2006, p. 108) 

 
No entanto,  para se abstrair os sentidos dos enunciados produzidos nesses pôsteres, é 

necessário levar em consideração a relação entre palavra/coisa. Nossas palavras só adquirem 
sentido quando nós as relacionamos com o contexto em que nos situamos. Essa relação é axiológica 
e está envolta por uma multiplicidade de vozes discursivas, que o Círculo vai denominar de 
heteroglossia. Nosso dizer nunca é o único e nem o último. Nossas palavras penetram nas camadas 
de discursos que circulam socialmente. Como argumenta Bakhtin (2007, p. 66),  "[...] cada palavra 
se apresenta como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de 
orientação contraditória... como o produto da interação viva das forças sociais" 
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As relações dialógicas constituem a pedra fundamental para a formação dos enunciados. O 
Círculo concebe o diálogo não como um simples ato de comunicação face a face, tal como é 
concebido pelo senso comum. O diálogo, para o Círculo, representa as vozes sociais como estando 
intricadas na cadeia de responsividade.  

As dimensões da dialogicidade pressupõem que todo dizer não pode deixar de se orientar 
para o ‘já dito’. Em outras palavras, todo enunciado é uma réplica. Todo dizer é orientado para a 
resposta, todo enunciado espera uma resposta. Todo dizer é internamente dialogizado, ou seja, é 
heterogêneo e corresponde a uma multiplicidade de vozes sociais que poderá ser mostrada ou não.  

 
Na verdade, a significação pertence a uma palavra enquanto traço de união entre os 
interlocutores, isto é, ela só se realiza no processo de compreensão ativa e responsiva. A 
significação não está na palavra nem na alma do falante, assim como também não está na 
alma do interlocutor. Ela é o efeito da interação do locutor e do receptor produzido 
através do material de um determinado complexo sonoro. É como uma faísca elétrica que 
só se produz quando há contato dos dois pólos opostos. (BAKHTIN, 2007, p. 135) 

 
No contexto em que a comunicação se efetua em enunciados orais ou escritos constituídos 

de valores semióticos, o que buscamos nos gêneros discursivos emergentes, no contexto das 
tecnologias digitais, é a materialidade das vozes discursivas que atravessam os enunciados 
produzidos em comunidades das redes sociais, em particular aquelas que configuram movimentos 
de crítica à corrupção política no Brasil.  
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O gênero discursivo cartaz de protesto:  
dialogismo e interação social na voz das ruas 

 
Roselane da Rocha77 

 
 

A perspectiva discursiva dos gêneros, introduzida pelos estudos teóricos de Bakhtin (2006) 
considera que os enunciados fazem parte de uma cadeia discursiva, onde diversos elementos estão 
envolvidos, de acordo com a situação concreta de comunicação, situada social e historicamente. Os 
estudos do autor permitem entender que o enunciado pressupõe sempre sujeitos do dizer, cujas 
vozes expressam valores e estão sempre em algum tipo de relação dialógica. 

Bakhtin (2006) propõe que as relações de interação entre os sujeitos são vistas como 
processos que produzem diferentes linguagens e, consequentemente, uma grande diversidade de 
gêneros discursivos como mediadores das situações comunicativas.  

 
 A riqueza e diversidade dos gêneros discursivos é imensa, porque as possibilidades da 
atividade humana são inesgotáveis e porque em cada esfera da práxis existe todo um 
repertório de gêneros discursivos que sediferencia e cresce à medida que se desenvolve e 
se complexifica a própria esfera. (BAKHTIN, 2006, p. 262) 

 
As manifestações e protestos que tomaram as ruas de cidades de diferentes estados do Brasil 

no mês de junho de 2013, veiculadas intensamente pela mídia, evidenciaram um gênero discursivo 
bem próprio deste tipo de evento – o cartaz de protesto.  

Estes eventos, que levaram milhares de pessoas às ruas, seja por motivações individuais ou 
coletivas, materializaram-se em cartazes de protesto cujas características mais marcantes foram a 
criatividade, a irreverência e o diálogo com a linguagem das redes sociais, fato que se deve 
principalmente à origem dessas manifestações, que saíram das redes sociais e partiram para as ruas.  

O cartaz é um gênero discursivo que tem como finalidade discursiva estabelecer uma 
comunicação entre os sujeitos. Esta comunicação, no caso específico dos cartazes de protesto 
relaciona-se a uma reivindicação e, nesse caso, o receptor esperado refere-se a um público de 
massa.  

Os cartazes de protesto observados nas manifestações por todo o Brasil demonstraram uma 
característica própria da atualidade, que é a possibilidade de cada um expressar sua idéia ou 
opinião, criar formas de comunicar, informar e socializá-las nos meios virtuais, nas redes sociais. 
Contudo, uma nova dinâmica se forma quando estas opiniões e ideias ultrapassam os meios virtuais 
e continuam no mundo real, tomando as ruas por meio destes cartazes que, apesar de expressarem 
vozes individuais, possuem uma intenção coletiva.  

Bakhtin (2006) afirma que os gêneros são apreendidos no curso de nossas vidas, como 
participantes de um determinado grupo social ou membro de uma comunidade.  Os gêneros, nessa 
perspectiva, estão vinculados a enunciados concretos, em um processo dialógico. Para ele, os 
gêneros são aprendidos pelos sujeitos, como participantes de determinado grupo social ou membro 
de alguma comunidade. 

Logo, os gêneros são espécies de padrões comunicativos socialmente utilizados e 
representam modelos conhecidos, situados histórica e socialmente, que se transformam de acordo 
com as transformações das relações sociais.  

Dessa forma, é a comunidade social quem dá aos signos um conceito (BAKHTIN, 2006) e, 
portanto, estes não podem ser compreendidos isoladamente, na medida em que os mesmos estão 
imbuídos de valores atribuídos por essas comunidades e não constituem apenas um conceito. 

Alguns cartazes vistos nas referidas manifestações chamaram a atenção, não somente pela 
linguagem e os recursos empregados, mas pelo diálogo entre as linguagens de diferentes meios de 
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comunicação. Um fato característico da geração atual, criada no contexto das novas tecnologias, 
para quem o suporte papel é cada vez menos valorizado.  

Percebe-se nestes textos das ruas o diálogo entre a linguagem das redes sociais com a 
linguagem da escrita no papel, cujas características do suporte trazem diferenças bem claras. 
Ressalta-se que suporte é tomado aqui como o formato físico ou virtual, servindo para tornar o texto 
acessível para fins comunicativos (MARCUSCHI, 2003).  

Os cartazes de protesto, um gênero discursivo bem próprio das manifestações populares, têm 
por finalidade não só expressar uma opinião, mas também chamar a atenção do leitor para uma 
causa ou idéia, buscando a sua adesão. 

Observa-se que vários jovens exibiam nestas manifestações cartazes convocando a 
população a aderir ao movimento. Para tanto, grande parte dos cartazes empregavam a linguagem 
das redes sociais associando-a ao texto da campanha publicitária de uma conhecida marca de 
automóveis, veiculada na mídia televisiva por ocasião das referidas manisfestações. Neste caso, 
convocavam as pessoas a saírem das redes sociais virtuais para o mundo real – as ruas. O uso de 
duas linguagens atuais – a das redes sociais e a da publicidade – contribui para a interação do 
público jovem e potencializa este chamado para a adesão ao movimento por meio de uma 
linguagem conhecida e cultuada pelos mesmos: “Saia dos Xvídeos  # vem pra rua”.  

Também a linguagem da informática, de fácil acesso nos dias de hoje foi empregada em 
alguns cartazes como no exemplo: “Estamos formatando o sistema”. Neste caso, o emprego do 
verbo formatar relacionando o seu sentido à ambiguidade do termo sistema, que aqui se refere não 
ao sistema no sentido da tecnologia, mas ao sistema político brasileiro, expressa a mudança a que os 
manifestantes reivindicam. 

Dessa forma, os cartazes destacados apresentam linguagem e estilo bem próprios dos dias de 
hoje e uma grande dinâmica de interação social, onde idéias e opiniões individuais são divulgadas 
nas ruas para uma coletividade que dissemina essa individualidade por meio do compartilhamento 
destes cartazes. 

Essas práticas sociais, relacionando o contexto social e o uso da linguagem em uma 
perspectiva dialógica, estão associadas a diferentes domínios da vida social dos indivíduos, que se 
apropriam destas diferentes linguagens, participando de eventos comunicativos em diferentes 
contextos (KLEIMAN, 2006). 

No caso dos cartazes de protesto, a linguagem empregada tende a expressar a subjetividade 
em um dado contexto histórico e social revelando formas de agir e pensar por meio de discursos que 
se materializam em um gênero cuja finalidade discursiva é reivindicar um desejo individual, mas 
que repercutirá na coletividade. Há, nesse caso, um objetivo particular de um “eu” com um efeito 
que contribuirá para o objetivo de um “outro” que, no caso das grandes manifestações, é a 
coletividade.  

Bakhtin (2006) postula que os gêneros regulam, organizam e dão significado à interação 
humana, constituindo-se como parâmetros sociais para a construção de seus enunciados, definindo 
como se processará a interação:  

 
Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, sabemos 
de imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o gênero [...] Se não existissem os 
gêneros do discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez 
no processo da fala, se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a 
comunicação verbal seria quase impossível. (BAKHTIN, 2006, p. 283) 

           
A concepção de linguagem formulada pelo autor introduz uma nova visão acerca do sujeito 

nesse processo, que se constitui na relação de interação com o outro e não se apresenta 
“assujeitado”, nem como autor absoluto da expressão, mas sim como o lugar de encontro dialógico 
entre o mundo interior e exterior. 

De acordo com Miotello (2008), a teoria bakhtiniana, apesar de não negar o individualismo 
e a subjetividade, rejeita o individualismo abstrato, considerando que o conteúdo interior muda de 
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aspecto, pois está sujeito à apropriação do material exterior, que dispõe de suas próprias regras, 
estranhas ao pensamento interior. 

Isso pode ser observado em um cartaz com a seguinte mensagem “Não queremos partidos. 
Queremos inteiros”. A exploração da ambiguidade da palavra partidos expressa nesse caso o 
desinteresse dos manifestantes em relação a uma situação estabelecida e que desagrada a todos – o 
fato de o povo não se sentir representado por partidos políticos que não defendem suas necessidades 
e atendem apenas a interesses particulares daqueles que se beneficiam das instituições que deveriam 
representar o povo.  A rejeição à presença de bandeiras partidárias durante as referidas 
manifestações confirma a idéia expressa neste cartaz por meio da linguagem – o povo não quer mais 
ser representado pela “metade” ( partidos),  mas por “inteiro”.  

Sem considerar este contexto, as condições de produção, circulação e recepção deste 
enunciado, além de sua condição dialógica, outros sentidos possíveis poderiam lhe ser atribuídos, 
impedindo o seu entendimento. 

Bakhtin (1995) defende que o individual não existe por si só, ele só se constrói pelo contexto 
e não há individualidade “pura”. Assim, não se pode isolar o sujeito do seu contexto e a 
compreensão não tem sentido passivo. Ele passa a perceber a linguagem na relação entre o eu e o 
outro. Não há verdade absoluta e os enunciados se concluem na realidade do outro. É nessa 
pluralidade de vozes que surgem os sentidos percebidos por cada um. 

Uma jovem durante as manifestações exibia um cartaz desculpando-se pelas manifestações: 
“Desculpem o transtorno. Estamos mudando o Brasil”. O discurso veiculado neste cartaz dialoga 
com uma conhecida frase presente em espaços públicos em construção ou em reforma, expressando 
a intenção dos manifestantes em mudar o país e a determinação em efetivar estas mudanças. O 
contexto histórico e social do mês de junho no país, época de manifestações em meio à realização 
de um evento esportivo internacional, justifica o pedido de desculpas aos turistas que supostamente 
participariam do evento. Entretanto, considerando-se a real finalidade do cartaz, as desculpas 
constituem um mero recurso expressivo para chamar a atenção do leitor. 

Neste caso, percebe-se a pluralidade de vozes e a ideologia que permeiam este enunciado, 
que é apenas um “elo na cadeia discursiva” (BAKHTIN, 2006) e são fundamentais para a 
construção do seu sentido nessa perspectiva dialógica.  

Neste aspecto, Bakhtin (2006) propõe a ideologia como um modo de percepção do mundo e 
do outro, condição inerente à linguagem: por mais que se queira ser isento de subjetividade, sempre 
que um enunciado é proferido, são atribuídos valores ideológicos.  

Um cartaz significativo e que evidencia esta idéia traz a frase “O povo não deve TEMER seu 
governo. O governo deve TEMER o povo”. Considerando-se os valores ideológicos e os elementos 
composicionais deste enunciado pode-se observar o posicionamento do manifestante em relação a 
este conteúdo ideológico, tomando-se a palavra povo como referência para uma opinião coletiva. A 
antítese empregada e a ambiguidade do termo destacado provoca o leitor, ao fazer alusão ao nome 
próprio de um político conhecido no país e que exerce uma função de peso no governo atual e, ao 
mesmo tempo, referindo-se ao verbo temer. O texto expressa não só uma opinião, mas uma tomada 
de posição bem distinta. Além disso, o cartaz destaca a importância do povo como instituição 
coletiva, com força para agir contra o governo, que deve estar ao seu serviço e não o contrário. 

De acordo com Miotello (2008), Bakhtin trabalha a ideologia considerando seu aspecto 
dialógico e concreto, diferente da perspectiva idealista proposta até então sobre este conceito. Além 
disso, ele introduz o aspecto da linguagem ao conceito de ideologia, que passa a ser considerada não 
somente a expressão de uma ideia, mas a “tomada de uma posição determinada” (MIOTELLO, 
2008, p. 169).  

O dialogismo que permeia os gêneros discursivos e, no caso dos textos selecionados - o 
gênero cartaz de protesto, fica muito evidente com esta breve análise, que não tem a pretensão de 
esgotar todos os recursos apresentados na materialidade dos cartazes apresentados, uma vez que não 
é esta a proposta das reflexões aqui feitas.  
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Também não cabe aqui discutir sobre as condições de leitura e os conhecimentos prévios 
necessários para o entendimento da ideologia e toda a informatividade presente nestes discursos, 
primordiais para uma leitura responsiva. 

Entretanto, o que se pretende com esta reflexão é evidenciar o dialogismo e a interação 
social como condições inerentes a tais discursos, como representação de um momento pelo qual o 
país atravessa e que coloca o gênero em evidência – o cartaz de protesto - na condição de 
importante material para reflexão sobre a linguagem e suas particularidades. 

Foram apresentados aqui apenas alguns exemplos da imensa gama de cartazes veiculados na 
mídia, principalmente pela internet. Contudo, o material disponível é muito mais amplo e as 
possibilidades de utilização destes textos como objeto de estudo são muito significativas.  

Quando se adota uma concepção de língua e linguagem como instrumentos interacionais 
(dialógicos), os sujeitos são vistos como construtores sociais, situados psicossocial, histórica  e 
ideologicamente (KOCH, 2002), ou seja, são considerados sujeitos ativos que - dialogicamente - se 
constróem e são construídos no e com o texto.  

Dessa forma, as práticas de linguagem pautadas na visão interacionista, considerando-se que 
os sujeitos são situados social e historicamente, conforme proposto por Bakhtin (1995; 2006), 
devem servir de orientação para as atividades de leitura e escrita, como construção de sentidos, 
considerando-se o dialogismo presente nas diferentes situações de interação social materializadas 
em gêneros discursivos. 
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O grande jogo: Sherlock Holmes versus Jim Moriarty 
 

Marcela Barchi Paglione* 
Luciane de Paula** 78 

 
 
Introdução 

 
Os estudos do discurso do Círculo de Bakhtin proporcionam uma análise multifacetada da 

linguagem que contribui, entre outros aspectos, para a compreensão das construções genéricas e 
dialógicas. Buscamos neste trabalho o estudo da minissérie Sherlock, enquanto discurso situado em 
um tempo/espaço diferenciado, Londres do século XXI, assim como constituinte do gênero seriado, 
e responsivo e responsável a outros enunciados. A relação dialógica entre discursos é central, pois 
há a intenção de estabelecer uma inter-relação constitutiva entre a minissérie e a obra de Conan 
Doyle, considerando o viés sócio-histórico-cultural dos embates e aproximações entre eles, uma vez 
que a modificação genérica e temporal possibilita uma nova composição identitária para as 
aventuras e os sujeitos, que estão inseridos em outro momento cultural, pós-moderno. Os sujeitos 
Sherlock Holmes e Jim Moriarty são também constituídos em sua interação, na relação do eu com o 
outro enquanto condição imprescindível para a formação da identidade.    

 
1. A constituição dialógica de Sherlock 

 
O grande jogo é um episódio da minissérie Sherlock, transmitida pelo canal inglês BBC. 

Essa minissérie é objeto de estudo de uma iniciação científica em estágio inicial de 
desenvolvimento, centrada na análise da composição do sujeito Sherlock Holmes, protagonista da 
Série homônima. Sherlock é tomado na pesquisa como sujeito no sentido bakhtiniano do termo, 
composto por sua relação de alteridade com os outros sujeitos e constituído, principalmente, por 
John Watson, seu “fiel escudeiro”; e por seu arqui-inimigo, Moriarty.  

Sherlock é constituída em diálogo com as aventuras de Sherlock Holmes, escritas por 
Doyle, no final do século XIX. Ainda que o conteúdo narrado nos dois gêneros, compostos em 
momentos históricos distintos e com arquiteturas díspares, seja próximo, suas forma e estilo diferem 
muito, uma vez que se compõe com gêneros diferentes (romance policial e minissérie televisiva), 
em momentos históricos distintos e distantes (a Londres do século XIX e a Londres contemporânea, 
do século XXI).  

A alteração genérica tanto quanto a temporal constitui a arquitetura dos dois enunciados, 
construídos de maneira interdiscursiva/intertextual, mas como unidades independentes, com 
arquitetônicas específicas. O fato de Sherlock ser uma minissérie televisiva já contribui para a 
constituição do protagonista e seus outros (o melhor amigo e o antagonista) com características 
específicas, tanto quanto o fato de a minissérie deslocar a trama/o conteúdo da obra para a 
contemporaneidade também altera características essenciais de composição do protagonista e de 
seus outros – o Sherlock da BBC usa adesivos anti-fumo, por exemplo, como estimulantes do 
cérebro por sua concentração de cafeína, enquanto no século XIX, quando tais adesivos nem 
existiam, o estímulo era realizado pelo uso de drogas ilícitas. Há uma diferenciação entre ele e o 
Sherlock de Doyle, especialmente marcada por características condicionadas ao contexto histórico 
da época de cada enunciado – respectivamente, séculos XXI e XIX).  

A minissérie se caracteriza por sua composição dialógica, evidenciada marcadamente, em 
um primeiro momento, passível de ser apreendida pela maioria dos títulos dos episódios ser muito 
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próxima aos dos enunciados romanescos, referindo-se a eles, o que remete o leitor/espectador da 
minissérie aos locais exatos com os quais se coloca em diálogo composicional, como pode ser visto 
em Um estudo em Pink (SHERLOCK, 2010), primeiro episódio / Um estudo em vermelho 
(DOYLE, 1887), primeira obra em que o detetive aparece; As aproximações dialógicas entre os 
enunciados também se dão por meio de situações vividas por Holmes e Watson, pela tentativa de 
reprodução enunciativa, pela recorrência de personagens e situações nas duas tramas,  até mesmo 
por trechos de falas muito próximas as de Doyle. No entanto, diálogo consiste também em 
distanciamentos, sendo as divergências entre discursos essenciais para a criação do sentido deste. 
Na minissérie, a composição dialógica consiste principalmente nas divergências em relação ao 
enunciado original, seja na relação de tempo e espaço, no enredo ou na esfera de atividade em que é 
veiculada. Essas mudanças se refletem textual e discursivamente, pois os episódios não são meras 
reproduções dos contos e romances, mas outros enunciados que possuem certos aspectos do enredo 
de Doyle. Mesmo os sujeitos possuem outras caracterizações. E tudo é ambientado em um contexto 
completamente diverso, o século XXI. Assim sendo, nem os sujeitos se comportam da mesma 
maneira nem os casos poderiam se passar da mesma forma – aliás, mesmo que se tratasse de um 
enunciado que tentasse “reproduzir” o de Doyle, ele seria outro, pois a enunciação é única e 
irrepetível. O mesmo enunciado falado pela boca de outro sujeito constrói outro sentido, pois 
engloba valores específicos, agregados a uma outra construção discursiva.  

A ideia de diálogo do Círculo de Bakhtin é sempre e de um lugar de tensões, de 
permanente embate entre discursos outros realizados por sujeitos em um mundo concreto, em um 
lugar definido no tempo/espaço do existir. Para o Círculo, “todo enunciado é dialógico” e o 
dialogismo, além das aproximações, segundo Sobral, também inclui, permite e pede  

 
(...) confronto entre as diferenças, estando seu aspecto principal no fato de que somos seres 
relacionais, seres que vivem e se constituem nas relações uns com os outros, que se formam 
nos diálogos que travam ao longo da vida, seja qual for sua natureza, e de que o sentido 
nasce da diferença. (2009, p. 8) 
 

Os enunciados, que são proferidos por sujeitos situados, contêm em si tensões entre os 
outros enunciados que os compõe, pois estes são sempre realizados em processo de interação. 
Sendo os sujeitos seres relacionais que se interagem por meio dos enunciados, estes refletem sua 
característica constitutivamente dialógica.  

Um enunciado compreende diferentes índices de valor em seus signos, correspondentes aos 
valores dos diversos sujeitos que constituem os discursos, que os formam por meio da interação 
social entre sujeitos de grupos socioculturais diversos. As possibilidades de manifestação dialógicas 
ocorrem entre sujeitos, entre enunciados e entre sujeitos e enunciados. Sujeitos, sempre 
semiotizados, nunca em relação direta com o real, pois sempre intermediados pela linguagem que, 
por sua vez, constitui o homem. 

O dialogismo considera o texto um “tecido de muitas vozes”, pois é construído sempre em 
relação a outros discursos/textos e sujeitos, fazendo com que seus índices de valor – dos quais 
trataremos adiante – entrem em embate, complementando-se responsiva e mutuamente (BRAIT, 
2005). Segundo Machado, diálogo para Bakhtin pode ser entendido como debate de ideias entre as 
vozes que compõem um discurso, assim como um sincretismo delas num único discurso.  

No episódio O grande jogo (2010), temos o primeiro encontro de Holmes e Moriarty, que 
permanecem resolvendo e praticando crimes, respectivamente, um em embate ao outro. Há várias 
referências a enunciados provenientes dos contos de Doyle, como os cinco bipes no celular, 
utilizados por canais de rádio da BBC para marcar as horas. Chamados de Greenwich Time Signal 
(pips), se referem a cinco sementes de laranja e transmitem a ameaça de uma sociedade secreta (na 
minissérie, consideramos Moriarty uma entidade secreta). Todavia, na minissérie, os bipes também 
simbolizam os cinco casos que Sherlock deve resolver, para evitar as mortes de pessoas inocentes.  

A frase de Sherlock dirigindo-se a Watson “Eu estaria perdido sem meu blogueiro” 
(SHERLOCK, 2010, 00:10:53 -00:10:55) dialoga com a de Holmes em Um escândalo na Boêmia, 
com a diferença de que certamente Watson não poderia ser seu blogueiro, mas é tratado como 
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Boswell –um grande companheiro e observador que recolhe suas observações e as publica, assim 
como Watson fazia com as memórias referentes a casos de Holmes e publicava em formato de 
contos ou romances, e como John o faz na minissérie, postando suas memórias em um blog. Esse é 
apenas um dentre os vários diálogos existentes entre a minissérie e a obra romanesca de Doyle. 
Diálogos, ao mesmo tempo, de aproximação e distanciamento, ocorridos pela incorporação do 
outro, alterado, numa clássica relação de interdiscursividade/intertextualidade realizada entre 
sujeitos-enunciados, considerados o espaço-temporal, a cultura e a formação genérica de cada obra. 

O principal momento do episódio, a cena em que os arqui-inimigos se encontram pela 
primeira vez, também é dialógico. Relaciona-se com o encontro de Moriarty e Holmes ocorrido no 
conto O problema final e também com o sexto episódio da minissérie, no qual eles se encontram 
novamente e Moriarty faz uma visita à Baker Street. O tema central é mantido, uma vez que 
Moriarty ameaça Sherlock se ele não parar de investiga-lo. Moriarty se irrita com sua intromissão 
em seus planos, apesar de confessar que se diverte com o jogo por eles praticado – os crimes são, 
então, interpretados como jogos e assim se parecem e configuram, com a diferença de que ocorrem, 
no enunciado da obra, com vidas “reais”. Apesar dessa proximidade, a ambientação da conversa é 
mais violenta, pois Moriarty usa John como a última peça de seu jogo, colocando sua vida em risco. 
 
2.  A respondibilidade enunciativa dos gêneros discursivos 

 
Para a filosofia bakhtiniana, enunciados e sujeitos são dialógicos porque responsivos. Como 

resposta, o Círculo russo compreende todo e qualquer discurso. Afirma Bakhtin que o enunciado é 
prenhe de resposta, seja ele dirigido mais especifica e marcadamente a um discurso já enunciado 
anteriormente (caso da obra de Doyle em relação à minissérie) seja de forma menos explícita e 
também ele contém, em si, respostas que antecipa, numa “memória de futuro” a enunciados que 
virão. Essa responsividade, como o diálogo, ocorre entre enunciados, sujeitos e sujeitos-enunciados. 
Com relação à responsividade que constitui o sujeito, explica Bakhtin que 

 
Ademais, todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: porque ele 
não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio do universo, e pressupõe 
não só a existência do sistema da língua que usa, mas também de alguns enunciados 
antecedentes – dos seus e alheios – com os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas 
relações (baseia-se neles, polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do 
ouvinte). (2003, p. 272). 

 
Ao evidenciar a relação dos enunciados (da minissérie com os de Doyle), torna-se clara a 

constituição responsiva e a alteridade entre eles. O discurso da minissérie se estabelece como elo 
dos enunciados acerca de Sherlock Holmes, ao mesmo tempo em que, ao trazê-lo para o século XXI 
e transformá-lo em um sociopata, cria um protagonista, ancorado num novo estilo, num outro 
gênero discursivo.  

Há um embate significativo entre os acontecimentos das histórias de Doyle e os da 
minissérie, tanto pela mudança de época, gênero e estilo quanto pela mudança na esfera de 
atividade que engloba esses enunciados. A esfera literária, no século XIX, abarcava grande parcela 
da população, pois o romance e os contos publicados em revistas mensais eram gêneros massivos e 
muito populares. Na época contemporânea, o gênero minissérie, na esfera televisiva, é mais popular 
que o literário (especialmente o romanesco), cada vez mais popular e massivo, voltado a um público 
mais jovem. A ênfase se volta à linguagem sincrética (visual e oral – com predomínio das imagens) 
e não mais à leitura, o que lhe confere maior rapidez na veiculação, diferente do romance. 

Podemos perceber que marcas temporais e ideológicas típicas dos séculos refletem-se e 
refratam-se nas obras que retratam as aventuras de Sherlock. Isso também se relaciona ao gênero 
discursivo, uma vez que os gêneros são constituídos por enunciados com características específicas 
e “(...) são correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem” 
(BAKHTIN, 2003, p. 268), no sentido de que nesta se transmitem os valores socialmente vigentes 
em uma dada época e as mudanças desses valores, pois o signo (sempre ideológico) percorre todas 
as esferas de atividade e grupos sociais. No signo (seja verbal, não-verbal ou sincrético) se faz 
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presente a luta de classes. Ele é a “arena” onde se enfrentam valores divergentes, transmitidos como 
forma de perpetuação ou indicação de mudança social.  

A ideologia a que nos referimos, também chamada de índice de valor ou de tom emotivo-
volitivo em obras do Círculo, é interindividual. Um determinado signo recebe um índice de valor 
por um sujeito que, por ser relacionável, transmite esses valores para outros de outros grupos 
sociais. Assim se forma a ideologia, da infraestrutura para a macroestrutura, a ponto de se tornar 
social. Segundo Bakhtin, “Essa cadeia ideológica estende-se de consciência individual em 
consciência individual, ligando umas às outras. Os signos só emergem, decididamente, do processo 
de interação entre uma consciência individual e uma outra”. (1997, p. 34). 

A recepção das narrativas policiais em geral e das obras de Doyle sofreu mudanças drásticas 
desde seu auge no século XIX. Encontramos atualmente dezenas de livros de suspense em bancas, a 
maioria de qualidade duvidosa, mas as principais esferas nas quais se desenvolveram essas histórias 
foram a televisiva e a cinematográfica. Atualmente, há uma grande quantidade de filmes de 
investigação no mercado e as séries de televisão com teor investigativo são as de maior sucesso. 
Sherlock Holmes, sendo um ícone da cultura mundial e símbolo maior de investigação, não fica 
atrás: tivemos inúmeras representações holmesianas ao longo dos tempos, sendo Sherlock uma das 
principais atuais. 

Os discursos são realizados na interação social e produzidos concretamente por sujeitos 
inseridos em um contexto socioeconômico, histórico e cultural. Conforme Bakhtin, “Realizando-se 
no processo da relação social, todo signo ideológico e, portanto também o signo linguístico, vê-se 
marcado pelo horizonte social de uma época e de um grupo social determinado” (1997, p. 44). Ao 
enunciar, o sujeito se coloca como falante único de um lugar sócio histórico cultural irrepetível. Os 
enunciados são ideológicos ao refletir e refratar os índices de valor interindividuais de seu grupo 
naquele momento do existir.  

O fato de a minissérie ser produzida no século XXI implica em uma outra ambientação aos 
episódios (as referências a e-mails, notebooks, smartphones que auxiliam na localização de pistas 
sobre áreas específicas da Inglaterra), assim como um novo sistema de comunicação. O Holmes de 
Doyle mandava bilhetes, por exemplo, ao detetive Lestrade, da Scotland Yard, no século XIX; 
agora manda torpedos de celular e comunica-se com outros sujeitos que o constituem, inclusive seu 
antagonista. Há também alusões a bases científicas secretas e mudanças genéticas, presentes n’Os 
cães de Baskerville; o cão que no original era um suposto fantasma, na minissérie é um cão 
monstruoso, geneticamente modificado. No sexto episódio, há menção a um código digital secreto 
que abriria qualquer porta, e que Moriarty teria utilizado para invadir a prisão de Pentonville, o 
Banco da Inglaterra, e roubar as joias da coroa inglesa.  

A rapidez com que se recebe e envia informações entre sujeitos é também particular da era 
pós-moderna, sendo concretizada de maneira expressiva pelas redes sociais e de (tele)comunicação, 
que concretizam links e hiperlinks. Todos esses itens são característicos da era contemporânea, 
assim como o próprio gênero minissérie; e não poderiam existir se não se tratasse de uma obra 
produzida e ambientada no século XXI. 
 
3. O homem no tempo 

 
Além da mudança no que concerne o gênero minissérie e narrativas policiais, a qual 

contribui para grande parte das seleções de enfoque de momentos específicos das histórias e das 
personagens, a mudança na ambientação temporal é altamente significativa, pois nem os sujeitos 
nem os casos poderiam ser da mesma forma com todas as mudanças sócio econômico culturais que 
ocorreram durante os séculos.  

A importância do tempo é sulcral, uma vez que, segundo Amorim, 
 
A concepção de tempo traz consigo uma concepção de homem e, assim, a cada nova 
temporalidade, corresponde um novo homem. Parte, portanto, do tempo para identificar o 
ponto em que este se arrisca com o espaço e forma com ele uma unidade. O tempo (...) é a 
dimensão do movimento, da transformação. [...] estamos diante de uma análise que põe em 
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relevo a relação alteração/identidade. As questões centrais da história do romance são: 
como o herói se torna outro? Como o herói acaba por ser identificado ou que provas lhes 
são exigidas para que confirme sua identidade? Estamos, portanto, no campo das 
transformações e dos acontecimentos. E este é o campo do tempo. (2006, p. 103) 

 
O Sherlock Holmes de Cona Doyle e o Sherlock da minissérie são dois sujeitos 

completamente diferentes, apesar de, em essência, serem o mesmo detetive altamente perspicaz. O 
tempo, como aponta Amorim, é a dimensão da transformação, logo, a diferença de séculos altera 
sua identidade, apesar de uma parte do herói se manter identificável. Apesar de separados por 
séculos, os sujeitos permanecem em constante interação, uma vez que a composição da minissérie 
se dá por meio da interdiscursividade/intertextualidade constitutiva.  

O sujeito bakhtiniano é, no mínimo, dois, pois ele se constitui na interação com outros 
sujeitos nas situações de interação verbal. Segundo Sobral, “(...) todo sujeito/todo sentido é 
constituído, forma sua identidade, sempre em processo, nas relações que mantém desse o 
nascimento com outros sujeitos/sentidos, algo que é inclusive a base da concepção de cultura de 
Bakhtin” (2009, p. 7). A identidade se constitui em interação com a alteridade, assim como a 
consciência individual, pois ela é impregnada de material ideológico. 

Os sujeitos de Sherlock são constituídos em relação de diálogo com os de Doyle e entre si 
(Sherlock e Watson; Sherlock e Moriarty etc). Não podemos compreender a construção dos sujeitos 
da minissérie sem levar em conta o diálogo que lhes é constitutivo.  

Na teoria analítica bakhtiniana, o foco não se centra no eu, mas no outro. Não é o outro que 
se constitui por meio do eu, mas sim o contrário. O eu é que se constitui a partir e por meio do 
outro. O eu depende do outro. Em seus atos enunciativos, o sujeito responde a outros, para eles, por 
eles e com eles se compõe e interage, de maneira responsável.  Em outras palavras, o outro 
completa o eu. Ele é necessário como aquele que eticamente orienta o eu em relação a um-a ato-
ação e tem a visão do todo do eu. A relação de alteridade que está na base da concepção de sujeito 
também é outra forma de diálogo, conceito principal do Círculo. Este se estende da relação entre os 
enunciados à relação de interação dos sujeitos. Afinal, segundo Barros, “A alteridade define o ser 
humano, pois o outro é imprescindível para sua concepção: é impossível pensar no homem fora das 
relações sociais que o ligam ao outro” (2005, p. 28). 

Em relação à minissérie, centramo-nos na constituição de Sherlock Holmes. Jim Moriarty é 
seu interdependente. Por isso, consideramos a relação eu-outro e a constituição de Sherlock levando 
em conta Moriarty, bem como a constituição deste só possível de ser pensada em diálogo com a 
existência de Sherlock, sendo eles, portanto, exemplos de sujeitos que interagem e se constituem.  

Moriarty cria crimes para Holmes (e somente Holmes) resolver. Ele consegue prever suas 
deduções e ações, assim como Sherlock, pois os dois tem uma grande proximidade na maneira de 
pensar. Os dois são gênios se divertindo um à custa do outro. Para Moriarty, o que importa é o jogo 
detetive-criminoso. Ele deixa pistas propositais para que a polícia e o detetive descubram o que ele 
quer. Não lhe importa as vítimas que faz em seu percurso. Assim como para Sherlock, para quem o 
que importa é o trabalho, a dedução, o estímulo mental, sem isso sua mente rebela. Ele precisa de 
incentivos constantes para sua mente, faz qualquer coisa para não ficar entediado, e Moriarty lhe dá 
crimes astutos para desvendar. No episódio O grande jogo, Sherlock diz a Watson: “Tudo o que 
importa para mim é o trabalho, sem isso meu cérebro apodrece” (SHERLOCK, 2010, 00:05:01 - 
00:05:06). 

A diferença entre os dois é que Sherlock, apesar de sociopata (segundo ele mesmo), 
importa-se ao menos minimamente com as vítimas. Ele resolve principalmente assassinatos, mas 
evita ao máximo que ocorram outros. Já Moriarty tem a intenção de se mostrar sempre superior a 
fraquezas humanas, até mesmo à lei. Comete crimes por pura distração: “John: Por que ele faz isso, 
joga com você? Acha que ele quer ser pego? Sherlock: Ah, eu acho que ele quer se distrair. John: 
Vocês seriam muito felizes juntos” (SHERLOCK, 2010, 00:49:50 – 00:49:58). Nesse momento, 
John percebe que ocorria uma guerra entre dois gênios, insensíveis ao tomarem medidas drásticas 
apenas para manter o cérebro ocupado. Holmes oferece a Moriarty a chance de ser testado, pois 
ninguém havia conseguido chegar tão próximo de conhecê-lo antes. Ele sempre organiza crimes, 
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mas indiretamente. É um consultor criminal, à sombra dos crimes que arquiteta. Sua função o 
aproxima de Sherlock, visto que este é um detetive consultor.  

Ao relacionarmos a minissérie com a obra de Doyle nesse aspecto, percebemos uma 
aproximação ao se equiparar a capacidade intelectual do criminoso à do detetive. Isso ocorre no 
conto “O problema final”, em que Holmes diz a Watson que precisariam pensar nos planos de 
Moriarty como se fosse Holmes, pois pensam da mesma forma. O tédio e a necessidade de serem 
constantemente desafiados também os aproximam. Moriarty vai ao encontro de Holmes porque se 
sente ameaçado por sua perspicácia. O Jim Moriarty do século XXI, diferente daquele do século 
XIX, aproveita-se da situação para colocar a sua inteligência e a de seu inimigo à prova, mente 
brilhante do crime contra mente brilhante “policial” (ainda que um “policial” não-oficial).  

Moriarty e Sherlock se confrontam, mas não são os mesmos sujeitos. A principal diferença 
se dá na caracterização do vilão. Moriarty comumente é representado como um velho, sério e 
refinado professor. Na minissérie, temos um jovem psicopata insano, apesar de continuar refinado 
no que tange ao seu figurino, à sua cultura e à habilidade estratégica de sua mente. Ele não se 
importa em causar sofrimento aos outros para atingir seu objetivo, até mesmo gosta de vê-los 
desesperados, como é típico de um psicopata (sua composição lembra a caracterização 
comportamental de Hannibal). Moriarty é um consultor criminal, não mais um professor. Um 
personagem divertido, com falas impactantes que, por vezes, causam riso (humor negro irônico e, 
de certa forma, sádico), apesar de assustador. Ele é tão intrigante quanto Holmes. Quase tão heroico 
quanto o protagonista que, por sua vez, é quase tão vilão quanto o antagonista. 

Essa caracterização dialógica de e entre gêneros, sujeitos, tempos e espaços ilustra o quanto 
pensar bakhtinianamente requer pensar na interação cultura e alteridade.  No caso da minissérie, 
podemos compreendê-la não como mera recriação, mas como um novo enunciado, composto por 
sua peculiaridade responsiva às obras de Doyle. Afinal, temos outros Sherlock, Watson, Lestrade e 
Moriarty, assim como novas histórias. A nova época que as ambienta (o século XXI) implica em 
outra estrutura enunciativa, especialmente ao pensarmos que são gêneros distintos (por exemplo, 
tecnologias que auxiliam tanto o detetive quanto o criminoso, do mesmo modo que, por se tratar de 
uma minissérie, os elementos de composição dos episódios diferem). Assim, novos índices de valor 
são transmitidos na semiotização das aventuras de Doyle, refletindo e refratando na minissérie as 
concepções culturais da contemporaneidade. 
 
Conclusão 

 
O diálogo na minissérie Sherlock é central na composição das aventuras do detetive e na dos 

sujeitos, que se constituem na relação de alteridade perpassando gêneros e a mudança temporal, de 
forma que a interdependência permanece, ainda que original. Houve uma nova direção do mercado 
formado pela mudança na sociedade, economia, política e história do século XIX ao XXI, 
favorecendo novas arquitetônicas para as narrativas policiais tanto no âmbito da literatura quanto 
dos seriados televisivos, que são parte da cultura (em plano oficial), enquanto manifestação 
artística, refletindo e refratando valores em signos, característicos de um local único do 
existir/evento, indissociáveis deste contexto cultural.   
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O saber camponês como alteridade do discurso hegemônico da ciência moderna 
 

 Fabiano de Oliveira Moraes79 
 
 

Introdução 
 

O saber camponês vem sendo há tempos, dentre outros tantos saberes de nossa sociedade, 
desqualificado, em sua cultura e em seu saber, pelo discurso hegemônico da ciência moderna. No 
entanto, diante desse incontestável fato, a figura do camponês (retratada nos personagens Matuto, 
Caboclo, Sertanejo, Pedro Malazarte, João Grilo, Mineirinho) representa nos causos, contos e 
facécias tradicionais do Brasil um saber subalternizado que se contrapõe ao saber hegemônico 
moderno, o desafia, e até mesmo o ridiculariza. 

Neste artigo tomamos como ponto de partida as seguintes questões: Que lugar essas 
narrativas ocupam no movimento de resistência contra-hegemônico que se opõe ao paradigma 
moderno? Que espaço o saber da cultura camponesa como alteridade do discurso hegemônico da 
ciência moderna ocupa nessas histórias? 

Tomamos por base as considerações de Santos (2005, 2008) e de Hall (2003) no sentido de 
buscarmos situar o saber subalternizado da cultura camponesa ante o paradigma moderno 
dominante e hegemônico e identificar os mecanismos que ditam a sua subalternização, indicando as 
características do sujeito camponês como identidade híbrida constituída por elementos de um saber 
local subalternizado e de um saber global amplamente disseminado. Em seguida, procedemos ao 
levantamento de algumas possíveis configurações históricas da identidade do camponês, presentes 
na análise efetivada por Cardoso (2003) que nos apresenta um contraponto entre a obra de Monteiro 
Lobato (fundador de uma memória que constrói um sentido de “agricultor” relativo ao personagem 
“Jeca Tatu”) e o discurso que busca romper tal memória, proferido pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Efetivamos a análise de um conto tradicional, que traz como protagonista o personagem 
camponês, fundamentada em categorias levantadas a partir dos dados teóricos apresentados. Os 
resultados apontaram para a necessidade de romper-se com a tendência de essencialização do 
sujeito camponês (o que naturaliza e oculta o aspecto histórico da diferença) e de reconhecer-se o 
caráter híbrido de sua identidade. 

Inferimos, por fim, que as ações de resgate e propagação de tais contos aliadas a uma 
abordagem crítica e emancipatória, por parte dos educadores no campo, podem viabilizar a 
deflagração de estratégias que dirijam a atenção criativa no sentido da negociação de posições 
distintas, pois se por um lado o signo e a cultura popular são arenas de luta, por outro a cultura e os 
saberes populares são forças materiais, e a educação política é o que renova e esclarece o senso 
comum elevando o pensamento popular (HALL, 2003). 
 
O saber camponês ante o paradigma dominante e a constituição de sua identidade híbrida 
entre o global e o local 
 

Com base na perspectiva apresentada por Santos (2005, 2008) é possível lançarmos mão dos 
elementos necessários para que busquemos compreender a situação do saber subalternizado do 
camponês ante o paradigma moderno dominante e hegemônico, assim como os mecanismos que 
ditam a subalternização de tal saber popular. 

Para Santos (2005), a Modernidade ocidental sustenta-se sobre dois pilares, sejam eles o 
pilar da “regulação social” e o pilar da “emancipação social”. Cada um desses pilares possui, como 
formas de conhecimento, um saber e uma ignorância. O saber concernente à regulação social é a 
“ordem”, enquanto a ignorância da regulação social é o “caos”. O saber relativo à emancipação 
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social é a “solidariedade” (estabelecimento do outro como sujeito), enquanto a ignorância da 
emancipação social é a “colonização” (estabelecimento do outro como objeto). No entanto, na 
consolidação do paradigma moderno, a emancipação social rendeu-se à regulação social de modo 
que a colonização, ignorância da emancipação, foi recodificada e equiparada à ordem, saber da 
regulação. Em outras palavras, a colonização (ignorância da emancipação social) teve sua aplicação 
respaldada, no mundo moderno, na ordem (saber da regulação social).  

Santos (2008) afirma ainda que o saber ocidental moderno, ao tornar a colonização 
equivalente à ordem, estabeleceu três lugares àquilo que passou a ser considerado “Outro”, 
diferente, alheio, com relação ao Ocidente. O “Outro” com relação ao Ocidente se estabeleceu no 
lugar do “Oriente” que lhe é distinto; no lugar do “selvagem”, que lhe é inferior; e no lugar da 
“natureza”, que lhe é exterior e que se apresenta como recurso à disposição do homem ocidental. A 
produção da inferioridade inerente aos três lugares da alteridade do Ocidente justificou a 
colonização e a dominação dos povos “orientais” e dos “selvagens”, assim como a exploração 
desenfreada da “natureza” e a subalternização dos saberes outros que não o saber científico 
moderno. Nesse processo, tanto a experiência quanto o senso comum perderam espaço para a razão 
indolente do saber hegemônico. 

Torna-se fundamental que o paradigma que emerge neste momento de crise do modelo 
dominante moderno, prossegue Santos (2008), se desenvolva no sentido de que o pós-colonial 
possibilite que se dê voz ao sujeito colonizado e ao seu saber, ambos subalternizados no processo de 
colonização, para que essas subjetividades se tornem protagonistas da constituição desse novo 
paradigma.  

A razão indolente da ciência moderna, em seu discurso hegemônico, propõe uma teoria geral 
que se supõe superior a todos os outros saberes. A esta teoria geral, afirma Santos (2005, 2008), é 
necessário que se contraponha um trabalho de tradução dos saberes subalternizados. Trabalho este 
que possibilite a coexistência dos mesmos de forma que seus sujeitos praticantes possam se afirmar 
como protagonistas. Para compreendermos de que modo se constitui a identidade do camponês em 
meio ao seu saber, subalternizado pelo discurso hegemônico da ciência moderna apontaremos, a 
partir de Hall (2003), para as características do sujeito camponês como identidade híbrida 
constituída concomitantemente por elementos de um saber global amplamente disseminado e de um 
saber local subalternizado. 

Hall (2003) considera que a globalização, iniciada no Caribe em 1492, ganhou uma 
configuração transnacional a partir dos anos de 1970, ocasião em que o modelo de nação 
gradativamente foi subvertido em decorrência do descentramento da globalização, que doravante 
tem seu centro em todo lugar e, concomitantemente, em lugar nenhum. 

Para Hall (2003) a globalização cultural é desterritorializante na medida em que afrouxa os 
laços entre a cultura e o lugar. Se o hibridismo iniciado em 1492 no Caribe tornava plurais as 
identidades subvertendo gradativamente o purismo, a globalização transnacional apresenta por sua 
vez: de um lado uma globalização homogeneizante vinculada a um mercado que subjuga as culturas 
e dissemina a mesmice, e de outro as traduções dos saberes que disseminam a diferença global lenta 
e sutilmente.  

Em virtude desse movimento, hoje emerge, em diversos pontos do planeta, um localismo 
exterior à globalização que não apenas resiste à homogeneização mas que também articula forças 
instáveis, ameaçando a estabilidade da globalização hegemônica em seu apogeu ao dar voz às 
diferenças subalternas constituídas de identidades híbridas.  

Hall (2003) ressalta a necessidade de se dar voz às identidades híbridas constituídas nas 
parcelas do povo ocidental que de uma maneira ou de outra foram excluídas, caladas e 
subalternizadas em seu saber e em sua voz, de modo que se viabilize a emergência dessas 
diferenças subalternizadas que, por terem uma compreensão única do Ocidente, permitirão 
desmantelar a globalização hegemônica e constituir uma globalização na qual os localismos tenham 
espaço, tenham voz, para que por meio de um trabalho de tradução possa-se lançar mão das 
distintas visões de Ocidente e de mundo. 
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A partir do exposto, almejamos, com este artigo, compreender até que ponto a figura do 
matuto nos causos, contos e facécias populares, representando uma das tantas identidades híbridas 
caladas pela razão indolente, agencia um movimento de resistência do saber subalternizado, 
constituindo uma possível resposta contra-hegemônica ao paradigma dominante. 
 
Configurações discursivas da identidade do camponês 
 

Com o intuito de indicarmos possíveis configurações discursivas da identidade do 
camponês, apontamos para a análise efetivada por Cardoso (2003) no que diz respeito à relação 
entre o referente e os sentidos de “agricultor”, realizada a partir da perspectiva da análise do 
discurso francesa no que tange aos trabalhos que enfatizam o acontecimento discursivo. Para ela, 

 
As abordagens discursivas ditas “históricas” [...] têm procurado encontrar a “medida” dos 
embates subjetivos e objetivos a que todo discurso está sujeito. É ponto de grande interesse, 
nessas abordagens, a questão da determinação recíproca entre linguagem e realidade (o 
quanto e o como a realidade social determina o discurso e o quanto e o como o discurso é 
determinante da realidade) (CARDOSO, 2003, p. 122). 

 
A autora efetiva, em sua exemplificação, um contraponto da obra de Monteiro Lobato (como 

fundador de uma determinada memória que, por sua vez, constrói um sentido de “agricultor” 
relativo ao seu personagem “Jeca Tatu”) com o discurso que busca romper com essa memória 
discursiva, proferido pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

O sujeito rural de Lobato, no caso o Jeca da obra Urupês, é estabelecido no espaço de 
“sujeito universal” a ele relegado, no qual encontra-se destituído da fala. Reitera-se, portanto, em 
Lobato, a interdição da fala do sujeito camponês, um dos procedimentos de exclusão apontados por 
Foucault (2008):  

 
Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive”. Sem 
palavra, o Jeca de “Urupês” também não tem consciência política: “O sentimento da pátria 
lhe é desconhecido”, “Não tem noção do país em que vive” (CARDOSO, 2003, p. 136). 

 
A autora considera que esse sentido foi retomado por Lobato tanto nesta quanto em outras de 

suas obras, referindo-se a esse sentido como “retomado” pelo autor pelo fato de que o mesmo 
reforça todo um processo histórico de exclusão social que tem como uma de suas vítimas o 
trabalhador rural brasileiro. Ao mesmo tempo Lobato é considerado fundador desse sentido na 
memória discursiva por tê-la registrado e disseminado por meio de seus livros. 

Cardoso (2003) aponta em seguida para o discurso do MST como recurso por meio do qual 
o trabalhador rural brasileiro reivindica o direito à palavra. No entanto, embora tal direito seja 
reivindicado junto a outros direitos, a maioria dos quais garantidos constitucionalmente, os 
controles sobre o discurso do MST, efetivados por intermédio da interdição da fala do trabalhador 
rural sem terra e da limitação ou impedimento do seu discurso têm como intuito aplacar os perigos 
que o mesmo oferece à ordem estabelecida. 

Esse discurso de interdição e desqualificação da fala dos trabalhadores rurais, segundo a 
autora, constitui-se a partir da retomada na memória discursiva dos sentidos registrados na figura do 
Jeca Tatu de Monteiro Lobato e, posteriormente, nos procedimentos de censura do período 
ditatorial. A dominância do discurso neoliberal, em complemento, inviabiliza o discurso do MST, 
como apontado pela autora a partir de determinados termos por ela destacados da matéria veiculada 
pela revista Veja de 3 de junho de 1998, na qual o movimento do MST é caracterizado como um 
“bando de baderneiros”, “transgressores da lei”, enquanto seu discurso é considerado “desfocado”, 
“anacrônico”, “um caldeirão ideológico”. 

Cardoso (2003) afirma, a respeito dos sentidos relativos ao referente “agricultor”, em Lobato 
e no discurso do MST, que, se o sujeito pode ser definido a partir da superposição entre o sujeito da 
enunciação e o sujeito universal, como afirma Pêcheux (1988), o “agricultor” de Lobato consentia 
(ao permitir que se calasse sua voz) o sentido que lhe era atribuído por meio do discurso 
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universalizante, ocupando, por tal razão, o lugar do “bom sujeito”. No entanto, o “agricultor” do 
MST, rebelando-se contra o sujeito universal, passa a ser considerado um “mal sujeito”. Tal análise 
demonstra, afirma Cardoso (2003, p. 141), que há um movimento constante que “[...] constitui os 
sentidos e os sujeitos em suas identidades na história. […] Os referentes também são passíveis de 
mudanças, as quais ficam inscritas na história”. 

De modo análogo, Bakhtin/Volochínov (1992, p. 46) afirmam que “O signo se torna a arena 
onde se desenvolve a luta de classes. [...]. O signo, se subtraído às tensões da luta social, se posto à 
margem da luta de classes, irá infalivelmente debilitar-se, degenerará em alegoria [...] não será mais 
um instrumento racional e vivo para a sociedade”. Em complemento, Hall (2003) defende que tanto 
o signo como a cultura popular são arenas onde se dão as lutas de classe pelo significado tanto dos 
signos como das práticas culturais. O signo, dessa forma, tal como a cultura popular, não possui em 
si a conotação determinada por uma classe específica, podendo perder sua ancoragem na luta em 
torno das cadeias de conotação. O signo e a cultura popular são, pois, plurivalentes. Portanto, se a 
classe dominante tenta torná-los monovalentes para ocultar a luta dos índices sociais de valor neles 
presentes, torna-se necessário, como nos sugerem Stallybrass e White (1986), lançar mão das 
metáforas da transformação como mecanismos que  

 
[...] nos permitem imaginar o que aconteceria se os valores culturais predominantes fossem 
questionados e transformados, se as velhas hierarquias sociais fossem derrubadas, se os 
velhos padrões e normas desaparecessem ou fossem consumidos em um “festival de 
revolução”, e novos significados e valores, novas configurações socioculturais, 
começassem a surgir (HALL, 2003, p. 219). 

 
Ainda referindo-se a Bakhtin, Hall faz alusão ao “carnaval” como metáfora da suspensão e 

inversão temporária da ordem. Nele o baixo se torna alto e o mundo é posto ao avesso. O 
“carnavalesco”, pois, procedendo à ligação com novas formas de energia e vida, dá-se na 
combinação dos contrários efetivada no “popular”. Torna-se necessário, portanto, desconstruir a 
conotação de “popular” como peso da vulgaridade, do informal, do grotesco, do que se contrapõe à 
cultura de elite e à tradição dominante.  

A partir da fundamentação anterior apresentamos o resumo do conto da tradição oral O 
cientista, o matuto e o trem, por nós classificado como uma facécia a partir da divisão proposta por 
Cascudo (1997). Do conto, registrado e adaptado a partir da narração de Nemir Antônio de Morais 
(in memoriam), não encontramos versão escrita, mas tivemos a oportunidade de escutá-lo em versão 
similar narrada em 2002, no Simpósio Internacional de Contadores de Histórias, no Rio de Janeiro, 
pela narradora venezuelana Dunia de Barnola. 
 

O cientista, o matuto e o trem 
Um matuto viajava de trem quando embarcou em seu vagão um homem distinto e estudado, 
com terno, gravata e maleta: um cientista matemático. Este, ao sentar-se ao lado do 
matuto, viu que não havia levado livros para a longa viagem e como não teria o que 
aprender ao lado de um homem ignorante, pensou que poderia ganhar dinheiro facilmente 
daquele matuto. Propôs ao matuto então uma aposta em que ele, o cientista, faria uma 
pergunta ao matuto e caso este não soubesse responder, teria que lhe pagar um real. 
Depois o matuto faria uma pergunta ao cientista que, caso desconhecesse a resposta (o que 
para aquele douto senhor parecia ser algo improvável), pagaria um real ao matuto. O 
homem simples ajeitou o chapéu de palha, mascou seu capim, pensou, pensou, e recusou a 
proposta.  
A viagem prosseguiu e, depois de um tempo, o cientista refez sua proposta apresentando 
vantagens para o matuto: caso este não soubesse a resposta, pagaria apenas um real, 
enquanto que, caso o cientista não soubesse, pagaria cinco reais ao seu oponente. O 
camponês ajeitou o seu chapéu, deu mais uma mascada no seu capim, pensou, pensou, 
agradeceu e disse que não queria.  
A longa viagem seguiu até que, na certeza de que responderia a qualquer pergunta que 
pudesse ser feita por aquele matuto, o matemático disse, desta vez, que caso o matuto não 
respondesse, ele teria que pagar apenas um real, enquanto o cientista, caso não 
respondesse à pergunta do matuto, lhe pagaria dez reais. O matuto pensou, pensou, ajeitou 
o chapéu na cabeça, olhou para o cientista e, decidido, aceitou. 
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O cientista perguntou quais eram as partículas elementares de um átomo. O matuto, que 
nunca tinha ouvido falar em átomo, não quis perder tempo e logo pagou um real ao 
matemático. O cientista, vitorioso, dividiu mentalmente o tempo de viagem pelo número de 
questões, considerando para a resolução de cada uma das perguntas o tempo máximo de 
dez minutos e viu que ganharia um bom dinheiro do matuto. Este último, por sua vez, 
perguntou ao cientista qual era o animal que subia o morro com cinco orelhas e descia 
com três.  
O erudito pediu que o matuto repetisse a questão, escutou com atenção e logo se empenhou 
em buscar a resolução do enigma, revisando em sua mente todos os livros de história 
natural que havia lido em sua vida e tentando se lembrar de todos os museus de história 
natural que havia visitado e das aulas de zoologia que já tinha assistido e ministrado, mas 
não encontrou a resposta.  
Imaginou então que talvez se tratasse de um enigma matemático, e pensou, pensou, fazendo 
todos os cálculos possíveis envolvendo três e cinco, mas não encontrou a resposta.  
Pensou por fim que pudesse ser uma metáfora e buscou na psicanálise e na mitologia todas 
as possíveis simbologias que pudessem resolver a questão, mas não encontrou.  
Percebendo que já havia perdido dez minutos, e que com isso, de acordo com os seus 
cálculos, já estava perdendo dinheiro, o cientista, muito contrariado, entregou dez reais ao 
matuto dizendo que algum lapso lhe ocorrera e que por ora não poderia responder àquela 
questão.  
Depois, sem conseguir esconder o nervosismo da derrota, perguntou ao matuto, afinal, que 
animal era esse?  
O matuto, calmamente, entregou um real ao matemático e respondeu: “também não sei 
não, moço!” 

 
É perceptível a presença de elementos descritivos que posicionam o herói no lugar do fraco, 

destacando sua inferioridade e submissão: o chapéu de palha e o capim mascado, representando o 
lugar da alteridade ocupado pelo “popular” como vulgar e grotesco (HALL, 2003), contrapondo-se 
à cultura dominante das elites e contrastando claramente com a opulência e a força do saber 
hegemônico representado pelo cientista. Não obstante, o matuto os vence com esperteza e 
inteligência sutis, mostrando sua superioridade sob uma aparente inferioridade, desafiando o “saber-
poder” do discurso hegemônico da ciência moderna, o paradigma dominante, a razão indolente. O 
saber camponês representado no personagem do matuto, supera o pensamento formalizado e 
matemático com criatividade e astúcia, exercendo em seu saber-fazer uma inversão de posições que 
caracteriza a carnavalização. 

Cabe observarmos esta resposta contra-hegemônica sob a lente da metáfora da 
transformação (HALL, 2003) para detectarmos o quanto tais contos figuram como um 
questionamento e transformação dos valores culturais predominantes, derrubando velhas hierarquias 
e padrões. No entanto, seu caráter “carnavalesco” e transitório requer um movimento a mais, pois 
ao mesmo tempo que propõe tal inversão, o conto corre o risco de levar à essencialização do sujeito 
camponês em um modelo estereotipado convencionado, não considerando o aspecto histórico, pois 
a luta pelo significado dos signos e das práticas culturais requer a desarticulação das conotações 
impostas e a sua concomitante rearticulação, tendo em vista a plurivalência dos mesmos. Embora 
seja necessária e urgente a rearticulação da identidade do camponês, faz-se imprescindível, destaca 
Hall (2003) não retornarmos à visão ingênua do popular, o que também precisa ser levado em conta 
em um trabalho de reconstrução da identidade híbrida e do reconhecimento das diferenças do 
sujeito camponês. 

Romper a tendência de essencialização do sujeito “camponês” requer que se reconheça, 
portanto, o caráter híbrido de sua identidade, de seu saber, permeado por princípios de saberes 
antigos das culturas indígenas, africanas, européias, asiáticas assim como das ciências avançadas. A 
essência naturaliza e oculta o aspecto histórico da diferença, assim como reduz o caráter híbrido da 
identidade. É necessário, afirma Hall (2003), dirigir a atenção criativa negociando posições 
distintas. Parafraseando o autor, na ocasião em que este se refere ao negro, afirmamos o mesmo a 
respeito do camponês: é um momento de espontaneidade, do fim da noção de inocência do sujeito 
camponês, ou do fim da noção ingênua de que existe um sujeito camponês essencial. Um fim que é 
também um começo. 
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Se por um lado o signo e a cultura popular são arenas de luta e por outro a cultura e as 
crenças populares são forças materiais, é a educação política (HALL, 2003) o que viabiliza a 
renovação de modo a esclarecer o senso comum e elevar o pensamento popular. Por meio de contos 
tradicionais que trazem o matuto como herói, o educador, em sua atuação no campo, pode e deve 
promover uma educação política reflexiva que desencadeará a urgente renovação e o necessário 
esclarecimento do senso popular, assumindo a tarefa de: problematizar tanto o lugar a que é 
relegado o sujeito camponês desprovido de sua voz quanto o caráter essencial e puro com que é 
revestida a sua imagem; e de atuar em seu discurso na constituição da identidade hibrida do sujeito 
camponês levando em consideração seu caráter histórico. 
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Os circuitos dos jovens em Jaraguá do Sul:  
uma pesquisa-experiência e suas (im)possibilidades. 

 
Josiele Bené Lahorgue80 
Andréa Vieira Zanella81 

 
 
Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre uma pesquisa-experiência com jovens da 

cidade de Jaraguá do Sul/SC, pesquisa esta vinculada ao Mestrado em Psicologia desenvolvido na 
Universidade Federal de Santa Catarina desde 2012. O objetivo consiste em investigar a relação dos 
jovens com as cidades, analisando a forma como vivenciam a urbe, como se apropriam de suas 
dinâmicas, o que entendem por política, se e de que forma participam politicamente da vida na 
cidade. Neste texto apresentaremos as relações entre pesquisadora, jovens, contexto urbano e 
processo criativo, sendo foco do debate algumas tensões que as caracterizam.  

Durante o primeiro ano de mestrado nos aproximamos de diversas teorias e experiências de 
pesquisa, com o intuito de consolidarmos uma proposta metodológica para nosso projeto de 
mestrado. Percebemos que a escolha de um método de pesquisa perpassa uma concepção ética, 
estética e epistemológica do pesquisador e encontra-se para além de uma mera relação de tarefas 
que deverão ser executadas ao longo de um ou dois anos. 

Optamos por uma perspectiva etnográfica pautada por um olhar para o sensível, para aquilo 
que emerge dos encontros e dos afetos, sem dicotomias e polarizações, trabalhando com os 
discursos em uma perspectiva dialógica, pois, “o sujeito como tal não pode ser percebido e estudado 
como coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode tornar-se mudo; 
consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico.” (BAKHTIN, 2011, 
p.400) 

A partir desta concepção e tendo em vista o foco do nosso projeto, definimos alguns 
procedimentos, sem descartar a possibilidade de modificá-los ao longo do percurso. Escolhemos o 
recurso de observação-participante das vivências dos jovens na cidade como principal fonte de 
informações. Decorrente do convívio com os jovens, foram delineados outros procedimentos como: 
encontros coletivos e entrevistas individuais. Os recursos utilizados para registro das informações 
foram anotações em diário de campo, gravação em áudio e vídeo, recursos esses fundamentais para 
a posterior edição de um documentário.  

A escolha destes procedimentos se deu a partir de nossa pergunta de pesquisa e ao longo da 
mesma em contato com os anseios que emergiam de cada encontro. Segundo Freitas (2003), “[...] 
não se cria artificialmente uma situação para ser pesquisada, mas vai-se ao encontro da situação no 
seu acontecer, no seu processo de desenvolvimento." (p.28). Desta forma, pensar a pesquisa com os 
jovens em um contexto urbano é pensar nas contradições vividas por estes jovens e também nas 
tensões que aparecem durante o caminhar da pesquisa. 

Podemos assim considerar que a produção de conhecimentos é um processo de tensões entre 
as relações dos diversos contextos sociais e características de uma realidade considerada 
polissêmica, plural e complexa.  Bem como, o processo de pesquisa pode ser considerado um 
processo de criação que se caracteriza como um processo ético, estético e político. Ético, pois o 
pesquisador está imbuído de uma visão de mundo, com valores, crenças e conhecimentos que farão 
parte de sua pesquisa. Uma prática estética por se pautar nas sensibilidades e reconhecer as diversas 
possibilidades que existem ou podem existir a partir da relação dos sujeitos com a pesquisa. E uma 
prática política por se encontrar relacionada a um projeto de sociedade, assim como toda e qualquer 
ação humana. (ZANELLA E SAIS, 2008) 

Portanto, nossa aproximação com os jovens ocorreu a partir das suas vivências com a urbe. 
Como moradora recente de Jaraguá do Sul, saía pela cidade buscando conhecer os espaços 

                                                            
80 Universidade Federal de Santa Catarina; psicojosi@gmail.com  
81 Universidade Federal de Santa Catarina; avzanella@gmail.com  
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frequentados pelos jovens - mas para tal, foi necessário deixar de lado o olhar preconceituoso e 
comparativo82. De bicicleta e com uma câmera fotográfica em mãos, conheci e me aproximei dos 
jovens e da cidade, vivenciado-a com eles. Encontrei diversos grupos, fotografei, conversei, troquei 
contatos, adicionei-os a minha lista de referência nas redes sociais e iniciei assim uma aproximação 
com alguns jovens que se encontravam sempre num espaço no centro da cidade, conhecido como 
“meia lua”. 

Desta forma, podemos afirmar que o contato com os jovens possibilitou a criação de 
diversos recursos para aproximação e consolidação de um vínculo. Isto nos faz pensar a pesquisa 
sob base etnográfica como um processo de criação onde “o produto da criação, seja ela cotidiana, 
científica, técnica ou artística, sempre dialetiza a relação objetividade/subjetividade na medida em 
que possibilita aos sujeitos produzirem constantemente novas significações, construindo, 
desconstruindo e reconstruindo sentidos singulares e coletivos em contextos concretos.” 
(MAHEIRIE, 2003, p. 153) 

Assim, inicialmente, os encontros com os jovens se davam de forma “espontânea”. Andava 
pela cidade nos espaços onde eles frequentavam e procurava pelos jovens que já havia feito contato 
anteriormente. Muitas vezes não encontrava ninguém e voltava para casa frustrada. Num desses 
dias, no caminho de volta para casa fui pensando em diversas alternativas para me aproximar desses 
jovens. Perante o insucesso, cheguei a cogitar abandonar a etnografia e partir para uma forma mais 
tradicional de pesquisa. No entanto, ao chegar em casa fui surpreendida com a mensagem de uma 
jovem dizendo que eles estavam na “meia lua”. Imediatamente, fui ao encontro deles. Nossa 
conversa durou algumas horas e fez com que eu voltasse para casa mais confiante.  

Contudo, percebi que, ao optar pela pesquisa etnográfica, era preciso encontrar uma forma 
de entrar em contato com o universo desses jovens, compartilhar ideias, possibilitar relações de 
troca, buscar um jeito outro de fazer pesquisa. Para tanto, seria necessário encontrar aquilo que 
Magnani (2009) chama de ponto intermediário. Um ponto capaz de captar os contextos individuais 
e coletivos, fugindo de padrões e regras, seguindo o fluxo, o movimento dos acontecimentos. 

Groff, Maheirie e Zanella (2010) afirmam que, “para Bakhtin o acontecimento, evento ou 
ato, conceitos trabalhados como tessitura em uníssono, é um estar sendo num tempo-espaço, onde o 
recorte do evento é o acontecimento.” (p.100). Acontecimento, portanto, se relaciona com um 
espaço-tempo, com base no ato dos sujeitos pesquisados e com base no vivido pelo pesquisador em 
outros palcos da vida. O acontecimento se dá nos mundos dos objetos que “determinam axiológica e 
totalmente o ato para o próprio sujeito atuante”. (BAKHTIN, 2011, p. 128) 

Afirmar a pesquisa como acontecimento e o pesquisador como partícipe ativo do próprio 
campo que investiga tensiona concepções vigentes sobre sua posição, as quais lembram de certo 
modo as discussões sobre o ator e o público, o agente e o espectador. Rancière, em seu texto O 
Espectador Emancipado83, traz um pouco da relação entre o teatro, a dança e o espectador que nos 
ajudam a problematizar a condição do pesquisador. Afirma Rancière que há uma perspectiva muito 
conhecida e difundida no âmbito das artes cênicas, que considera o espectador como passivo, sem a 
possibilidade de interagir com o espetáculo, alguém que somente assiste ao que se passa à sua 
frente. 

Para o autor, o teatro deve se tornar o seu oposto, ou seja: ao invés de ser um espaço onde o 
espectador é apenas um observador, pode se tornar um ambiente onde o espectador é considerado 
vital. Nesta perspectiva o espectador deixa de ser um observador racional para deixar-se envolver 
pela magia do teatro, possibilitando assim ser afetado. 

                                                            
82 Importante destacar que morei quase trinta anos em Blumenau/SC e minha mudança para Jaraguá do Sul ocorreu durante o 

Mestrado por motivos pessoais. De uma cidade onde o setor de serviços concentra grande parte do PIB, com extensão territorial de 
518.497km² e população com 309.011 habitantes, desloquei-me para uma cidade com menor número de habitantes (143.123), mas 
com maior extensão territorial (529.536 km²) e com o PIB comandado pelo setor industrial.  Portanto, a busca por comparações 
com a cidade de minha referência era algo a ser percebido e problematizado para o desenvolvimento da pesquisa. 

83  Este artigo foi publicado originalmente em inglês na revista ArtForum de março de 2007. Encontra-se na página 
http://www.questaodecritica.com.br/2008/05/o-espectador-emancipado/, acesso em 01 de novembro de 2012 às 11:30, e não 
possui paginação. 
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É possível comparar o pesquisador com o espectador na perspectiva que defende Rancière 
(2007), ou seja, alguém que observa, seleciona, compara, interpreta, de forma ativa, conectando-se 
com as histórias da trama. Sob esse prisma, o pesquisador vivencia as experiências no seu 
acontecimento, participando do espetáculo no qual é diretor, ator e espectador ao mesmo tempo. 
“Ele conecta o que observa com muitas outras coisas que ele observou em outros palcos, em outros 
tipos de espaços. Ele faz o seu poema com o poema que é feito diante dele.” (RANCIÈRE, 2007) 

Diversas são as metáforas utilizadas pelos antropólogos para definir o trabalho de pesquisa 
etnográfica e que coadunam com a perspectiva de pesquisador/espectador aqui apresentada. 
Magnani(2009) afirma que “para descrever esse momento às vezes fugidio, no trabalho de campo 
de todo antropólogo, muitas vezes lança-se mão de metáforas, de aproximações, como tentativas de 
cercar a especificidade da etnografia.” (p. 134) 

Nossas aproximações metafóricas se dão no sentido de tentar explicar um pouco nossa 
pesquisa de campo. Desta forma, o contato com o campo de pesquisa torna-se uma experiência que 
dá sentido àquilo que encontramos nas teorias, bem como nos permite tensionar suas lacunas e 
ambiguidades. Articulando ao conceito de experiência de Bondía (2002, p. 25), percebemos que a 
pesquisa de campo pode ser considerada um “lugar um encontro ou uma relação com algo que se 
experimenta, que se prova”, sendo, portanto, “incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, 
ou se impõe, ou se propõe, mas não se “ex-põe”. (Ibdem, 2002, p. 25) Expor-se, impor-se e 
contrapor-se é experienciar a pesquisa e o contato com os sujeitos com os quais se pesquisa, é 
colocar-se à prova, fazer-se pesquisador na relação com as (im)possibilidades do campo. É imergir 
na dialogia que conota as relações dos jovens com a cidade e desta ativamente participar, condição 
para se compreender as tensões entre as várias vozes sociais que ali se (des)encontram. 

Percebi, assim, que minha dinâmica de vida deveria se modificar e se adequar à daqueles 
jovens. Deparei-me, desta forma, com uma dinâmica ao mesmo tempo estranha, mas já vivenciada, 
em alguns aspectos, anteriormente. No entanto, não se trata de uma vivência enquanto jovem, mas 
uma vivência enquanto pesquisadora, com outro olhar, outros sentidos atribuídos ao campo de 
possibilidades apresentadas. Enquanto pesquisadora estava ali para entrar:  

 
em contato com o universo dos pesquisados e compartilhar seu horizonte, não para 
permanecer lá ou mesmo para atestar a lógica de sua visão de mundo, mas para, seguindo-
os até onde seja possível, numa verdadeira relação de troca, comparar suas próprias teorias, 
com as deles e assim tentar sair com um modelo novo de entendimento ou, ao menos, com 
uma pista nova, não prevista anteriormente.  (MAGNANI, 2009, p. 135) 

 
Portanto, assim como Magnani (2009, p. 141), consideramos o estranho uma condição 

importante no decurso de uma pesquisa etnográfica, pois, “para quem é introduzido pela primeira 
vez num meio que lhe é estranho, tudo é significativo, nada pode ser previamente hierarquizado 
numa escala de valores entre o insignificante e o relevante: tudo é digno de observação e registro”. 

Isto nos lembrou um dos encontros com os jovens, no shopping da cidade, quando expus a 
ideia de construirmos juntos um roteiro para as filmagens do documentário e uma das jovens disse 
ter várias ideias e ficou empolgada com minha sugestão. Segundo ela, poderíamos filmar os 
encontros deles na casa dos amigos. Afirmei que seria possível caso eles aceitassem. Neste 
momento percebi a importância de aceitar a proposta daquela jovem buscando consolidar o contato 
com esse grupo. Na mesma semana, a jovem me avisa, através do Facebook84, que haveria uma 
manifestação e “seria legal fazer umas filmagens”. Nesse momento percebi que ela sentia-se 
participante da pesquisa. 

Assim, a pesquisa como um processo criativo, deve ser experienciada pelo autor/pesquisador 
como algo que nos passa, nos acontece e nos toca, conforme afirma Bondía (2002), modificando 
assim o próprio sujeito da experiência. A pesquisa, assim como a experiência, requer nossa atenção, 
nosso olhar, nossa possibilidade de escutar, de caminhar mais devagar, percebendo o caminho, 
abrindo-se para o novo. Durante o percurso da pesquisa é necessário experienciar:  
                                                            
84 Todos os jovens que participam da pesquisa foram adicionados no Facebook para facilitar meu contato com os mesmos, tendo em 

vista que esta é uma forma de comunicação muito utilizada entre eles. 
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parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 
suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 
atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender 
a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se 
tempo e espaço (Ibdem, 2002, p.24) 

 
Importante ressaltarmos que, ao relacionarmos a pesquisa como um processo de criação de 

uma obra, podemos relacionar também o produto desta pesquisa à uma obra, criada pelo 
pesquisador/autor. Desta forma, apresentamos alguns aspectos importantes de uma obra (conteúdo, 
material e forma) e suas relações no processo criativo, segundo Bakhtin (2011).  O conteúdo se dá 
na relação do autor com o mundo, com o vivido. O material pode-se definir como a maneira que o 
autor trabalha a linguagem, seja ela verbal, imagética, em movimento etc. A forma é a intervenção 
do autor como enformador, pois é na forma que se reconhece a maneira como ele faz uso da 
linguagem para dar determinada enformação ao conteúdo. Bakhtin afirma que o autor não dá forma 
a sua obra somente a partir de sua concepção sobre a mesma, mas sim na sua relação com o 
material. Nesse caso, nossa pesquisa foi se desenvolvendo e tomando forma no contato com os 
jovens; nas vivências e experiências enquanto pesquisadora; nas possibilidades e impossibilidades 
de nossa pesquisa. 

Assim, outro importante aspecto da pesquisa foi o contato com o diário de campo e o ato de 
escrever sobre minha própria experiência. A utilização do diário de campo não se limita a um 
registro descritivo dos acontecimentos e dos encontros com os jovens, mas, principalmente, revela-
se um recurso de elaboração do vivido. Enquanto escrevia, inquietava-me com os registros que fazia 
dos encontros. Gradativamente, pude iniciar, a partir desses registros, o rascunho daquilo que 
futuramente será minha obra. 

Para Oliveira (2000, p. 25), “é o escrever ‘estando aqui’, portanto fora da situação de campo, 
que cumpre sua mais alta função cognitiva”. Nesse aspecto, podemos relacionar esse “estando aqui” 
com o conceito de exotopia/distanciamento de Bakhtin, necessário para o autor concluir sua obra. 
No caso desta pesquisa, o distanciamento se dá na medida em que problematizamos nosso próprio 
lugar de pesquisador, nossa relação com os sujeitos da pesquisa e a forma como nos apropriamos e 
damos sentido aos discursos dos mesmos. 
 

Somente sob uma orientação dialógica interna minha palavra se encontra na mais íntima 
relação com a palavra do outro mas sem se fundir com ela, sem absorvê-la nem absorver 
seu valor, ou seja, conserva inteiramente a sua autonomia como palavra. Manter a distância 
numa tensa relação racional nem de longe é questão simples. (BAKHTIN, 2010, p.72) 

 
Esse distanciamento é por nós considerado como uma postura ética e estética do pesquisador 

na relação que ele estabelece de alteridade com os sujeitos com os quais pesquisa. Problematizar o 
texto e o contexto é perceber o distanciamento também como a análise do discurso do próprio 
pesquisador. Portanto, o acabamento não se dá em forma de síntese; ele acontece através de 
problematizações. 

 
[...] o conceito de exotopia, embora possa designar uma posição no tempo, [...] enfatiza a 
dimensão espacial. Essa ênfase não é casual. O conceito está relacionado à idéia de 
acabamento, de construção de um todo, o que implica sempre um trabalho de fixação e de 
enquadramento, como uma fotografia que paralisa o tempo. (AMORIM, 2012, p. 100) 

 
Desta forma, compreendemos que o acabamento dado pelo pesquisador não requer a 

construção de uma verdade única e pura sobre os sujeitos pesquisados, mas requer uma visão, um 
posicionamento, um sentido atribuído aos discursos dentro de um contexto específico. E isso se 
caracteriza como processo de criação, o qual depende da relação que se tem com a obra, bem como 
da condição axiológica do artista, discussão esta que relacionamos com a própria condição do 
pesquisador e seu métier.  
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Portanto, o processo de criação é vivenciado pelo autor; este é agente de uma atividade 
existencialmente criada que parte da realidade, mas a recombina – a partir dos elementos 
transgredientes do próprio autor – para dar uma enformação e criar algo novo. A relação 
esteticamente produtiva entre autor e personagem; neste caso, entre pesquisadora e jovens, se deve a 
uma tensa distância do autor com relação aos elementos constitutivos das personagens. Esta relação 
possibilita agregar o todo da personagem que se encontra difusa e dispersa dentro de si mesma e no 
acontecimento, afastando a personagem de uma existência única e singular, da responsabilidade 
coletiva, a engendra como um novo ser. (BAKHTIN, 2011) 
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Os esquecimentos das palavras 
 

Marcus Vinicius Borges Oliveira  
 
 
Neste texto buscarei discutir, embora de forma introdutória, conceitos apresentados por 

Ponzio (2013) em uma conferência que o mesmo realizou sobre o objeto de estudo que me ocupo, o 
que me deixou imensamente grato. Estes conceitos se mantiveram em discussão nos seis meses de 
estágio realizado com Susan Petrilli e Augusto Ponzio e foram apresentados em duas palestras sobre 
o tema, uma realizada em conjunto, em Campinas, chamada “Memória da palavra e memória do 
falante”, e outra apresentada somente por mim, em Bari, chamada “A palavra na ponta da palavra”. 
Buscarei intercalar a esta narrativa com outros textos do próprio Ponzio, em constante diálogo com 
Bakhtin e com Freud. 

As reflexões apresentadas giram em torno de um fenômeno conhecido, na literatura 
neuropsicológica, como “tip of the tongue”, doravante referido como TOT. As palavras na ponta da 
língua foram abordadas pela primeira vez, enquanto investigação sistemática, em 1966, por Brown 
e McNeill. Estes autores definem o TOT da seguinte maneira: "If you are unable to think of the 
word but feel sure that you know it and that it is on the verge of coming back to you then you are in 
a TOT state" (p. 327). Desta forma, podemos inferir que a ocorrência do TOT refere-se ao momento 
em que o sujeito procura uma palavra, acompanhado da sensação de que esta já vai surgir ou que já 
lhe escapou – o que justifica o uso da metáfora de que a palavra se encontra “na ponta da língua”. 

Apesar desta primeira abordagem, em 1966, este fenômeno tem intrigado psicólogos por 
mais de um século. Em 1890, Willian James (p.251) já diria que o estado de consciência ao qual o 
fenômeno do TOT se refere é peculiar, pois; “There is a gap therein; but no mere gap, it is a gap that 
is intensely active”. Esta intensa ativação se refere à sensação de saber que estamos próximos à 
palavra-alvo. Entretanto, se alguém nos propõe nomes que não sejam aquele único, definitivamente 
singular, nós os negaremos. Freud, em 1901, também já analisava este tipo de esquecimento, bem 
como os nomes substitutos que ocorrem, buscando respostas que vão além do nível fisiológico. 

  Na conferência citada, ocorrida em janeiro de 2013, Ponzio definiu duas instâncias da 
lembrança – Uma ligada ao ato de memorizar e outra ligada ao recordar. De acordo com o autor 
(2007;71), uma primeira diferença é que a memória pertence ao sujeito, ou seja, ocorre de acordo 
com a sua vontade. Já a recordação, ao invés, ocorre à deriva, quando o sujeito é passivo, no sentido 
que é “sujeito à recordação”.  

Desenvolvendo um pouco esses conceitos, tal qual como são expostos, também podemos 
vislumbrar duas instâncias do esquecimento; Uma que se liga ao sujeito, à identidade, que é a 
vontade de apagamento, de cancelar as memórias  conforme a necessidade prática. A outra é aquela 
ligada a alteridade, ao “estar sujeito”, é o esquecimento que se dá contra a vontade, aquele que 
resiste, como quando uma palavra não aparece quando se faz necessária.  

Desta forma, a primeira instância (primeira somente no sentido de ordem de aparecimento 
no texto) é a do “eu” identitário, é aquele dotado da capacidade de memorizar. Este pode 
voluntariamente rememorar aquilo que deseja, estudar para uma prova, pode cancelar as demais 
distrações, pedir aos outros que não apareçam porque ele tem uma prova e deseja memorizar o 
conteúdo. Seu esquecimento vem pela vontade de não memorizar, esforço de não lembrar, da 
vontade de cancelamento do conteúdo inútil. 

Isto me recorda o célebre episódio de Sherlock Holmes, quando Dr. Watson se surpreende 
com o fato de que Sherlock não sabia que a terra girava em torno do sol.  Como alguém pode não 
ter esse conhecimento, ainda mais sendo o maior detetive do mundo? Certamente se perguntou Dr. 
Watson. O detetive, antes de explicar que aquele conhecimento era inútil ao seu trabalho, replica: 
“Pois, agora que sei disso, tratarei de esquecê-lo o mais depressa possível” (DOYLE, SD: 97). 

Mas será que podemos cancelar as coisas dessa forma? Não temos tanta consciência, ou, se 
temos, temos apenas algum controle sobre aquilo que esquecemos ou que lembramos. Basta dizer 
que, apesar da quantidade de estudos, permanecem na história da humanidade grandes mistérios 
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sobre a relação do homem com a memória. Por que lembramos tão pouco da infância? Por que 
lembro de certas coisas e esqueço outras? Por que temos memórias que nem sempre correspondem 
a realidade? 

Com relação ao esquecimento os mistérios são ainda mais obscuros, Nietzsche (APUD 
FOSTER, 2011: 70) chega a afirmar que “A existência do esquecimento nunca foi provada; apenas 
sabemos que alguma coisa não vem a mente quando queremos”. Creio que seria uma afirmação 
bastante cautelosa, relacionada à citação acima, dizer que não estudamos o esquecimento senão pela 
memória. É bastante interessante, neste ponto, refletir sobre como o esquecimento sempre implica 
em uma memória de algo relacionado ao esquecido. 

O próprio Nietzsche o discutiu de maneira bastante original o esquecimento ao considerar 
esta faculdade como positiva, distanciando-a da noção de uma falha da memória.  Para o autor 
(2002:47), esquecer não é uma “força inercial”, como creem aqueles que chama de “superficiais”, 
mas sim uma força ativa, positiva. O autor confere uma utilidade ao esquecimento:  

 
eis a utilidade do esquecimento, ativo, como disse, espécie de guardião da porta, de zelador 
da ordem psíquica, da paz, da etiqueta: com o que logo se vê que não poderia haver 
felicidade, jovialidade, esperança, orgulho, presente, sem o esquecimento. 

 
Mas adiante, o autor dirá que a memória se desenvolveu a partir do esquecimento, 

conferindo a memória o posto de habilidade posterior ao esquecer. A ligação entre a memória e o 
futuro na capacidade do homem de fazer promessas. A ter memória de vontade – De precisar deixar 
de esquecer e poder prometer, impedir a força do esquecimento. Para o autor (2002:47):  

 
Para poder dispor de tal modo do futuro, o quanto não precisou o homem aprender a 
distinguir o acontecimento casual do necessário, a pensar de maneira causal, a ver e 
antecipar a coisa distante como sendo presente, a estabelecer com segurança o fim e os 
meios para o fim, a calcular, contar, confiar - para isso, quanto não precisou antes tornar-se 
ele próprio confiável, constante, necessário, também para si, na sua própria representação, 
para poder enfim, como faz quem promete, responder por si como porvir! 
 

Uma provável função das palavras na ponta da língua está nesta distinção entre o casual e o 
necessário, se quisermos aqui demonstrar uma funcionalidade do fenômeno. Aquilo que é 
importante, não apenas do ponto de vista do uso comunicativo, não pode ser simplesmente 
esquecido – Manda sinais de seu desaparecimento momentâneo, como quem diz – Estou aqui,  
estou chegando! Ou manda outras palavras no seu lugar, avisando de sua presença abstrata, parcial. 

Uma lembrança incompleta é, em parte, esquecimento, da mesma forma que o esquecimento 
incompleto é uma lembrança. Uma citação de Freud, sobre os nomes substitutos (aqueles que 
aparecem no lugar do nome desejado), é bem ilustrativa quanto a relação entre lembrança e o 
esquecimento:  

 
Por uma espécie de compromisso, eles (os nomes substitutos) me lembram tanto aquilo que 
eu queria esquecer quanto o que eu queria recordar e indicam que a minha intenção de 
esquecer algo não foi nem um êxito completo nem um fracasso total. (FREUD, 1901:22) 

 
Seguindo essa linha de raciocínio, não perguntarei por que esquecemos uma palavra, mas 

por que lembramos que esquecemos de uma palavra? A resposta que me parece mais adequada é: 
Porque andamos atrás de seus indícios, seus rastros, das próprias memórias que nos são deixadas 
pelas próprias palavras.  

Tal resposta me leva a segunda descrição realizada por Ponzio (2013, 2007), aquela que se 
refere a da memória na alteridade, a recordação. Aquilo que é não controlável pelo sujeito, da 
palavra que não vem porque não pode ser submetida ao sujeito. Neste sentido, distingue-se o 
“recordar” do “memorizar” (capacidade técnica) a partir da não propriedade da palavra (PONZIO, 
2010). Neste ponto, é importante estar ciente da ilusão de pertencimento da palavra pelo sujeito que 
não admite falhas, a quem Ponzio (2010) faz questão de citar o dito Freudiano, “Ninguém é patrão 
na própria casa”. 
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 A recordação é involuntária, propriamente humana. Aquilo que nós nem mesmo 
imaginávamos que sabíamos não pode ser esquecido pela simples vontade do sujeito. Nos daremos 
conta através do Outro, da escuta que remete a uma grande temporalidade (BAKHTIN, 1997).  

Para Bakhtin, a memória está em constante relação com as posições ocupadas  pelo Eu e o 
Outro. Não apenas em termos de alternância, mas também em termos de qualidades de memória 
(AMORIN, 2010), enquanto uma confere acabamento, a outra se mantém em aberto, inacabada 
frente a um horizonte de possibilidades de possibilidade.  Desta forma, distingue-se uma memória 
de passado e outra de futuro (1997:81):  

 
Uma efetiva vivência interior minha — na qual tomo parte ativa — não pode ser tranqüila, 
deter-se, terminar-se, findar-se, acabar-se, não pode escapar à minha atividade, cristalizar-se 
de repente numa existência autônoma, concluída, com a qual minha atividade nada mais 
teria a ver, pois o que vivo é vinculado às coerções do pré-dado, e, de dentro, nunca pode 
deixar de ser vivido, ou seja, não posso livrar-me da minha responsabilidade para com o 
objeto e o sentido. Não posso deixar de ser ativo no objeto, pois isso seria subtrair-me ao 
que constitui meu próprio sentido, seria transformar-me numa máscara da minha própria 
existência, seria pregar-me a mentira de mim mesmo. Posso esquecer o objeto e então ele 
deixa de existir para mim, mas, se o guardo na memória (em seu valor), será no nível do 
que lhe é pré-dado e não do que o faz já-aqui. Para mim, a memória é memória do futuro, 
para o outro, memória do passado. 

  
A palavra na ponta da língua, ou para melhor dizer, suas reminiscências, não são somente do 

sujeito, mas também são das palavras. Assim como as memórias que ali estão, sob névoa, estão 
palavras outras (PONZIO, 2010), como uma rede em que não se consegue pinçar a “palavra exata” 
(LURIA, 2007). Aquelas memórias não são apenas memórias do sujeito, são também memórias que 
colocam a palavra na ponta da palavra – Falo aqui do percurso histórico, de tudo que a palavra 
ganhou antes e durante a vida deste sujeito que a enuncia, e que certamente resistirá a sua morte. 
Lembremos que para Bakhtin (1997:320): 

 
O objeto do discurso de um locutor, seja ele qual for, não e objeto do discurso pela primeira 
vez neste enunciado, e este locutor não é o primeiro a falar dele. O objeto, por assim dizer, 
já foi falado, controvertido, esclarecido e julgado de diversas maneiras, é o lugar onde se 
cruzam, se encontram e se separam diferentes pontos de vista, visões do mundo, tendências. 
Um locutor não é o Adão bíblico, perante objetos virgens, ainda não designados, os quais é 
o primeiro a nomear. A ideia simplificada que se faz da comunicação, e que é usada como 
fundamento lógico-psicológico da oração, leva a evocar a imagem desse Adão mítico. 

 
A palavra que não vem no momento em que desejamos é aquela palavra que nos trai. Ao nos 

trair, tais fenômenos evidenciam o nosso comportamento de senhor de si, dono da palavra 
(PONZIO, 2010). E a palavra pode não se submeter, resistir ao controle, transgredir, a despeito da 
vontade do sujeito. Não foi por acaso que chamei este texto de “Os esquecimentos das palavras”. 
Essa relação lógica posta neste título, já utilizada por Ponzio (2007, 2010, 2013), apresenta a 
ambiguidade entre o sujeito e o objeto -  Podemos dizer que os esquecimentos das palavras se 
referem ao nosso próprio esquecimento, mas também podemos dizer que as palavras, ao comportar-
se como sujeitos, também podem esquecer.  
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Os gêneros discursivos: um olhar bakhtiniano 
 

Mirian Silva Santos da Costa85 
 
 
Antes de falarmos, propriamente, dos gêneros discursivos, seu processo histórico de 

constituição na linguagem e sua relação com os sujeitos, começamos esclarecendo o sentido da 
palavra “gênero”. 

Faraco (2009), ao falar sobre os gêneros discursivos, começa refletindo a respeito da 
etimologia da palavra, explicando que: 

 
A palavra gênero remonta a base indoeuropéia * gen – que significa “gerar”, “produzir”. 
Em latim, relaciona-se com esta base o substantivo genus, generis (significando ‘linhagem’, 
‘estirpe’, ‘raça’, ‘povo’, ‘nação’) e o verbo gigno, genui, genitum, gignere (significando 
‘gerar’, ‘criar’, ‘produzir’, ‘provir’), com o qual se relacionam palavras como 
genitor,primogênito, genital, genitura (FARACO, 2009, p. 122 – 123). 
 

Essa referência etimológica nos faz entender melhor a construção dos gêneros, pois a 
própria palavra traz a ideia de processo criativo do gerar, do produzir humano que se desenvolve 
através de uma ação dinâmica. É algo que está bem relacionado à visão bakhtiniana de linguagem, 
uma vez que, para Bakhtin, a língua é muito mais que um sistema abstrato. É algo ligado 
diretamente às ações dos sujeitos que participam do processo de interação linguístico-discursiva. 

Esclarecido o sentido da palavra “gênero”, antes de discutirmos a constituição dos gêneros 
discursivos, seus tipos e usos no contexto educacional, queremos expor, em síntese, um pouco da 
trajetória histórica desses estudos, pois acreditamos que, quando um pesquisador se propõe a fazer 
uma investigação, é interessante conhecer a origem dos estudos voltados para seu objeto de 
pesquisa através do trabalho de outros pesquisadores que o antecederam nessa investigação. Assim, 
observando as pesquisas realizadas nas diversas áreas do conhecimento, é interessante perceber que 
grande parte dos investigadores, quando buscam a origem das reflexões em torno do seu objeto de 
estudo, quase sempre, vão beber na fonte dos filósofos gregos. Nos estudos da linguagem, por 
exemplo, e mais especificamente na investigação a respeito dos gêneros discursivos, que é o caso 
deste trabalho, não é diferente, considerando que: 

 
parece que Platão foi o primeiro a falar de gênero quando, no livro III da República, divide 
a mimese (isto é, a representação literária da vida) em três modalidades: a lúdica, a épica e 
adramática. Aristóteles elaborou na sequência, dois trabalhos importantes de sistematização 
dos gêneros: na Arte retórica, propôs a estudar três gêneros retóricos (o deliberativo, o 
judiciário e o epidítico); e, na Arte poética, buscou tratar da produção poética em si mesma 
e de seus diversos gêneros, explorando, extensamente as propriedades da tragédia e da 
epopeia (e segundo se acredita, da comédia no livro II, totalmente perdido). Esses dois 
trabalhos de Aristóteles foram referências durante séculos na discussão dos gêneros. 
(FARACO, 2009 p. 123). 
 

Ainda, relacionando a origem dos estudos dos gêneros com os filósofos gregos, Rojo 
(2008)86, analisando essa obra de Aristóteles citada por Faraco (2008), mostra mais detalhadamente 
a herança aristotélica no que se refere aos gêneros dos discursos poéticos e retóricos. Fazendo essa 
análise, a autora percebe, também, a relação dos estudos de Aristóteles com Bakhtin. Assim, ela 
conclui que 

 
em termos bakhtinianos, poderíamos dizer que a poética aristotélica dispensa considerável 
atenção à forma composicional e ao estilo (formas linguísticas) dos gêneros que aborda. 
Não deixa, entretanto, de fazer alguma referência às condições de recepção da Tragédia 
pelo espectador, quando, por exemplo, no capítulo 14, faz menção à origem da composição 

                                                            
85 Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 
86 Cf. Rojo in Signorine, 2008, p. 82 - 86. 
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e do temor. (...) diferentemente da Poética, na Retórica, o Estagirita desenvolve seu tema a 
partir da situação de produção dos discursos (em especial, as relações entre interlocutores) 
e de seus temas e situa os gêneros em suas esferas de produção/circulação: política, 
jurídica e científica ou escolar.) (ROJO, 2008, in SIGNORINI, 2008, p. 83 – 84). 
 

Fiorin (2008, p. 61), ao discorrer a respeito dos estudos em torno dos gêneros discursivos, 
mostra, também, que, desde a Grécia, o Ocidente trabalha com a noção de gênero. No entanto, essa 
noção, para ele, esteve sempre muito mais inclinada ao conceito de gênero como produto. Assim, 
esse autor, analisando a história literária no tratamento dos gêneros, explica que ela oscila entre 
períodos em que os gêneros são rigorosamente codificados e aqueles em que as formas são mais 
livres, em que se abandonam as formas fixas. Entretanto, mostra que essa noção esteve sempre 
muito mais inclinada ao conceito de gênero como produto. 

Desse modo, embora seja recente a discussão intensiva, na área de linguagens, em torno dos 
gêneros discursivos, esse estudo já vem se desenvolvendo há muito tempo, conforme nos afirma 
Faraco (2009), que chega a usar a expressão “uso inflacionado”, ao se referir à maneira como, 
atualmente no Brasil, os gêneros discursivos têm sido tema de discursos pedagógicos voltados para 
a linguagem.  

Segundo Fiorin (2008), Bakhtin não elaborou uma obra didática pronta para ser ensinada na 
escola. Não há nela uma teoria facilmente aplicável nem uma metodologia acabada para a análise 
dos fatos linguísticos e literários. Todavia, isso não impede que o pensamento bakhtiniano norteie 
as práticas pedagógicas, mesmo porque, conforme diz Miotello*, o mais importante não é fazer um 
estudo exegético da obra de Bakhtin, mas pensar: o que podemos fazer com o pensamento 
bakhtiniano? Quais contribuições a sua obra oferece para a linguagem, para o mundo, para a vida 
dos sujeitos? E conclui a sua reflexão dizendo que são grandes e valiosas essas contribuições. Seria 
interessante lembrar, também, que Bakhtin exerceu a docência e, considerando que ele faz toda a 
sua reflexão mostrando a imbricação entre linguagem e vida, provavelmente, algo dessa experiência 
docente está presente na sua obra. Sendo assim, apesar de o filósofo russo não ter desenvolvido a 
sua teoria dos gêneros voltada, especificamente, para o trabalho pedagógico, houve uma 
apropriação dos seus estudos, no âmbito da educação, para orientar os educadores no sentido de 
ajudar os educandos a desenvolverem suas competências e habilidades linguísticas.  

Assim sendo, observando os PCN de Língua Portuguesa, percebemos que muitas das suas 
orientações sobre o ensino de língua estão alicerçadas no pensamento bakhtiniano. Isso porque, 
analisando a teoria de Bakhtin, é possível encontrar nela reflexões interessantes que podem 
respaldar muitas das discussões atuais no que tange ao processo ensino/aprendizagem de língua 
materna, pois, segundo ele, 

 
a língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura gramatical – não chega ao 
nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas, mas de enunciações concretas 
[enunciados concretos] que nós mesmos ouvimos e nós mesmos reproduzimos na 
comunicação discursiva viva com as pessoas que nos rodeiam. Nós assimilamos as formas 
da língua somente nas formas das enunciações [enunciados] e justamente com essas formas. 
As formas da língua e as formas típicas dos enunciados, isto é, os gêneros do discurso, 
chegam à nossa experiência e à nossa consciência em conjunto e estreitamente vinculadas. 
Aprender a falar significa aprender a construir enunciados (porque falamos por enunciados 
e não por orações isoladas e, evidentemente, não por palavras isoladas) (BAKHTIN, 2006, 
p. 282 – 283). 
 

Partindo dessa concepção linguística de Bakhtin, pode-se discutir o trabalho linguístico-
pedagógico voltado para as práticas de leitura e escrita, tomando essas práticas como fazer humano 
através do qual os sujeitos leitores e produtores de texto interagem no contexto linguístico-
discursivo, criando e recriando discursos e, por conseguinte, enunciados que se apresentam por 
meio de gêneros. Daí, a importância de o sujeito ter domínio dos gêneros do discurso, pois é através 
deles que o homem se comunica com o outro num constante processo dialógico. 

Toda essa discussão em torno dos gêneros discursivos tem levado os estudiosos a adotarem 
conceitos diferentes a esse respeito. Para Bazerman (1994), gêneros são o que as pessoas 
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reconhecem como gêneros a cada momento do tempo, seja pela denominação, institucionalização 
ou regularização. Os gêneros são rotinas sociais de nosso dia a dia. 

Já para Marcuschi (2008), os gêneros não são superestruturas canônicas e deterministas, mas 
também não são amorfos e simplesmente determinados por pressões externas. São formações 
interativas, multimodalizadas e flexíveis de organização social e produção de sentidos. 

Conforme Fiorin (2008), os gêneros são, pois, tipos de enunciados relativamente estáveis, 
caracterizados por um conteúdo temático, uma construção composicional e um estilo. 

E, na concepção de linguagem de Bakhtin, como os gêneros são problematizados e 
definidos? 

 
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. 
Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes 
quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional de 
uma língua. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campoda atividade 
humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 
referido campo não só por ser conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 
seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua acima de tudo, por sua 
construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a 
construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 
igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação. 
Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da 
língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominados 
gêneros do discurso (BAKHTIN, 2006, p. 261 - 262). 
 

Analisando o que postula Bakhtin, nota-se que ele, ao falar da linguagem, a considera como 
atividade humana sócio-interacionista. Sua análise parte do enunciado como unidade linguística, ao 
contrário da tradição que toma a sentença ou a palavra como unidade de análise. Esse enunciado, 
para Bakhtin, é visto e analisado como elemento da comunicação que interage com a própria vida, 
considerando-o como evento social, pois é algo concreto. Para ele, 

 
o enunciado concreto (e não a abstração linguística) nasce, vive e morre no processo da 
interação social entre os participantes da enunciação. Sua forma e significado são 
determinados basicamente pela forma e caráter desta interação. Quando cortamos o 
enunciado do solo real que o nutre, perdemos a chave tanto de sua forma quanto de seu 
conteúdo – tudo que nos resta é uma casca linguística abstrata ou em esquema semântico 
igualmente abstrato (a banal “ideia da obra”, com a qual lidaram os primeiros teóricos e 
historiadores da literatura) – duas abstrações que não são possíveis de união mútua porque 
não há chão concreto para sua síntese orgânica (BAKHTIN, 1986, p. 9 – 10). 
 

Nas reflexões bakhtinianas, a língua é um elemento concreto, uma vez que só acontece 
através de sujeitos que a utilizam para o seu fazer em sociedade. Assim, a realização linguística 
ocorre por meio do discurso, composto de enunciados que se manifestam ou se apresentam no 
contexto linguístico-discursivo através dos gêneros. 

Observando as práticas desenvolvidas pela escola no que tange aos gêneros discursivos, 
percebe-se que elas são trabalhadas mais pelo viés do produto, ou seja, coloca-se em evidência o 
aspecto formal, negligenciando-se, muitas vezes, o processo de construção, de produção dos 
gêneros. No entanto, na perspectiva bakhtiniana, o grande enfoque está no processo de construção 
desses gêneros, não deixando de mostrar, também, a maneira como se apresentam quando se tornam 
produto. 
 Faraco (2009), analisando o trabalho de Bakhtin nesse sentido, conclui que: 

 
Os gêneros não são enfocados apenas pelo viés estático do produto (das formas), mas 
principalmente pelo viés dinâmico da produção. Isso significa dizer que a teoria do Círculo 
(de Bakhtin) assevera axiomaticamente uma estreita correlaçãoentre os tipos de enunciados 
(gêneros) e suas funções nainteração sócio-verbal; entre os tipos e o que fazemos com 
elesno interior de uma determinada atividade social (FARACO, 2009,p. 126). 
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Para Bakhtin, a vida e a linguagem caminham juntas, estão entrelaçadas em cada fazer 

humano. Por isso, Faraco (2009, p.126-127) afirma: 
 
Fica, assim, claro que, para Bakhtin, gênero do discurso e atividades são mutuamente 
constitutivos. Em outras palavras, o pressuposto básico da elaboração de Bakhtin é que o 
agir humano não se dá independentemente da interação; nem o dizer fora do agir. Numa 
síntese, podemos afirmar que, nesta teoria, estipula-se que falamos por meio de gêneros no 
interior de determinada esfera da atividade humana. 
 

Assim, fica evidente que as atividades humanas de modo geral acontecem através da 
linguagem. É na língua que nascemos, crescemos, interagimos com o outro, trocando experiências, 
ensinando e aprendendo as lições da vida. Alguém já parou para imaginar a vida sem a linguagem? 
Será que haveria vida? É através dela que construímos o conhecimento num constante processo 
dialético. Por isso, cada ação do homem, por menor que seja, está relacionada com a linguagem. 
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Políticas Públicas – uma leitura bakhtiniana 
     

  Ivone Panhoca87 
                                                                                                  Luci Bonini88 

 
 

1-  Introdução 
 
Os recentes protestos ocorridos pelo Brasil vêm corroborando as teorias de que o povo 

brasileiro está aprendendo a interagir de forma responsável com a gestão pública. Os brasileiros - 
tidos como historicamente adormecidos, com pouco ou nenhum interesse pela vida política  - se 
espalharam em manifestações pelo pais, fazendo gestores públicos rever decisões já tomadas, bem 
como propor novos caminhos diante das demandas surgidas. 

Pólis, a cidade grega, constituía-se com base em diálogos constantes - o demos – sendo que o 
povo, então, forneceu as bases do Estado grego. Na contemporaneidade a democracia almejada é 
relacionada à força de um Estado que mitigue as desigualdades e combata o marasmo político sendo 
necessária, para tanto, uma atitude participativa e responsável de todos os atores desse cenário. 

Para Bakhtin (2010, p. 101): 
 

cada movimento, cada gesto, cada experiência vivida, cada pensamento, cada sentimento – 
deve ser um ato responsável; é somente esta condição que eu realmente vivo, não me 
separo das Raízes ontológicas do existir real. Eu existo no mundo da realidade inelutável, 
não naquele de possibilidade futura.  

  
É este o objetivo deste texto: fazer as primeiras reflexões voltadas à aplicação do construto 

teórico de Bakhtin aos estudos das políticas públicas brasileiras.  
 
2-  Políticas públicas 
 
Políticas públicas segundo SECCHI (2013, p.1) “tratam do conteúdo concreto e do conteúdo 

simbólico de decisões políticas”. O mesmo autor, na página seguinte define políticas públicas como 
“uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público”. Segundo ele são dois os elementos 
fundamentais de uma política pública: intencionalidade pública e resposta a um problema público.  
Desta forma, então, a razão para o surgimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução 
de um problema entendido como coletivamente relevante.  

Em Secchi (2013, p.11) encontramos:   
 

Políticas públicas tomam a forma de programas públicos, projetos, leis, campanhas 
publicitárias, esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas e organizacionais, subsídios 
governamentais, rotinas administrativas, decisões judiciais, coordenação de ações de uma 
rede de atores, gasto público direto, contratos formais e informais com stakeholders, entre 
outros.  
 

Se, por um lado, como afirma o autor, as políticas públicas tomam a forma de alguma coisa 
que virá em seguida, por outro lado elas são uma construção simbólica que resulta em um produto, 
ou melhor dizendo, em um bem público, que atinge uma coletividade. Há, então, quem cria, planeja, 
projeta e aplica, e quem usufrui dos bens distribuídos, instaurando-se a necessidade do diálogo entre 
esses dois lados.  

Rodrigues (2011) trata de políticas públicas e de um subconjunto delas: as  políticas sociais, 
sendo que estas, na perspectiva do Welfare State,  denunciam  que as desigualdades 
socioeconômicas – sob forma de moradia precária ou violência urbana crescente, por exemplo - 
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decorrem de situações estruturais. Para a autora, problemas econômicos, urbanísticos e sociais não 
são "problemas pontuais"; são, na verdade, formas de manifestação daquilo que somos como 
sociedade. A autora aponta que uma oportunidade se abre à nossa frente quando encaramos 
problemas sociais como sendo “de todos”, o que possibilita que os agrupamentos sociais possam 
dar saltos qualitativos em termos de vivência e de convivência social. Ela, então, analisa a 
importância da gestão das políticas públicas para a promoção da justiça social e a consolidação da 
democracia no Brasil, mostrando que a forma de gestão traduz valores sociais e imprime mudanças 
na forma pela qual o Estado e a sociedade se relacionam.  

Dessa forma – e tendo em vista a gestão das políticas públicas e a consolidação da 
democracia, como dito anteriormente – é de fundamental importância a presença ativa da 
coletividade: um grupo específico ou uma camada da população. Assim, as politicas públicas se 
configuram como resposta dos governantes para os grupos demandantes os quais, por sua vez, 
voltam a responder, na continua cadeia que se estabelece entre eles no exercício da cidadania 
configurado na vida em sociedade.  

Aquilo que somos como sociedade é o resultado da nossa construção histórica, cultural, 
econômica etc. O caldo cultural de que resulta o Brasil não pode ser hoje, visto como um obstáculo 
para a construção de um país menos desigual, uma vez que já foi dado o primeiro passo na direção 
de um Estado mais justo desde 1988, com a vinda da “constituição cidadã”, segundo Ulisses 
Guimarães.  

A partir do processo de redemocratização pelo qual passou o país, no final dos anos setenta, 
o panorama das políticas para eliminação das diferenças foi ganhando fôlego, e com a subida dos 
trabalhadores ao poder a resposta que conduziu ao Welfare State passou a se desenhar com mais 
rapidez, não só nos planos simbólicos, como também nos planos concretos.  

 
3-  Bakhtin 
 
A concepção bakhtiniana de “responsividade” configura-se ao mesmo tempo como 

exigência das práticas de interação social e como constitutiva dos processos de trocas entre seres 
humanos socialmente inseridos (MENEGASSI, 2010). Nesse cenário surge a questão do “desejo de 
resposta” como elemento motivador da assunção da palavra pelo sujeito que fala, elo da cadeia 
comunicativa constantemente em curso, constantemente em composição. Sempre única e sempre 
uma “reapresentação de outras”.  

 
Os limites de cada enunciado concreto como unidade de comunicação discursiva são 
definidos pela alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, pela alternância dos falantes. 
Todo enunciado – da réplica sucinta (monovocal) do diálogo cotidiano ao grande romance 
ou tratado científico – tem, por assim dizer, um princípio absoluto e um fim absoluto: antes 
do seu início, os enunciados de outros; depois do seu término, os enunciados responsivos de 
outros (ou ao menos uma compreensão ativamente responsiva silenciosa do outro ou, por 
último, uma ação responsiva baseada nessa compreensão). O falante termina o seu 
enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão ativamente 
responsiva (BAKHTIN, 2006, p.275) 
 

 
Panhoca e Bonini (2011, 2012) vêm se voltando ao enfoque de políticas públicas pela ótica 

bakhtiniana, uma vez que o autor considera que o interlocutor está sempre em atitude responsiva, 
ainda que a resposta não se constitua em ato ou discurso imediato, entendendo-se que a 
compreensão responsiva se manifesta de diferentes modos, a depender das nuances da situação 
comunicativa em que locutor e interlocutor estão inseridos. 

O ato responsável é, para o autor, uma consciência que transforma uma possibilidade em 
realidade (BAKHTIN, 2010). 

Neste sentido, o estudo da responsividade, focado nas políticas públicas, pode/deve nos 
conduzir a formas de análise, no processo de construção dos diálogos/discursos dos atores 
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envolvidos na concepção, na distribuição e na recepção das políticas públicas, uma vez que todos 
são responsáveis pela construção de uma coletividade plena.  

Para Bakhtin a palavra só pode ser considerada na sua inserção social. Palavra-signo, 
inteiramente determinada pelas relações sociais, sempre orientada pelo/para o outro, em processos 
de co-construção eu-outro: “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” 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p.113).    

Surge, então, como pressuposto, a adesão do outro, parceiro nas relações sociais, que acolhe 
(mesmo que eventualmente não acate) a palavra que, sob a forma de “trabalho social”, lhe é dirigida, 
e sobre a qual ele irá, por sua vez, exercer, também, trabalho ativo, configurando-se, assim, um 
encadeamento de ações-trabalho que dará sustentação à ponte que, por sua vez sustenta tais ações.. 

O sujeito bakhtiniano é dinâmico e ativo (SOBRAL, 2009). Um sujeito de (re)enunciação é a 
força motivadora-propulsora do dialogismo como produtor de sentidos se configura pelo fato de o 
sujeito não se construir por determinação do outro, mas sim pelo esforço em se diferenciar dele.  Um 
eu que não é o outro, que é singular, mas que precisa do outro para vir a ser, sendo esse, um jogo 
coletivo. O eu que emerge no/do nós, razão pela qual entende-se que a intersubjetividade precede a 
subjetividade. 

Dessa forma, a subjetividade não pode ser concebida de forma apartada da alteridade, uma 
vez que é justamente no processo de buscar não ser o outro que o sujeito se constrói. Alteridade 
como condição de existência da formação do sujeito que emerge na/da vivência com o outro, que o 
delimita e o constrói ideologicamente; que lhe dá acabamento.  Um “eu” que se transforma em 
“vários eus” em processos de co-construção.  Um “eu” que emerge do outro.  

É a consciência do outro – bem como a sua consciência da existência do outro – que “dá 
sentido” à consciência do eu. Amorim (2002, p.18) destaca que "a subjetividade bakhtiniana é 
sempre da ordem do entre ou da intersubjetividade". 

Nas palavras do próprio Bakhtin encontramos: 
 

Vivo no universo das palavras do outro. E toda a minha vida consiste em conduzir-me 
nesse universo, em reagir às palavras do outro. (...) A palavra do outro impõe ao homem a 
tarefa de compreender esta palavra. A palavra do outro deve transformar-se em palavra 
minha-alheia (ou alheia-minha). Distância (exotopia) e respeito. O objeto se transforma em 
sujeito (em outro eu) (BAKHTIN, 2000, pp. 385, 386). 
 

Na contínua transitividade entre eu-outro encontramos a palavra. Palavra que provoca a 
palavra-resposta , sendo que "o locutor termina seu enunciado para passar a palavra ao outro ou 
para dar lugar à compreensão responsiva do outro." (BAKHTIN, 2000:294).  

O sujeito bakhtiniano, então, longe de ser um sujeito biológico, um sujeito físico, um sujeito 
metafísico é o sujeito social; o sujeito lingüístico. O sujeito da palavra do outro e o sujeito da 
palavra-outra, nos termos de PONZIO (2010), segundo quem é preciso uma palavra outra para 
encontrar o outro de si mesmo.  

Nesse cenário a enunciação transcorre nos processos interativos em que sujeitos reais se 
envolvem. Sujeitos sócio-históricos que configuram o cenário marcado por “critérios de avaliação 
ideológica”; marcados por “orientação apreciativa”. Dessa forma, valores apreciativos, então, são 
sócio-históricos; são da esfera do ideológico.  São parte intrínseca do enunciado concreto, dado que 
a relação sujeito-linguagem ganha vida no meio social. Para Bakhtin, então, os processos humanos 
de compreensão são ativo-responsivos. São, portanto, permeados pela visão de mundo de um sujeito 
que “age através da linguagem” 

 
4-  Bakhtin,  políticas públicas e democracia 
 
O sujeito bakhtiniano é aquele que vive inserido numa situação de troca social, que remete 

ao agir, à interatividade, aos atos. O sujeito social emerge na/da concretude das situações sociais 
construídas por ele em parceria com o outro, o que conduz a uma complexidade dentro da qual 
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soçobram relações de diversas naturezas, razão pela qual foi esta noção de sujeito a escolhida para 
uma discussão a respeito das políticas públicas e da difícil tarefa de se compreender esta construção 
dentro da forma de governo que denominamos “democracia”. 

Ponzio (2010, p.155) nos conduz a uma busca de sentido da palavra democracia afirmando 
que:  

 
Democracia” é uma palavra altamente apreciável, mas não clara do ponto de vista dos 
designadores, e que se classificar democrático é já tão insignificante e tão inevitável quanto 
para os políticos serem fotografados com crianças. Foi dito claramente que o fascismo que 
conquistará a America, o fará em nome da democracia.  

 
Como “enunciado concreto” as demandas do coletivo esperam respostas do poder público.  

Estas respostas que, por sua vez - e sob a forma de (novo) enunciado concreto - voltam para o 
coletivo prenhes de expectativa de novos enunciados-resposta, que nem sempre vêm, ou vêm em 
“doses homeopáticas”. Como mostra Bakhtin: tornado enunciado concreto, "as palavras dos outros 
trazem consigo a sua expressão, ou seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos, e 
reacentuamos" (BAKHTIN, 2006, p. 295). 

Na área das políticas públicas todo enunciado concreto - seja uma demanda do coletivo, seja 
uma proposta do gestor público  -  sempre tem duplo caráter, sendo resposta a outro, ao mesmo 
tempo em que abre-se para (novas) respostas de novos enunciados. Dessa forma, vem sempre 
marcado por uma atitude valorativa do enunciador. Por posicionamentos. Por isso, então, afirma-se 
que dar resposta é posicionar-se, não havendo possibilidade de não posicionamento. Um 
“posicionamento compulsório”, nos termos de Molon e Vianna (2012). 

E é desse jogo de posicionamentos, continuamente em curso - jogo mediado por políticas 
públicas - que organiza-se a vida do cidadão. Seu dia-a-dia, sua “qualidade de vida”. Seu estar no 
mundo. Desse modo, relações dialógicas estão constantemente em curso no universo das políticas 
públicas, cenário em que os atores estão constantemente em busca de resposta, em busca do outro, 
em busca “do outro sob forma de resposta”.  

Na concepção bakhtiniana, tanto quanto no universo das políticas públicas, é a visão de 
mundo que se tem - oriunda da realidade sócio-histórica na qual se está imerso - que define as 
formas pelas quais o sujeito estabelece suas relações na vida concretamente vivida. Posturas 
ativamente responsivas manifestam-se movidas por visões de mundo, por nuances valorativas e por 
orientações apreciativas frente aos diferentes enunciados concretos, provenham eles dos cidadãos ou 
dos agentes públicos (ARAÚJO, RIBEIRO e FERNANDES DOS SANTOS, 2012). Como visto em 
Rodrigues (2011) no universo das políticas públicas a forma de gestão traduz valores sociais e 
determina as maneiras pelas quais Estado e sociedade se relacionam.  

 
Considerações finais 
 
Reiterando: Por que, então, estudar políticas públicas à luz das concepções bakhtinianas?  

Por muitas razões, dentre as quais: 
1. Porque o sujeito na concepção de Bakhtin é social, sempre à espera de soluções coletivas. Os 

atores nas políticas públicas são/estão sujeitos de/ao discurso de construção de um bem estar coletivo. A 
qualidade de vida se constrói no diálogo entre poder público e sociedade civil - sociedade civil e poder 
público, fato este bem marcado ultimamente, nas-pelas vozes que irromperam nas ruas a partir de junho de 
2013. 

2. Porque as políticas públicas trazem clara e fortemente as “marcas de sujeito”. Sujeitos dos 
quais emanam e sujeitos para os quais se dirigem. Dessa forma, a proposição de uma política pública 
manifesta-se sob forma de atuação com-sobre o sujeito, como uma atitude responsiva de gestores/políticos 
para seus cidadãos/eleitores. 

3. O processo dialógico na era da informação proporciona o debate, o compartilhamento de 
posicionamentos compulsórios. Responde-se porque se é compelido a responder, cada vez mais, de modo 
crítico. 
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4. Porque no arcabouço das reflexões bakhtinianas o coletivo tem lugar de destaque. Noções 
como a de Intersubjetividade e a de eu-outro abrem espaço para a atuação junto às políticas públicas, como 
vimos em SECCHI (2013), segundo quem a motivação para o surgimento de uma política pública é a busca 
de atendimento para problemas e demandas entendidos como coletivamente relevantes. 

5. Porque se espera do poder público uma atitude continuamente responsiva, considerado o 
sujeito que demanda, da mesma forma que se espera do sujeito uma atitude continuamente responsiva em 
relação às políticas vigentes e demandadas, bem como em relação aos órgãos e agentes coletivamente 
instituídos – e, portanto, com poderes – para assim atuar, lembrando (mais uma vez) que para Bakhtin a 
compreensão responsiva se manifesta de diferentes modos, a depender da participação singular de cada um. 

6. Porque políticas públicas são sempre orientadas para um outro. São, sempre, processos de 
construção eu-outro. 

7. Porque na mesma medida em que emanam de negociações eu-outro, as políticas públicas - de 
forma claramente bakhtiniana – expõem uma intrínseca e constante reversibilidade de papéis-eu e papéis-
outro, na cadeia ininterrupta de negociações demandadas pelo viver em uma sociedade organizada. 

8. Porque, como nos lembra Bakhtin, a palavra só pode ser considerada na sua inserção social. 
Dessa forma, toda política pública - tanto quanto a palavra a que alude Bakhtin - é palavra-signo, inteiramente 
determinada pelas relações sociais e sempre orientada pelo/para o outro, em processos de co-construção 
eu/outro, no contexto da coletividade. 

9. Porque frente a qualquer “enunciado concreto” que parta do coletivo os gestores públicos 
assumem postura responsiva, base do dialogismo que fundamenta o princípio e a possibilidade de 
governabilidade. Concordar, discordar, refutar, aceitar, negar, etc. - e as maneiras pelas quais tais ações são 
implementadas - configuram as formas pelas quais poder público e coletividade levam adiante a relação em 
que se vêem constituídos como tal, no espaço social. 
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Por uma cultura responsável do ato de citar o discurso alheio 
 

Ananias Agostinho da Silva89 
 
 

 Não me proponho a discutir aqui nenhuma temática inovadora ou mesmo recente nos 
estudos linguísticos, pois são diversas as investigações que desde longa data buscam refletir ou 
analisar o ato de citar o discurso alheio no discurso próprio. Entretanto, acredito que o caráter de 
relevância de um texto não está na temática abordada, porque se assim o fosse certos temas seriam 
melhores que outros. O pesquisador que pensa desta forma produz uma ciência limitada e 
preconceituosa – se é que se pode chamá-la de ciência. Na verdade, o destaque ou a proeminência 
de qualquer texto está no modo como seu autor aborda a temática em questão, na forma como 
embrenha-seno universo pesquisado e constrói representações sobre o mesmo e suas 
especificidades, revelando nem sempre descobertas, mas principalmente novas visões a descobertas 
primeiras.  
 Esclarecido isto, convém dizer ainda que o texto aqui apresentado não sumariza resultados 
de pesquisas desenvolvidas sobre a incorporação (ou citação) do discurso alheio ao discurso 
próprio, mas constitui muito mais uma resposta à provocação feita pelos organizadores do II 
Encontro de Estudos Bakhtinianos (EEBA), quando solicitaram de seus participantes a escritura de 
um texto refletindo sobre questões no âmbito do tema “Vida, cultura e alteridade”. Escolho dizer 
assim porque concordo com o Augusto Ponzio (2011, p. 07) quando diz que toda “palavra, mesmo 
na sua unidade de base, a enunciação, célula viva do falar, tem sempre a ver como a palavra outra, 
porque é escuta e se realiza na escuta, responde e pede uma resposta”. É enquanto escuta e resposta, 
portanto, que fazemos esta reflexão.  

Para começo de conversa, gostaria de retomar algumas pesquisas sobre produção de textos 
por alunos de graduação, que têm enfocado, a partir de perspectivas teórico-metodológicas variadas, 
certas problemas ou dificuldades encontrados nos textos dos alunos. Merecem destaque: a pesquisa 
de Matêncio (2002), que busca identificar, em relação às posições identitárias assumidas e 
atribuídas aos enunciadores envolvidos na interação, as pistas oferecidas pelo recurso ao discurso 
do outro para a investigação do processo de leitura e escrita de alunos de graduação de curso de 
Letras; o estudo de Boch e Grossmann (2002) sobre as dificuldades que encontram os estudantes 
universitários em dialogar com o discurso do outro em relatórios de pesquisa; a dissertação de 
Bessa (2007), que analisa problemas de relações de sentido entre discurso citado e discurso citante 
no gênero monográfico; a dissertação de Bernardino (2009), que estuda os procedimentos 
parafrásticos utilizados por alunos do curso de Letras, na reformulação de um texto-fonte retomado 
na seção de fundamentação teórica de monografias, produzidas como texto de conclusão de curso.  

Especificamente no que diz respeito ao diálogo com o discurso alheio, essas investigações 
têm revelado que os textos produzidos por alunos de graduação apresentam problemas que vão 
desde questões convencionais da citação acadêmica – propostas na ABNT e em Manuais de 
Metodologia do Trabalho Científico – à articulação entre o discurso citado com o discurso citante, o 
que implica prejuízo para continuidade de sentido no nível da microestrutura do texto. 
Possivelmente, isso ocorre porque esses alunos estão em processo de iniciação na produção de 
textos acadêmicos e ainda não conhecem as principais convenções de apropriação do discurso do 
outro. Na verdade, parece que esses alunos chegam à academia com quase nenhum conhecimento 
acerca dos modos de inserção do discurso alheio em seus escritos. A citação (principalmente o 
discurso citado direto), muitas vezes, é incoerentemente compreendida como um recurso possível 
de ser utilizado para preencher o número de laudas exigido pelos professores quando solicitam a 
produção de algum texto. 

A escrita de estudantes em estágio mais avançado de formação acadêmica também tem 
despertado o interesse de alguns pesquisadores da área de estudos da linguagem. Em uma oficina de 
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textos organizada para alunos de mestrado, Figueiredo e Bonini (2006) observaram que os textos 
dos alunos apresentam problemas de organização micro e macroestrutural, refletindo um problema 
maior de circulação social, qual seja, a identificação do gênero como uma prática social com 
objetivos específicos na universidade. Na verdade, os autores destacam que “muitos trabalhos 
produzidos por mestrandos apresentam-se como uma ‘colcha de retalhos’ composta de noções 
diversas (e muitas vezes desconectadas) sobre um campo” (p. 414). Nesse caso, muitos alunos de 
mestrado citam conceitos diversos sem considerar as funções e os propósitos da citação, o que 
parece denunciar sua condição de “membro periférico” na comunidade acadêmica, que ainda não se 
sente seguro para refletir criticamente sobre o discurso, as práticas e os gêneros aceitos dentro desta 
comunidade.  

Os resultados destas investigações me provocam questionamento e preocupação sobre o 
domínio das formas de escrita dos estudantes iniciantes ou mesmo daqueles que estão em estágio 
acadêmico mais avançado, que parecem não conhecer bem as características e o funcionamento do 
repertório de gêneros da esfera acadêmica, as suas formas de organização e os modos como devem 
se articular os diferentes mecanismos linguísticos, textuais, discursivos que constituem a tessitura 
textual. Um dos principais problemas observados diz respeito ao fato desses estudantes não 
demonstrarem domínio sobre o gerenciamento dos modos de referir-se ao discurso alheio, sobre 
como inserir ou fazer retomadas desse discurso de modo a favorecer a construção e a continuidade 
dos sentidos no seu texto ou mesmo sobre como mobilizar certos procedimentos de 
parafraseamento ou reformulação de textos-fontes necessários como embasamento teórico. Somem-
se a isto os inúmeros casos de plágios que frequentemente são identificados na academia, seja na 
graduação ou mesmo em cursos de mestrado e doutorado – quando os sujeitos possuem seus títulos 
caçados. 

Dessas considerações, concluo ser emergente começarmos a pensar em uma cultura 
responsável do ato de citar o discurso alheio. Não basta a oferta de cursos de produção de textos 
acadêmicos ou mesmo a publicação de manuais de metodologias científica. Estes não têm dado 
conta da problemática que envolve a inserção – ou citação – do discurso alheio em textos 
produzidos na academia, conforme enfatizado anteriormente. É pertinente e necessário, pois, 
investir mais em pesquisas que deem conta da complexidade que recobre o uso da citação na escrita 
de textos acadêmico-científicos escritos. Compreender como estes recorrem ao discurso do outro na 
tessitura dos seus textos é fundamental para se repensar o ensino de texto na academia, em especial 
no que diz respeito ao ensino de convenções inerentes à referência ao discurso alheio, pensando 
possibilidades de ensino que vão além dos aspectos meramente técnico-metodológicos dos manuais 
de redação científica. 

Os trabalhos do Círculo de Mikhail Bakhtin são fundamentais para se pensar em uma 
proposta de trabalho voltada para a cultura responsável do modo de citar o discurso alheio, 
especialmente aqueles que enfocam questões como dialogismo e discurso citado, dentre os quais se 
destacamEstética da Criação Verbal (BAKHTIN, 2006), Questões de literatura e de estética 
(BAKHTIN, 2010), Para uma filosofia do ato responsável (2011) e Marxismo e Filosofia da 
Linguagem (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009). Nessas obras, os pensadores do Círculo discutem 
questões relacionadas às formas de transmissão ou de introdução do discurso citado no discurso 
citante. Existem várias formas linguísticas de apreensão ativa e apreciativa da enunciação de 
outrem. Estas formas sofrem a influência dos gêneros discursivos e do contexto sócio-histórico, de 
modo que não são formas estanques, mas sofrem variações.  

No caso da academia, são justamente as formas institucionalizadas (dentre as quais: discurso 
direto, discurso indireto, paráfrase, dentre outras) e pertencentes a determinadas gêneros que 
precisam ser aprendidas e apreendidas pelos alunos. A apreensão destas formas pode contribuir 
significativamente para a formação de sujeitos éticos na academia, capazes de serem responsáveis 
por seus dizeres, bem como de assumir o discurso alheio como discurso de outrem essencial à 
construção ou constituição do seu próprio discurso.  
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Por uma escrita carnavalizada ¿Vamos a volar con la imaginación? 
 

Nathan Bastos  
 
 

 “Ninguém é igual a ninguém. 
Todo ser humano é um estranho ímpar”.  

(Carlos Drummond de Andrade) 
 
 
Instruções:  
 Este é um texto que busca desconstruir o academicismo que geralmente eu imprimo em 
meus textos. Na verdade, não sei como consegui colocar o pronome de primeira pessoa na frase 
anterior desse texto... Mas vamos lá. Proponho-me a dialogar com Bakhtin e seus pares a respeito 
de “Vida, Cultura e Alteridade” no mundo contemporâneo, especificamente, “Cultura e alteridade”. 
 Veja caro leitor, como está sendo complicada esta minha tarefa, esse texto precisa estar 
livre de anacronismos universitários, e me diz como... De que forma, depois de uma cultura 
universitária que apaga o “eu” dos meus textos em nome de um “nós” (que geralmente é um “eu” 
mascarado...), fazer um texto tão reflexivo e livre de padrões? Bueno, é um exercício bem 
complexo... Lembro-me de uma frase, que, aliás, nunca será apagada de minha memória, que 
proferiu Maria Helena de Moura Neves (justamente intitulada “a Maria que subiu ao Olimpo”, em 
uma entrevista que concedeu a um jornal on-line que li certa vez) que disse: “Senhores [...] 
tolerância conosco que este ofício é traiçoeiro”. Neves discutia sua obra gramatical, meu ofício é 
menor, discuto a minha quase impossibilidade de produzir um texto mais reflexivo e que me 
distancie um pouco da ciência e me faça pensar mais do que colocar regras da ABNT nas próximas 
páginas.  
 Minha reflexão toma como base a arquitetônica do pensamento bakhtiniano e do círculo. 
Escolho como norte a ideia de que Bakhtin e seus pares foram filósofos e trataram da linguagem e 
da vida de forma muito particular, peculiar, única.  
 Então, leitor curioso, nada de interessante ainda, não é mesmo? É, escolho por começar 
assim para te dar instruções para a leitura do restante do meu texto... Digamos que, na árdua tarefa 
de escrever esse texto diferente, reflexivo, inventivo; uso de todas as artimanhas da minha 
imaginação (juvenil) fértil... Assim, tu encontrarás nesse texto, coisas como: metáforas (o que eu 
sempre gostei de escrever e tive de apagar no âmbito da escrita acadêmica. Vai dizer, não deixa um 
texto ornado?), certa quantidade de palavras em espanhol (sim, se a língua me constitui, o espanhol 
também falará por mim), o mais importante é a questão de eu fugir, isso sim, completamente aos 
gêneros acadêmicos... Verás, não será nada esperado, garanto-te, leitor destemido.  
 Para te preparar melhor, a respeito da questão do gênero, recordo de uma frase da minha 
orientadora, ela sempre diz: “primeiro escolho meu projeto de dizer e o gênero depois.” A questão 
tem me feito pensar a dias, na verdade, nem mesmo sei em que lugar irá chegar (se é que se podem 
tirar conclusões a cerca do que estou me propondo a falar), o projeto de dizer “estamos” (digo 
estamos, não para burlar a norma de escrita reflexiva, escrita do “eu”, mas porque julgo que o 
entendimento da obra de Bakhtin e do círculo que eu tenho é, em grande parte, construído nos 
diálogos que temos nos encontros do GEBAP, grupo de estudos sobre a obra dos autores que 
participo) construindo há certo tempo, é preciso fazer um recorte. O conceito de alteridade é um dos 
que mais me chama atenção nas obras do círculo, visto isso, imagine, leitor atento, que procuro um 
gênero que te faça responder, ativamente, quero tuas contrapalavras... Entonces, pensei, 
primeiramente, vou escrever uma carta, bem provocativa, de certo surtirá efeito... Depois, pensei o 
contrário, parece um gênero tão anacrônico... Coisa do século passado! Daí, vê só, leitor dialógico, 
resolvi te mandar um e-mail. Como? Veja adiante...  

• O e-mail: 
De: nathanbastos600@gmail.com  
Data: Segunda-feira, 15 de julho de 2013. 
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Para: outro(s)-dialogico(s)@alteridade/bakhtin.com  
Assunto: discutir Bakhtin, seu círculo, sua filosofia, suas obras, entre outros.  
  

Hola, ¿cómo estás? É, meu leitor abelhudo, até que enfim começamos a dialogar sobre 
Bakhtin, que é de fato o que nos reúne no evento, a(s) obra(s) que traz(em) todos nós a Vitória/ES. 
Peço-te desculpas, minhas insuportáveis instruções de leitura devem ter te enfadado os olhos...  
 Tenho algumas coisas (eu escrevi coisas num texto, enfim!) para te contar, vê bem como é o 
mundo, quando comecei a ler as obras de Bakhtin e do círculo eu era apenas um acadêmico do 
primeiro semestre de um curso de graduação em Letras (não que isso faça muito tempo), mas desde 
lá, tenho um pouco mais de noção de quem ele é e o que está representando no âmbito das ciências 
humanas hoje. Bakhtin e seu círculo cunham uma infinidade de termos, deixando-os muitas vezes 
sem definição pronta, “achável", fechada, monológica. Se posso arriscar uma generalização, tudo 
que parte de Bakhtin e dos seus pares está prenhe de incerteza, de incompletude, de resposta por vir, 
de visão de mundo dialógica. Assim, precisamos de respostas ativas, responsáveis, atos éticos... 
Viu, meu leitor? Não me deixe falando sozinho, não o quero em silêncio... Converse comigo!  
 Não sei, parece que nossa conversa está tão marcada pela minha voz (claro, estás escrevendo 
sozinho, Nathan)... viu, leitor prezado, os exemplos são vários, estou dialogando com minha 
consciência. Bakhtin estava realmente correto quando falou que “estou impregnado pelo outro”. Por 
supuesto, ¡ cómo no! Eu acho tão gratificante quando as coisas se materializam... A questão da 
alteridade me chama tanta atenção por ver acontecer diante dos meus olhos, tudo ocorre aqui, na 
frente deles.  
 Acho necessário que tu saibas, leitor aplicado, como foi meu contato primeiro com a teoria 
de Bakhtin. Pois bem, logo que entrei no curso de graduação fui selecionado para uma bolsa de 
iniciação à docência, lá, tive algumas leituras teóricas que embasariam minha prática em sala de 
aula. Durante os primeiros meses de nossas leituras tive o prazer de ler vários textos do professor 
João Wanderley Geraldi, conhecido seu, leitor letrado? Bom, esse autor (que eu gosto bastante, por 
sinal) faz reflexões muito ricas sobre o ensino de língua portuguesa, meu foco na dita bolsa, a partir 
das leituras dele, um nome começa a me inquietar muito. Quase sempre, nos textos que lia, vinha 
um nome na epígrafe, estranho para um interlocutor pouco sabido (o que não é seu caso, não é 
mesmo?), o nome era BAKHTIN. Pensava eu: “quem será”? Não tenho a conta certa de quantos 
foram os textos que li de Geraldi, até que não aguentei de curioso, joguei no Dr. Google e lá me 
veio como resposta: filósofo russo, bla bla bla... Isso refreou, um pouco, a curiosidade (que eu já 
denomino curiosidade epistemológica, de tão forte que é) essa (simples) informação. Em seguida 
fui convidado a entrar no grupo de pesquisa sobre o assunto. Não quis, achei que seria muito 
complicado (ainda não acho que seja fácil hoje). Depois, comecei a ler obras de Bakhtin mesmo, 
não entendia muito... Pedi informações para minha orientadora, ela terminou retomando o convite 
de entrar no grupo e pela segunda vez eu recusei. Minhas leituras seguiam, por conta própria, 
depois num terceiro convite, eu aceitei entrar. E hoje tenho só uma certeza, não existem certezas 
quando falamos em Bakhtin, as ciências humanas não foram pensadas para generalizações, 
enquadramentos e encaixotamentos.  Somos vivos, imperfeitos, heterogêneos. Como uma teoria que 
verse sobre o assunto pode fechar em análises pobres de conteúdos generalizáveis? Isso me 
encantou, mais ainda quando ouvi pela primeira vez o termo que alguns autores usam para designar 
o pensamento do autor e do círculo: REVOLUÇÃO BAKHTINIANA. Estás acompanhando, leitor 
cúmplice? 
 Outro dia, no grupo de estudos, declarei não entender muito do conceito de ideologia, os 
professores que orientam as leituras e discussões, Fabiana e Moacir, tentaram auxiliar meu 
entendimento no assunto, me explicaram (grosso modo) que a questão da ideologia desdobra-se em 
duas, a ideologia dominante e a ideologia do cotidiano. Os nomes são autoexplicativos. Coloco 
agora essa questão para pensarmos na academicidade do meu texto, deste mesmo, que escrevo até 
aqui. Acho que esse tipo de texto, de cunho autoral, é parte de um grupo de textos que estão sendo 
estigmatizados pela cultura acadêmica, carregada de ideologia dominante. E lá vem um evento que 
versa sobre Bakhtin que nos pede um texto reflexivo que nos coloca de fato como autores e não 



  203

como autores acadêmicos. Seria uma forma de “dar uma tapa na cara da academia?” Que achas, 
leitor esperto? Ah... vai dizer que tu gostas de formatar segundo as enfadonhas normas da ABNT? 
Ou, que foi tão fácil assim te adaptar aos gêneros acadêmicos? Nesse momento, sinto que estou 
cometendo a hybris. É para mim, quase um crime contra o estado. E em que lugar disso tudo 
discuto alteridade? O escritor de textos acadêmicos como eu sou, tem por objetivo escrever para 
outros acadêmicos, visto que, a maioria dos leigos não há de entender por que tu escreves Et. Al. ou 
Apud. Outra pergunta interessante é, antes da escrita, pensar em que interlocutor estou tentando 
atingir, isso nos faz discutir alteridade. Já que, quem é o outro? Quem de fato lerá esse texto? Ao 
começar meu texto te defini. Sim, eu te defini, leitor surpreso! O leitor que defini é um leitor que 
também se desprendeu das amarras que apagam identidades com a finalidade única de formatações. 
Se entenderes o que digo, estamos falando a mesma língua, leitor perspicaz. Entendes?   
 Retomo a pergunta, quem é o outro? Melhoro-a, inclusive: Quem é (são) o(s) outro(s)? Será 
que podemos concordar com esse trecho do mestre russo?  

 
Quando contemplo um homem situado fora de mim e à minha frente, nossos horizontes 
concretos, tais como são efetivamente vividos por nós dois, não coincidem. Por mais perto 
de mim que possa estar esse outro, sempre verei e saberei algo que ele próprio, na posição 
que ocupa, e que o situa fora de mim e à minha frente, não pode ver: as partes de seu corpo 
inacessíveis ao seu próprio olhar (...), o mundo ao qual ele dá as costas, toda uma série de 
objetos e de relações que, em função da respectiva relação em que podemos situar-nos, são 
acessíveis a mim e inacessíveis a ele. Quando estamos nos olhando, dois mundos diferentes 
se refletem na pupila dos nossos olhos. (BAKHTIN, 1997, p. 42) 

 
 [Começa teu estranhamento por eu colocar a citação no meio da página, não é, leitor 
certinho? Pois bem, isso é uma tentativa de fuga, aceite, sim... Também, por não achar que posso 
colocar “pro ladinho”, com quatro cm de deslocamento. Minha escolha será por colocar as ideias de 
Bakhtin no centro, bem como vês essas].  
 Voltemos ao trecho de Estética da Criação Verbal. Bakhtin afirma que os horizontes 
concretos que tenho sobre o outro são vivenciados por mim e por ele, no entanto, esses horizontes 
não coincidem. O meu horizonte concreto é marcado pela minha vivência, pelas minhas relações 
com o(s) outro(s), pela minha procura por totalidade. Da mesma forma que o outro, com seu 
horizonte concreto, que só vive na minha relação com ele e é marcado pela sua vivência, pela sua 
alteridade, pela sua busca por totalidade. Nossa totalidade, posta nesses termos, é incompleta, pois 
eu busco nele minha completude, ele a busca em mim, nos encontramos, dialogamos, interagimos, 
dessa relação saio com minha visão de mundo deturpada, mudada pelo excedente de visão dele, o 
mesmo lhe acontece. Mesmo assim, meu olhar, meu excedente, não se fundiu com o dele, somos 
ainda diferentes, inseparáveis também, contudo diferentes. Enfim, só posso me definir como “eu” 
por que tenho um “outro”. É o outro que me faz viver essa condição de alteridade. Sou incompleto.  
 Veja leitor filosófico, concordas comigo? Eu me vejo nessa posição e faço de novo o 
diálogo: ideologia e alteridade. Segundo o que nos ensina Bakhtin a minha visão de mim mesmo é 
fatalmente medida, recortada, trespassada pelo mundo, eu dialogo com ele e ele me muda, por 
dentro e por fora. Tudo isso não te faz pensar que é isso, tudo isso, exemplo de ideologia dominante 
e ideologia do cotidiano, em uma grave tensão? A minha visão de mundo é treinada pelo olho do 
mundo. Outra questão interessante é a exotopia que faz com que eu me coloque em um lugar fora 
de mim para poder me observar. Por isso, a alteridade seria um princípio básico para existência 
humana, dado que, não posso colocar-me fora de mim para me observar, eu necessito do outro, da 
minha completude. Eu preciso que me completem, vivo por isso, minha vida é marcada pela busca. 
Busca ingrata, nunca serei completo. Buscarei sempre e para sempre. Bastante tempo, não é leitor 
necessário? Então, será que posso arriscar-me a dizer que este texto é a busca de uma perfeição 
imperfeita? Responda-me isso, sei da tua capacidade, astucioso leitor!  Entendes que a noção de 
“eu” não é só minha? Ela é social. Somos sociais, nossas visões de mundo e excedentes de visão são 
do mundo. Por fim, nas palavras do autor “em minha vida, a inter-relação “eu - outro” é 
concretamente irreversível”. (BAKHTIN, 1997, p. 44 - 45). Isto é, eu só sou eu porque existe o 
outro. Igualmente, outro só é outro porque existo eu.  
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 Em seguida, Bakhtin ainda discutindo o “Autor e o Herói”, traz a seguinte reflexão: 
Nunca é nossa alma, singular e única, que se encontra expressa no acontecimento - 
contemplação: sempre se introduz um segundo participante — o outro fictício, o autor não 
fundamentado e não autorizado; não estou sozinho quando me olho no espelho, estou sob o 
domínio de outra alma. (BAKHTIN, 1997, p. 53).  

 
 E se depois de ler esse trecho eu te dissesse: “Quando me olho, não me vejo.” Me parece o 
que é mais sensato a se dizer, não é verdade? Não tens a mesma leitura? Acho estranho, depois da 
minha entrada no universo bakhtiniano minha visão da minha vida e da vida em si, de maneira 
geral, foi mudando, pouco a pouco. Não sei até que ponto a minha visão não é o que Bakhtin cunha 
como “domínio de outra alma”. Que tu achas, leitor bakhtiniano? Também, me incomoda a 
questão que acima se discute, vê bem, ele chama o outro, que participa desse diálogo que me funda 
como sujeito frente a vida, de fictício, não fundamentado e não autorizado. Será, outro(s), que tu és 
(são) fictício(s)? E será que eu não dou autorização para que o outro que me “mira” construa a 
minha imagem? De certo não autorizo, pois sempre pergunto “¿ por qué me miras si no me sacas 
a bailar?” Discordâncias a parte. Volto a concordar com Bakthin, no tocante a minha imagem, eu a 
olho no espelho, mas não enxergo de fato eu, enxergo ali minha imagem refletida e minha imagem 
construída. Ao dizer que “quando me olho não me vejo”, quero colocar que olhar é, na minha 
acepção e nesse contexto, o ato de contemplação, o acontecimento de admirar minha imagem física 
frente ao espelho, o ver, também nessa acepção e nesse contexto, como o ato que só quem está em 
uma relação exotópica a mim pode ter, isto é, eu me olho deste lado (do lado de fora do espelho) e 
só poderia me ver se estivesse dentro do espelho. Em outras palavras: o espelho “semiotiza” minha 
imagem, ele fornece a mim uma imagem física frente a mim, a minha visão só se concretizaria se eu 
tivesse acesso eu mesmo ao que o espelho vê de mim. Não tenho esse acesso, não tenho essa visão, 
desse jeito, preciso do outro. O outro medeia minha relação com o mundo, faz parte dela, me 
trespassa, me muda, me inquieta, me desloca. Nem por isso me permito chamar o outro de intruso, 
mesmo que não esteja autorizado, o outro será sempre bem vindo.  
 Se este texto tomasse corpo, seria em formato de espiral. Enquanto escrevo, reflito sobre 
várias possíveis leituras da natureza da filosofia de Bakhtin e do Círculo que podem me ajudar a 
dizer-te um pouco da pequena reflexão da obra que já construí até o momento. Como digo se é em 
forma de espiral, retomo alguns temas. Vê bem, não me sou leitor ou seguidor das ideias do cara, só 
acho que alguma coisa ele falou bem, tomo agora, para analisarmos juntos, leitor cientista, uma 
frase de Bob Marley (encontrei-a em um blog qualquer pela internet, reservo-me a não citar fontes, 
estou tentando fugir das citações). Ele disse: “Eu olho para dentro de mim, e não me importo com o 
que as pessoas fazem ou dizem eu me preocupo só com as coisas certas.” (Bob Marley). 
Retornemos ao que falávamos antes, sobre alteridade, ideologia, exotopo. Vixe é tanta coisa que se 
pode analisar nesse texto, tu não achas, leitor sagaz? Deixo o primeiro trecho e vou diretamente ao 
fato de ele afirmar que não se importa com o que os outros fazem ou dizem. Puxa, Bob, será que 
não se preocupa mesmo? Nem um pouquinho, nem lá no fundo?  Engraçado, se não se preocupasse 
com os outros por que se preocupar com o que são as coisas certas? Veja bem Bob, e tu também, 
leitor entusiasmado, quem define o que são as coisas certas? Entendo eu, vê se tu concordas 
novamente, que aquilo que tu chamas de coisas certas nada mais são que coisas aceitas socialmente 
no lugar onde tu moras, ou melhor, moravas. Pois bem, desse modo, essas coisas aceitas 
socialmente são por assim dizer um produto do social, não é mesmo? Claramente é possível 
identificar o que é o social, são os outros, somos nós. Então, Bob e leitor, acho que estamos diante 
da seguinte demanda: ou tu, Bob, assume a falha do teu dizer e retrata – o; Ou eu - Cult, 
bakhtiniano e chato (minhas características) - e meu leitor que possivelmente dialoga com pelo 
menos uma característica dessas – fazemos de conta que não lemos isso, esquecemos o blog e te 
rotulamos como poeta lacaio. Melhor ainda, saímos cada um de nós três para o seu lado, eu volto 
para Bagé, tu para onde estiveres, Bob, e meu colega leitor e bakhtiniano para o lugar de onde veio; 
cada um dos três com seu excedente de visão ferido pelo embate, sangrando, nossas feridas irão se 
curar, e obviamente, depois de curadas não seremos mais como antes, nossa visão de mundo sai 
alterada. E porque não enriquecida? Sai enriquecida.  
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 Acho a posição de autor muito bonita. Nem notaste, mas eu brinquei com a tua leitura o 
tempo inteiro, esse parágrafo que escrevo acima é uma mostra de como criar uma metalinguagem 
para lidar com a filosofia. Embora eu não tenha cunhado os termos eu me aproprio deles e busco 
aqui dividir um pouco do básico entendimento que tenho da obra. Não quero dizer que Bakthin 
estava certo ou errado, isso é uma tendência de totalidade que me parece completamente estranha a 
obra dialógica que o autor traçou. Fatalmente devo alertar: se queres conhecer um pouco do que 
seja dele permita-se mergulhar na corrente da criação verbal que estudamos, é uma área rica e que 
preserva encontros com outras áreas.   
 Como eu dizia antes, leitor amigo, meu texto toma forma espiralada. Retomando outro 
conceito que já falei um pouco, o de exotopia, trago uma frase de Saramago, veja: “É necessário 
sair da ilha para ver a ilha, não nos vemos se não saímos de nós.” (Espero, leitor confuso, não estar 
te perdendo a cada outro nome que trago ao meu texto, trago-os para dialogar com nosso mundo, 
interagir com ele.) Assim, quero te interrogar, entendes o conceito de exotopo na escrita de 
Saramago? Senão, tentemos manipular a escrita dele: é necessário sair de mim para me ver, não nos 
vemos se não saímos de nós. Melhor? Quer dizer, leitor presente, entendamos isso a luz do conceito 
de alteridade também, o que Saramago tenta dizer, nada mais é que preciso completude, não a 
tenho, preciso do outro, de uma visão de fora da minha. Retorno a dizer: sou incompleto. Tu 
também és! Então, só existo porque o outro existe e os dois só existem porque se olham um de um 
lugar externo, de um lugar fundamental para suas constituições, para ser ímpar, como diz 
Drummond na epígrafe desse texto, preciso do outro para ser diferente de mim.  
 Como resolvi te trazer, no corpo deste e-mail, muitas reflexões válidas sobre a vida, chamo 
agora para dialogar conosco a (grande) Soledad Pastorutti, (cantora e atriz que nos últimos anos deu 
vida nova ao folclore argentino). O motivo para chamá-la para conversarmos, para os que me 
conhecem não é surpresa, mas imagino que nos conhecemos pouco, pois bem, La Sole (o apelido 
carinhoso de Soledad), é para mim uma das maiores e melhores cantoras representativas da língua 
espanhola. Além disso, traz tanta verdade no que ela canta, suas músicas são enunciadas com aquele 
toque latino, verdadeiro, bonito... Sabe? Bom, chega de fanatismos meus, observa essa música que 
te ofereço, querido leitor, como carinho depois da leitura que fizeste e dos nossos embates de 
opiniões sobre Bakhtin. 
 

Tren Del Cielo 
Viajo por las nubes 

Voy llevando mi canción 
Vuelo por los cielos 

Con las alas de mi corazón 
Déjame que llegue 

Que me está llamando el sol 
Vuelan los que pueden 

Volar con la imaginación 
Voy, voy llegando al sol 

Ven que nos lleva el viento 
Ahora voy, llevo mi emoción 

Voy, por el tren del cielo 
Voy por la montaña 

Hasta que me abrace el mar 
Por la pachamama 

Que nos da la libertad 
Voy por los caminos 

Que nos llevan a la verdad 
La senda del indio 

Para toda la humanidad. 
(Soledad Pastorutti) 

  
Qué hermoso, ¿no? Creio que esta escrita foi balizada pela vontade de me desvencilhar dos 

arreios da ABNT que acabou por fazer uma miscelânea de vozes e um texto intergênero. Visto que, 
quantos são os e-mails que tu recebes leitor internauta, que possuem vozes de russos, portugueses, 
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jamaicanos, argentinos, brasileiros ao mesmo tempo? É um falatório só, acho que orquestrei bem as 
falas desse povo todo, não achas? Uma polifonia só, bem ao gosto bakhtiniano! Também, quantos 
dos e-mails que tu recebes têm citações? E músicas junto? E trechos de contos? E de poesias?  
Quantos dos e-mails que tu recebes que necessitam de instruções para leitura? E quantos deles 
precisam de tanta resposta, como eu te belisquei a todo o momento para que desse? Confesso que, 
geralmente, eu não demoro três dias para escrever um e-mail...  Esse foi um caso a parte, em 
gênero, número e grau! 
P.S. 

a. Leitor, devo ter te importunado de fato, não?  Foi essa a intenção! 
b. As palavras, frases e enunciações inteiras em espanhol, te incomodam também? 

Intencional, de novo.  
c. Gerou contra-palavras? Eu espero que muitas...  
d. Como diriam aqui no Rio Grande do Sul: “mas que barbaridade, esse texto tá um 

baita carnaval!” Assumo o risco.  
e. Espero suas contra-palavras, de fato as quero. Se achares necessário, me manda uma 

resposta, terei um imenso prazer em dizer mais algumas palavras.  
f. Palavras não se esgotam, vem de uma fonte interminável que é a vida e minha 

relação com o outro. Terei sempre palavras a dizer-te, me dê as suas, troquemos. 
Aceito negociações.  

g. Aceite o convite da escrita carnavalizada, eu experimentei, gostei e será um 
problema voltar a escrever academicamente agora. Isso é culpa tua!  

h. Por fim, retomando um pouco o que a música de Soledad diz, seja um dos poucos 
que podem volar e te desejo que possa sempre volar con la imaginación.  

 
Grato pelo diálogo desde já, me despeço, com tristeza no coração, sei que me tornarei imperfeito de 
novo. A vida é assim, o outro me completa e me deixa, preciso me adaptar.  
Saudações Bakhtinianas! 
Atenciosamente, Nathan.  
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Primeiras experiências vivenciadas na linguagem bakhtiniana 
 

Flávia do Carmo Bullé90  
  Iolanda Silva Menezes de Araujo91 

 
 
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 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. [...] 

                                                            
90 UFRJ; febulle@ig.com.br 
91 UFRRJ; iolanda.s.araujo@hotmail.com 
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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 
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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 
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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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Princípios e perspectivas bakhtinianas na pesquisa de natureza histórica e 
cultural 

 
Dulcinéa Campos∗ 

 
 
O presente artigo tem por objetivo aprofundar questões relacionadas com o tema como 

possibilidades de reflexões sobre  conceitos bakhtinianos que podem nos ajudar a pensar a questão 
da metodologia nas pesquisas de perspectiva  histórica e cultural.  Ressaltamos que Mikhail Bakhtin 
(1895-1975), reconhecidamente um filósofo da linguagem, adota a ideia de que o sujeito, histórico e 
social, encontra-se enraizado em uma realidade concreta semiótica, carregada de sentidos.  Dessa 
forma, esse autor não se debruçou sobre a formulação de uma metodologia para a pesquisa, mas, ao 
realizar seus estudos, escolheu o método que  mais se adequava à sua forma de conceber a 
linguagem e o mundo. Esse método, obviamente, orientado por princípios teóricos que tinham em 
suas bases a dialogia.  Desse modo, os conceitos formulados por esse autor oferecem um arcabouço 
teórico que oferece ao pesquisador grande flexibilidade de dialogar com vários campos do 
conhecimento  e, principalmente, apontar caminhos a serem percorridos em uma pesquisa que se 
propõe a analisar um mundo que se constitui dialeticamente. Essa dialética é, por excelência, 
dialogada e comprometida não com a síntese, mas com o acontecimento advindo do contexto 
histórico compartilhado por meio de permanente diálogo. É uma dialética que não ignora a 
singularidade e a  eventicidade. 

Bakhtin oferece, portanto, importantes conceitos para pensarmos a metodologia na pesquisa 
que se propõe a estudar o homem no tempo histórico. Dentre tantos outros conceitos, selecionamos, 
para fins deste artigo, o dialogismo, a polifonia, a exotopia e a carnavalização. Esses conceitos são 
discutidos em suas obras, dentre as quais destacamos O problema da poética em Dostoiévski 
(publicada pela primeira vez em 1929 e com uma segunda edição em 1963) e A cultura popular na 
Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais (publicada em 1965). Nessas 
obras, Bakhtin adota como pilar o dialogismo e por meio dele revela a sua forma de pensar o 
homem na sua própria existência concreta. 

Assim, seguindo a perspectiva dialógica desse autor neste artigo, primeiramente 
discutiremos os conceitos ora elencados destacando a forma como o próprio Bakhtin utilizou esses 
conceitos em seus estudos. A seguir apresentaremos possibilidades metodológicas, como forma de 
reflexões para realizações de pesquisas de natureza histórica e cultural. Por último, a fim de 
possibilitar um acabamento estético ao texto, expomos as considerações finais. 

 
Conceitos bakhtinianos e a relação que estabelecem na compreensão do contexto  histórico e 
cultural 

 
Bakhtin buscou compreender melhor a elaboração de sua própria filosofia ao analisar a 

composição implícita nos romances de Dostioiévski. Procurou analisar como o dialogismo, a 
exotopia e a polifonia foram praticados em seus romances e como eles foram determinantes para 
que esse autor subvertesse as velhas formas do romance europeu e criasse um novo tipo de 
romance, o polifônico. No entanto, não seria possível a compreensão de que  a inovação peculiar do 
romance de Dostoiévski  se centra no fato de que ele vê as suas personagens como sujeitos, no 
sentido de que  “[...] não importa o que a sua personagem é no mundo, mas, acima, de tudo, o que o 
mundo é para a personagem e o que ela é para si mesma” (2010, p. 52),  se Bakhtin não   aplicasse o 
seu próprio pensamento filosófico. 
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Desse modo, Bakhtin salienta que, para respeitar a singularidade de cada personagem, 
Dostoiévski usava um método específico, em que possibilitava a cada uma delas se lançar para fora 
das normas sociais rígidas existentes, por meio da criação de situações em que elas eram 
provocadas a se revelar. Fazia isso inspirado na realidade social concreta, pois “[...] ele criava 
imagens vivas e ideias auscultadas, encontradas, às vezes adivinhadas por ele na própria realidade, 
ou seja, ideias que já têm vida ou que ganham vida como força-ideia” (2010, p. 100).  Esse método 
tornava possível o desabrochar de uma diversidade que ganhava significação em um dado 
momento, em uma dada circunstância. Nesse sentido, Bakhtin revela o movimento exotópico criado 
por Dostoiévski por meio da ausculta  às relações dialógicas que provinham de todas as direções e 
em todas as manifestações da vida. 

Esse movimento dialógico, polifônico e exotópico na pesquisa oferece um execedente de 
visão que possibilita ao pesquisador realizar movimentos de distanciamentos e de  aproximações  
por meio da ausculta dos “[...]  ecos das vozes-ideias do passado, tanto do passado mais próximo 
[...] quanto do mais distante” (2010, p.101). Nesse processo de encontro de consciências que se dá 
entre pesquisador e pesquisados, todas as vozes sociais são auscultadas igualmente, pois todas são 
consideradas independentes, plenivalentes, autônomas e carregadas de sentidos ideológicos. Como 
vimos, para Bakhtin, Dostoiévski criativamente desprendia-se de seu tempo e se projetava 
dialogicamente, tanto em direção ao passado quanto em direção ao futuro, pois, “Desse modo, no 
plano da atualidade confluíam e polemizavam o passado, o presente e o futuro” (2010, p. 100). Essa 
visão exotópica, polifônica e dialógica, evidentemente, ajuda-nos a capturar de forma mais 
abrangente o caráter histórico e cultural da realidade pesquisada, pois, quando tratada dessa forma, 
a realidade perde o seu caráter de “[...] estatismo, seu naturalismo, sua dispersão [...], o futuro real 
começa a penetrá-la sob a forma de tendências, possibilidades e antecipações” (BAKHTIN, 1987, p. 
106). 

 
 

A carnavalização como metodologia de análise dos processos de singularidade social 
 
A partir das análises dos escritos de Dostoiévski, Bakhtin inaugura o conceito de romance 

polifônico e de carnavalização da literatura. Nessa obra, faz uma associação entre o carnaval e a 
literatura, advindo daí o termo carnavalização da literatura, ou seja, assim como o carnaval é um 
acontecimento simbólico representativo do qual emerge uma linguagem igualmente simbólica e 
metafórica, a literatura carnavalizada segue essa mesma lógica de sentido. Essa forma de linguagem 
foi uma maneira encontrada por Dostoiévski para descrever as coisas mais ínfimas da vida humana, 
que eram captadas por meio do processo de ausculta. Para descrevê-las, era necessária uma 
linguagem peculiar que, para ser  traduzida adequadamente para a linguagem verbal, seria 
necessário a escolha de palavras que se assemelhassem à linguagem simbólica do carnaval.  Essa 
transposição dos sentidos ambivalente e metafórico da linguagem do carnaval para a linguagem da 
literatura é que denominamos de carnavalização (BAKHTIN, 2010). Desse modo, a carnavalização 
é um conceito que possibilita ao pesquisador a percepção de sentidos impressos nos processos de 
resistência em que inserem o surgimento do inusitado, uma vez que o sujeito bakhtiniano é, por 
natureza, responsivo.   

Bakhtin assevera, portanto, que a linguagem carnavalesca traz em seu cerne a ambivalência, 
uma vez que todas as imagens do carnaval comportam duplo sentido, pois elas não só desvelam, 
criticam e denunciam crises existentes no cotidiano, como, ao mesmo tempo, propõem ações de 
superação, mostrando que novas formas de convivência e organização social são possíveis. Nesse 
contexto, as soluções não surgem a priori; elas são encontradas na própria realidade concreta. Nesse 
sentido, a carnavalização subverte o modelo reificado de mundo, mostrando que esses modelos, 
além de inadequados, são antagônicos ao sentido da vida, evidenciando, portanto, que, no âmbito da 
cultua, há tanto submissão quanto resistência, ou seja, aquele que se submete também resiste. 
Assim, a carnavalização na pesquisa é  um modo de linguagem  revelador da cultura, 
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principalmente da cultura de massa que, articulada com a literatura,  reflete o cotidiano vivido que, 
por sua vez, se refrata em muitos gêneros literários. 

Mikahil Bakhtin mostrou que é possível e viável essa abordagem em pesquisas, uma vez que 
ele a utilizou para analisar os escritos de François Rebelais, apresentados na sua obra A cultura 
popular na idade média e no renascimento. Para entender esses escritos, Bakhtin buscou 
compreender, primeiramente, as fontes populares que lhe serviram de inspiração, juntamente com a 
sua principal característica, que é a cultura cômica popular (BAKHTIN, 1987). Essas fontes 
populares sobre as quais Rebelais se debruçava para escrever a sua obra eram revestidas de 
significação cultural de um determinado tempo histórico, a qual Bakhtin denominou de metáfora da 
praça pública, que “[...] reflete a concepção única do mundo que se cria nas contradições” 
(BAKHTIN, 1987, p. 128).  “A praça pública no fim da Idade Média e no renascimento formava um 
mundo único e coeso onde todas as ‘tomadas de palavra’ [...] possuíam alguma coisa em comum, 
[...] liberdade, franqueza e familiaridade” (Bakhtin, 1975, p.132).   

Nesse contexto da praça pública, a carnavalização se manifesta compreendida como uma 
linguagem carregada de simbologias e adereços que expunha  criticamente as organizações sociais 
dominantes. Essa linguagem, além de expor a divergência entre o oficial e o não oficial, se 
identifica com o “caráter-não-oficial” (BAKHTIN, 1987). O caráter não oficial, identificado como 
movimentos culturais, retratava o modo de ser, pensar e agir das massas. 

Em suas análises, interessava a Bakhtin não a pretensa divisão entre oficial e não oficial, que 
consiste na tentativa de separar a cultura em status menor ou maior, mas a forma social em que a 
humanidade se encontrava organizada, uma vez que Bakhtin se contrapõe a esse modo binário de 
ver e compreender a cultura. Assim, em seus estudos, Bakhtin não se deteve nas diferenças entre as 
culturas (oficias e não oficiais), mas teve o propósito de assinalar a forma como essas diferenças são 
ideologicamente estigmatizadas socialmente e se transformaram em desigualdades sociais. Essas 
desigualdades são marcas da hierarquização produzida pela sociedade de classes, manifestadas nas 
estruturas sociais. Desse modo, “A praça pública era o ponto de convergência de tudo que não era 
oficial, de certa forma gozava de um direito de extraterritorialidade no mundo da ordem e da 
ideologia oficiais, e o povo aí tinha sempre a última palavra” (BAKHTIN, 1975, p.132). As 
manifestações populares ocorridas nas praças públicas eram a mola propulsora para o 
desenvolvimento da cultura como o berço da renovação social.  Abolia-se, provisoriamente, todo 
tipo de relações  hierárquicas que serviam para subjugar o povo e, com essa abolição, era possível 
abrir espaço para a criatividade utópica, que vislumbrava novas formas de relações sociais. Essas 
novas relações eram pensadas a partir da classe que se via oprimida e injustiçada pela classe que 
detinha o poder. 

Todavia, apesar de Bakhtin apontar a divergência entre as duas culturas demarcadas pela 
linha divisória entre as classes oficial e não oficial, elas se colocam em uma relação dialógica tensa 
e se contagiam, porém não se fundem. Isso é retratado por esse autor quando assinala que, “[...] nas 
etapas primitivas, dentro de um regime social que não conhecia ainda nem classes nem Estado [...]” 
(BAKHTIN, 1987, p. 5), era comum as festividades acontecerem paralelamente às cerimônias 
oficiais e, nesse momento, tudo se tornava igualmente oficial. Bakhtin informa que essa potência de 
dualidade da percepção do real, contida na cultura cômica popular na Idade Média e no 
Renascimento “[...] existia no estágio anterior da civilização primitiva” (BAKHTIN, 1975, p. 5). A 
formação social primitiva desconhecia a separação de classes e de Estado, o que possibilitava o 
convívio com aspectos sérios e cômicos de uma mesma realidade. O cômico e o sério tinham o 
mesmo peso cultural. 

Somente quando se “[...] estabelece o regime de classes e de Estado, torna-se impossível 
outorgar direitos iguais a ambos os aspectos, de modo que as formas cômicas [...] adquirem um 
caráter não-oficial [...]” (BAKHTIN, 1975, p. 5). Os ritos cômicos deixam de ocupar o mesmo 
status social das festas oficiais e passam a representar a cultura popular que, por sua vez, expõe, 
ridiculariza e contesta a forma social vigente. Nesse momento, as culturas passam a coexistir, 
indistintamente, e  ocupam  posição de um signo ideológico, de forma que “[...] o ser, refletido no 
signo, não apenas nele se reflete, mas se refrata” (BAKHTIN, 1992, p. 46) e o que determina essa 
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refração do ser no ideológico é o confronto de interesses sociais, ou seja, a luta de classes. Desse 
modo,  o que antes era oficial se torna  popular, ou vice-versa, e o seu sentido histórico modifica-se 
num eterno modificando-se. Assim, o desenvolvimento das sociedades de classes implicou a perda 
do status de todos os aspectos relacionados com o riso. A partir de então, a cultura popular passa a 
se constituir como instrumento de visão do mundo das camadas inferiores da sociedade, 
identificadas como cultura não oficial. Nesse momento, riso e sério passam a ter lados socialmente 
definidos ideologicamente. 

Na contemporaneidade, a cultura popular continua a fazer provocações,  garantindo espaços 
de liberdade de expressão em que o dialogismo ocupa espaço central. Nesse sentido, “[...] o 
dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre simétrico e harmonioso, existente entre 
os diferentes discursos que configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade” (BRAIT, 
2005, p. 94). 

 
A metodologia dialógica de análise: uma audácia científica? 

 
Como dissemos, este artigo discute a pesquisa orientada para uma abordagem  histórica e 

cultural, de cunho qualitativo, que toma o dialogismo bakhtiniano como constitutivo da pesquisa. 
Tratamos a pesquisa nessa perspectiva porque consideramos os indivíduos como sujeitos de seu 
discurso e não como objeto de análise. Assim como Machado (2005, p. 165), entendemos que as 
esferas de uso da linguagem podem ser dialogicamente configuradas em função do sistema de 
signos que as realizam, constituindo-se como “[...] metodologia de análise dos gêneros discursivos 
mergulhados na dialogia dos signos e dos códigos culturais em devir”. Essa autora assinala que  
Bakhtin apostou tudo no diálogo e, por isso, instiga aos pesquisadores que pretendem se guiar nessa 
direção, a serem “audaciosos” . Reitera a citação de Bakhtin: "O que nos falta é uma audácia 
científica e investigadora sem a qual é impossível elevar-se ao alto nem descer às profundidades" ( 
MACHADO, 2005, p.165). 

Para a materialidade dessa ousadia, é possível seguir uma metodologia dialógica, cuja 
referência é o próprio método utilizado por Bakhtin para a realização de seus estudos. Assim, para 
alcançar a materialidade enunciativa, advinda das análises, propomos uma metodologia dialógica 
que traz em suas bases o caráter responsivo dos sujeitos envolvidos no contexto, pois acreditamos 
que, a partir da interlocução responsiva, é possível compreender os problemas, situando-os no 
tempo e no espaço histórico e cultural. 

Bakhtin (2003) inspira uma nova atitude metodológica em relação à pesquisa, quando 
estabelece a diferença entre as ciências humanas e os métodos das ciências exatas.  Os seus objetos 
são distintos, ou seja, as ciências humanas estudam o homem em sua especificidade humana, isto é, 
em processo de contínua expressão e criação. Nas ciências exatas, o pesquisador encontra-se diante 
de um objeto mudo que precisa ser contemplado para ser conhecido. Desse modo, esse autor rompe 
com a concepção de pesquisa como ato contemplativo. Entendemos que essa ruptura 
epistemológica nos remete a uma atitude metodológica voltada para o encontro dialógico que 
possibilita a autorrevelação de sujeitos livres, cuja situação da pesquisa se constitui em uma relação 
entre sujeitos. Passa de uma orientação monológica para uma orientação dialógica. Dessa forma, 
consideramos que investigador e investigado são dois sujeitos em relação de diálogo. 

Além disso, nessa forma metodológica de pesquisa, o texto é tomado como objeto de 
análise, ocupando uma posição privilegiada, uma vez que ele é considerado a realidade imediata do 
pensamento e das vivências (BAKHTIN, 2003). “A atitude humana é um texto em potencial e pode 
ser compreendido (como atitude humana e na ação física) unicamente no contexto dialógico da 
própria época [...]” (BAKHTIN, 2003, p. 312). As ciências humanas são as ciências do homem, 
portanto é impossível estudar o homem fora do texto e independente deste.  “Por toda parte há o 
texto real ou eventual e a sua compreensão” (BAKHTIN, 2003, p. 319). Assim, segundo esse autor, 
o texto  “[...] é a realidade imediata (realidade do pensamento e das vivências), a única da qual 
podem provir essas disciplinas e esse pensamento. Onde não há texto não há objeto de pesquisa” ( 
BAKHTIN, 2003, p. 307). 



  216

Desse modo, consideramos que os textos se constituem um espaço apreciativo dos 
enunciados, os quais não podem existir separados das relações dialógicas entre os sujeitos e as 
realidades e que, acima de tudo, se prestam a mediar o diálogo na produção do foco desta 
investigação. Para isso, o principal instrumento de uso, para análise dos textos, é a dialética, 
considerando que “A dialética nasceu do diálogo para retornar ao diálogo em um nível superior” 
(BAKHTIN, 2003, p. 401). Conforme assinala Bakhtin, o verdadeiro discurso é o diálogo 
eternamente inconcluso. Assim, a dialética ocupa  o lugar do método dialógico de análise, pois o 
próprio Bakhtin afirma que a dialética se dá na dialogia. 

 
À guisa de conclusão 

 
 Por meio dos conceitos da dialogia, exotópica e polifonia, Dostoiévski criou uma 

metodologia dialógica para produzir os seus romances, uma vez que colocava os sujeitos envolvidos 
em perspectiva de análise. Para isso, buscava escutar os diálogos que se estabeleciam na realidade 
circundante, o que envolvia “[...] auscultar a sua época como um grande diálogo, [...] captar nela 
não só vozes isoladas, mas antes de tudo as relações dialógicas entre as vozes, a interação dialógica 
entre elas” (2010, p.100). 

Nesse processo de ausculta, é possível perceber a pluralidade de pensamentos existentes na 
realidade pesquisada e essa percepção contribui para  romper com a ideia de existir uma sociedade 
de pensamentos e cultura homogêneos.  Além disso, atesta que a história não é  linear  e nem  
unilateral  e que ela jamais deve ser olhada somente a partir de uma única perspectiva, pois 
apresenta várias facetas, visões e sujeitos. Nessa direção, segundo Bakhtin (2003), a compreensão 
desses múltiplos fatores é de caráter eminentemente dialógico, incluindo, nessa dialogicidade, a 
compreensão do pesquisador, que é o “entendedor”. Nesse caso, o pesquisador se torna um 
participante do diálogo em que “A própria compreensão integra o sistema dialógico como elemento 
dialógico e de certo modo modifica o sentido total” (BAKHTIN, 2003, p. 332). 

Seguindo a abordagem dialógica na pesquisa, é fundamental auscutar todas as formas de 
manifestações culturais, pois elas, além de se constituírem locus privilegiados de análise, são, 
também, um importante  berço de renovação social. Nessa perspectiva, proceder à análise da 
realidade sob esse aspecto histórico é possível se ultrapassarmos tanto o determinismo que restringe 
o campo de visão, quanto os mecanicismos estreitos e abstratos que induzem a um anacronismo 
histórico (BAKHTIN, 1987). Dessa forma, Bakhtin auxilia os pesquisadores a perceberem que têm 
“[...] diante de si um mundo incompleto e em transformação, pleno de um passado em via de 
decomposição e de um futuro em vias de formação” (BAKHTIN, 1987, p. 108). Contudo, nesse 
futuro se inserem as nossas expectativas e idealizações e por isso é fundamental que nos 
preparemos para o inusitado. 
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Era uma vez, lá pelas terras onde morava o índio Ibagé, o mundo via nascer  um novo reino, 
num lugar fronteiriço e distante no pampa gaúcho. E como em qualquer reino que se preze, somente 
os que pertenciam à monarquia tinham acesso à educação (nível fundamental, médio e superior). 
Então, alguém não pertencente à nobreza começou a perguntar-se: podemos chamar esse lugar de 
Rainha da Fronteira? E assim foi feito... 

Dois séculos se passaram e tudo continuava exatamente igual: os títulos de soberania (ou 
seriam os sobrenomes? ou seria o status quo?) mantinham o poder e cada família tinha um ramo, 
herdado de seus parentes. E assim tudo estava em “perfeita” harmonia, até que os “súditos” saíram 
às ruas e, na praça central do reino, ouviram um presidente (rei?) proletário anunciando a criação de 
uma universidade (o que era universidade? não sabiam ao certo...) que traria o progresso não só 
para o reino, mas para toda a região esquecida. 

Essa promessa foi vista, desde o início, pelos mais conservadores (ou desinformados), como 
um fato estranho à cidade. Como uma promessa descabida para um reino que precisava de “coisas-
mais-importantes” e imediatas (como, por exemplo, ouro e casacos de pele). O progresso prometido 
pelo rei proletário (?) levou tempo para ser apreciado.  

A tal da universidade pairava no ar, como o pé-de-feijão de João: nas nuvens. O povo não 
conseguia apreciar de imediato as suas estruturas, pois elas demoraram para serem construídas. 
Seus ensinamentos custaram a ser compreendidos, já que muitos eram inovadores e excêntricos. 
Pessoas estranhas (algumas chamadas de mestres e outras de doutores), com seus “vixes”, “meu” 
“uais” e “nossinhoras” passaram a caminhar pelas ruelas da província em suas ruas tortas, batendo 
em suas porrrtas morrrtas, refletindo em suas luas amorrrfas... serenatas de sotaques.  

As terras, que antes pertenciam à nobreza, vieram a ser compartilhadas com os exóticos 
visitantes e, devido a isso, começaram a pertencer a um maior número de pessoas. A educação, 
antes de privilégio dos abastados, tornou-se de acesso facilitado para todos que desejassem 
conhecer mais a respeito do mundo, fossem pobres ou ricos, mulheres ou homens, brancos ou 
negros, homossexuais ou heteros. 

O fato curioso é que atualmente (2013), sete anos após a chegada da universidade na região, 
uma parte do condado permanece sem condições adequadas de saneamento básico. Ainda sofre com 
o problema histórico da seca e da falta d’água, e a base da economia continua agrícola. Faltam 
também profissionais qualificados em certas áreas e a renda continua centrada nas mãos de poucos 
soberanos (quase Czares) que se orgulham em ser da nobreza, com sobrenome tal... 

Mas retomemos a história, ainda dentro da universidade, grupos de pensadores surgiram. 
Pessoas dispostas a refletir acerca do mundo interior, do mundo da cultura e da vida. Nesse lugar 
que estamos hoje, como um grupo de pessoas (proletárias, nobres, heterogêneas), temos o privilégio 
de observar e presenciar as diferentes vozes que ecoam, dialogam e conflituam-se entre si em nossa 
vida cotidiana. 

Assim, criou-se o GEBAP - Grupo de Estudos Bakhtinianos do Pampa - com a chegada de 
dois forasteiros vindos de reinos longínquos. Surgia, então, a promessa de um futuro diferente 
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(melhor? ao menos mais reflexivo...) para os habitantes do povoado. Um reino onde a opressão e a 
desigualdade dariam lugar para um tempo de aprendizagem, utopia e esperança.  

Esses bárbaros forasteiros se constituíram a partir de ideologias cotidianas diferentes, já que 
um era bóia-fria e a outra era operária e, por conseguirem quebrar os padrões dominantes (!), 
resolveram instalar-se por aqui, por meio da universidade trazida pelo  presidente (com apoio do 
prefeito proletário), com o anseio de fazer a diferença, especialmente, nesse reino por muito tempo 
esquecido.  

Tal tentativa só seria possível com a ajuda de um filósofo da linguagem, também originário 
da periferia do poder, do exílio e da perseguição política, lá das bandas do reino de “Tão, tão 
distante”, em uma época já secular. Assim, os dois forasteiros (como o flautista mágico de 
Hamelins hipnotizou os ratinhos) conseguiram recrutar (junto às forças revolucionárias) para esse 
diálogo simpatizantes que, embora nativos do reino, já olhavam para o mundo de um outro lugar, de 
um outro contexto exotópico, uma vez que acreditavam não ser apenas vassalos do rei, não se 
prestavam à domesticação.  

Hoje, em 2013, o grupo de estudos já está com dois anos de caminhada e em nossos 
encontros quinzenais, procuramos dar nossas contrapalavras a esse(s) pensador(es) (Bakhtin e seu 
círculo) que formulou uma grande reflexão a partir do contexto em que vivia. Assim, do lugar ativo 
que ocupamos nesse reino, procuramos dar nossa resposta responsável, não somente para o nosso 
reino, mas para o mundo. Ao pensar no reino e na temática “vida, cultura e alteridade” na 
contemporaneidade, perguntamos qual a visão de cada um que ocupa um lugar nesse reino: 

Nesse reino eu sou simpatizante, forasteira e mãe. Isso mesmo, mãe! Sonho, desejo e 
imagino um reino melhor para os meus filhos. Um reino onde eles possam fazer e ser parte. Um 
reino onde o sobrenome não tenha mais tanto peso. Um reino onde a pompa dê lugar para a 
diferença. Um reino onde meus filhos não sejam excluídos porque seus pais ainda acreditam no 
ensino público.  Não posso ficar somente no sonho e no desejo, preciso agir! E é isso que estou 
tentando fazer com a minha humilde participação no GEBAP e a constante insistência com meus 
filhos, para que eles pensem e falem, não necessariamente nessa ordem. Para que eles questionem 
quando acreditarem que é preciso. Nesse reino eles não têm papel fixo e nem ramo para herdar. 
Esse reino é deles! 

Como pensadora e simpatizante, sou a curandeira do reino. Faço questão de demarcar meu 
gênero, pois, antes de tudo, quero mostrar que no GEBAP, como no Círculo de Bakhtin 
(representado pela pianista Maria V. Yudina) há a presença de mulheres filósofas, pesquisadoras e 
feiticeiras. Acredito que as concepções de gênero (feminino e masculino) são constituídas 
discursivamente na linguagem, na cultura e na ideologia. Acredito na vida e no estudo mestiço e 
transdisciplinar da linguagem como prática social. Acredito que a mistura, a combinação de ervas e 
dizeres traz a lucidez da alma à tona. Acredito na repetição como recurso estilístico, como 
reafirmação do meu ponto de vista, do meu lugar único. Acredito, para temporariamente finalizar, 
na possibilidade que tenho, como sujeito(a) ativa, de intervir na ordem discursiva quando respondo 
responsivamente no agir singular e significante de minha relação com o mundo, quando meu saber 
popular curativo (entre ervas, fogo e fumaça) me possibilita intervir por um mundo melhor... 

Como bobo da corte e nativo, couberam a mim as atividades do reino referentes aos jogos, 
riso e a diversão. As palavras sempre foram  o meu ponto forte, a linguagem se manifestava em 
mim através do verso como expressão. A ideologia em meu discurso infiltrava-se sorrateiramente 
no inconsciente. Disfarçada em forma de piada induzia o povo à revolução. E foram nesses 
pequenos momentos em que consegui escapar por alguns instantes do padrão. 

Com a minha mensagem espremida por entre as vozes e risos. Implantei no mundo da 
nobreza o meu jeito pessoal de carnavalização. Pois então eu me despeço desse modo, sem palavras 
de final ou conclusão. Deixo para que cada um interprete do seu próprio lugar e contexto essa 
minha tola  descrição. 
 Neste texto sou nativo do reino... só nesta ocasião, eu penso. Me vejo como intruso aqui, sou 
um camponês. É bem verdade que meu R.G. traz como naturalidade o reino, mas daqui não sou! Eu 
venho de um lugar em que se respira ar puro e o vizinho sabe mais da minha vida do que eu. 



  219

Fronteiras de lado. Faz parte de minha natureza a resposta, sempre respondi, mentalmente que 
fosse... foi assim que caí na correnteza da criação verbal,  muito cedo, e tive que aprender a nadar, 
contra a corrente, às vezes. Enquanto eu deveria saber  definir  langue em oposição a  parole, me 
interessava mais o dialogismo, a alteridade, a polifonia e uma série de outras palavras, cada qual 
mais instigante, prato cheio para um curioso aldeão em um reino antes dominado pelo índio. 
Estudar Bakhtin apaixona, enuncio eu.  Mas não é um amor que me deixa cego. Pelo contrário, 
tento (com o olho do mundo) olhar para a pequena província e pensar em possibilidades de 
progresso. Claro que as chuvas abundantes, as farturas nas colheitas e a prevalência do bem sobre o 
mal são importantes, no entanto, minha responsabilidade como simpatizante da causa é almejar 
mais, mirar mais alto, quem sabe, que tenhamos um reino mais igual (utopia). O meu lugar nesse 
reino é um dos mais baixos, pois não sou do clero, nem da realeza, tampouco militar, sou um pobre 
agricultor (militante, mesmo assim). E como tal, mesmo que dificilmente levado a sério,  tenho a 
certeza que as palavras que e(a)nuncio tem ressonâncias em todas as outras “castas”, assim como, 
elas (as palavras) provem,  sabe-se lá de onde,  me fazendo responder ativamente.  A certeza que 
tenho é que sou abelhudo demais para não responder!  

Sou uma forasteira. Cigana que não encontra seu lugar no mundo, pois sabe que em cada 
canto dessas terras há um novo aprendizado. Graças ao instinto nômade tentei fugir deste reino que 
conheci ainda criança, porém sem sucesso. Compreendendo então que aqui existem possibilidades 
de aprender novas magias, resolvi estacionar minha carroça e fazer fogueira perto dos campos e 
cavalos dos grandes generais deste reino. Ao me deparar com outros forasteiros fui inserida no 
universo dessa nova universidade e, logo em seguida, fui apresentada ou iniciada nas magias do Sr. 
Bakhtin. Sua magia no começo me deixou zonza com seu vocabulário teórico, dialogismos, 
polifonias e outras palavras que para mim eram feitiços desconhecidos. Cada nova magia que me 
apresentava, me sentia ainda mais envolvida por seus mistérios. Sendo assim, resolvi aumentar meu 
contato com este novo mundo. Me uni então a um grupo peculiar que pesquisa melhor os livros e 
escrituras desse mago das palavras. Mesmo sendo novata e com todo o desconforto que certos 
feitiços ainda me causam, sigo nessa busca pelo melhor enunciado, a melhor palavra... Enquanto 
isso, continuo me debruçando ante suas escrituras, tentando acrescentar mais um tipo de magia aos 
meus limitados conhecimentos nessa área, a magia da palavra, da diferença, do outro. 

Eu sou a trans(formadora) forasteira e chegay ao reino no hace mucho. Vinda de outros 
hogares, tenho também outros olhares, outras sombras refletidas em meus olhos, minhas canções 
tem outros blues; tenho ainda marcas de muitos outros que cruzaram pelos meus caminhos, mas 
nunca me apagay do meu ninho. Fui sempre um borrego desgarrado e virei a ovelha negra 
(colorida?) da família, como cantou Rita Lee. Desde tempos de ditadura, apanhei na escola, mas 
como dizem aqui, sou resistente como cavalo criolo! Não temi os tempos, os ventos e corri pelos 
mundos para ouvir outras vozes, tomar outros licores, sentir novos sabores, odores...  Nesses meus 
caminhos encontrei as palavras do velho Bakhtin que desde sempre batem em mim, pulsam e tento 
seguir novos trilhos porque como diz o poeta Machado: Caminante no hay camino, el camino se 
andar, a cada golpe a cada verso. Assim, como os versos, bebo os verbos que me deixam trans-
lúcida, trans-locada, des-locada... Tudo que vejo, tudo que tenho são palavras outras que chegaram 
até mim, são ecos que enunciam a possibilidade de um novo mundo futuro, trans-formado pelas 
nossas vozes, pelas nossas diferenças, pelas nossas inter-ações! E, definitivamente, não há eu, 
prefiro a vertigem do eu! Sou mais do coletivo, do povo, para o povo e com o povo! E não vou 
esquecer que sou trans! O meu presente não apaga o meu passado! 

Sou a contrabandista do reino. Meus companheiros são popularmente conhecidos como 
quileros  por cargarem alimentos de quilo em quilo. Arroz, feijão, batata, açúcar, pilha, erva... e por 
aí se vai! O trabalho traz alguns riscos, pero como dicen ellos ‘hay que continuar!’. E o que fazemos 
não é crime não, se é o que você está pensando! Vivemos do movimento: compramos aqui, 
vendemos ali, atravessa a rua pra lá, atravessa a rua pra cá... Isso é globalização! 

Bueno, eu empecei trazendo alfajor y dulce de leche preste reinado. Em seguida empeçaram 
a me pedir whisky, energético, vinho, eletrônicos e até pneu eu já carguei.  Mas isso foi em outros 
tempos, quando eu andava lá praquelas bandas. Agora to cargando só no final de semana. Os trans-
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formadores deste reino me tiraram dessa vida e agora eu faço parte da Academia: escrevo artigos e 
saio por aí loca de facera contando como é a vida aqui na frontera. 

Sou a segunda forasteira e me considero a professora do reino. Porém, sou uma professora 
que rema contra a maré, já que meu interesse e o de inter-agir com a ‘plebe’ do reino e não com os 
que, de fato, se acham no “direito” à educação. Essa posição – política - não é por acaso já que 
também vim de um lugar do qual fazia parte da plebe e graças a mediações fundamentais e acesso 
ao pensamento bakhtiniano, pude subir alguns degraus da escada e alcançar um status quo que não 
era esperado para alguém como eu. Esse status quo me deixa com poder e gosto disso: poder de 
interferir na ordem – falsamente natural - das coisas. Assim, tenho oportunidade de dialogar com 
diferentes sujeitos desse reino, especialmente, com os inconformados como eu. O objetivo que guia 
minha vida pessoal e profissional é olhar para além de uma ideologia dita dominante. Minha visão e 
meu agir faz parte de uma ideologia cotidiana que acontece no dia a dia, nas interações face a face. 
Esse lugar exige um sujeito que dê respostas sempre que é convocado (e somos sempre!). Um 
sujeito que responde responsavelmente, atribuindo suas compreensões ao mundo social a partir de 
suas contrapalavras. Sujeito ético, nas palavras de Bakhtin. Quero, neste reino, ser formadora de 
tantos outros professores que vão trabalhar com tantos outros sujeitos que ganham vida nesse reino 
como, neste ano, acontecerá com o meu filho. Busco enfim, ser um sujeito que tem a sua identidade 
constituída a partir da alteridade e que vê no outro a sua provisória completude. Assim, vivo a vida 
na contemporaneidade. 

Eu, neste reino, sou o escritor mais precisamente o poeta. Assim como outro poeta de um 
reino distante, a mim também cabe lidar com a doença das palavras. É na doença delas que eu 
executo o meu ofício. Ser mais um que lida com palavras doentes não é novidade, provavelmente 
muitos outros neste reino executam tal tarefa. Inédito é eu lidar com as doenças das minhas palavras 
e a alma é um povoado diverso, um povoado de vozes, vozes minhas, vozes outras, vozes outras 
que se tornam minhas. Nesse emaranhado de vozes eu manifesto a voz do poeta que é minha, mas 
não sou eu. Eu não posso dizer que a voz do poeta é minha, porque eu sou um povoado diverso e 
quando escreve o poeta ele dá voz a alguém de seu povo.  É um erro dizer que o poeta finge, quem 
diz fingir o poeta finge não conhecer o seu povoado. A alma quando fala se permite palavras e 
contrapalavras a si mesma e aos outros. Não é um povoado falantes individuais que falam sozinhos, 
é um diálogo imenso de signos que se fazem em eco e o poeta só escreve, esses ecos se fazem 
escritos. Uma outra característica da alma é de que ela não é apenas um povoado, ela também tem 
vazios. Além do povoado existe esse vazio enorme, um vazio carente de ecos que pede por 
completude. A alma é então um povoado incompleto.  O outro me completa em diálogo e também 
me compõe. Esse vazio incompleto encontra momentos de completude quando conhece o outro. 

[...] 
Pois bem, como é de praxe, nossa história precisa ter um final nestas páginas. Mas não se 

iludam, meus caros, aqui não haverá bruxas más para serem enfrentadas, tampouco o repetitivo e 
batido “felizes pra sempre”.  Em nossa fábula Bakhtiniana, o final não representa necessariamente o 
fim, tudo é uma questão de contexto. Afinal, o fechamento de uma aventura involuntariamente 
acaba esbarrando no começo de outra, gerando assim (talvez) uma carnavalização dos fatos, ou 
quem sabe um dialogo entre si (uma intertextualidade?), pois sabemos que o hoje só existe em 
função do ontem. Bastante confuso, não acham? Mas é exatamente assim o final de um conto 
Bakhtiniano, quanto mais perto pensamos estar do acabamento, mais longa a estrada se torna. Um 
clico sem fim onde cada vez mais ideologias colidem entre si, gerando segundo após segundo uma 
história nova com final diferente. 

 
GEBAP 
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Rap: entre a realidade, a alteridade e a palavra 
 

Tatiana Aparecida Moreira92 
    

[...] 
Amigos: 

as palavras mesmo estranhas 
se têm música verdadeira 

só precisam de que as toque 
ao mesmo ritmo para serem 

todas irmãs. [...] 
      A fraternidade das palavras 

José Craveirinha 
 
As relações, em qualquer esfera, são de caráter dialógico e não monológicas, como já 

postulavam Bakhtin e seu Círculo, uma vez que o homem não é um Adão bíblico (BAKHTIN, 
2003) só relacionado a coisas ainda não nomeadas, pois a palavra é prenhe de resposta e “[...] 
penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base 
ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc” 
(BAKHTIN; VOLOSHINOV, 1995, p. 41, grifo dos autores). 

Pensando nessa perspectiva e que toda palavra comporta duas faces, é possível “auscultar” o 
rap, então, a partir de sua dimensão social, cultural, ideológica e política, bem como o Hip Hop no 
qual o rap está inserido, juntamente com os outros elementos desse movimento cultural. A saber, a 
dança break, o rapper/MC (Mestre de Cerimônia), o graffiti e o DJ. Acreditamos que todas as 
dimensões estão presentes nesses elementos, principalmente nos raps, uma vez que em letras como 
“Cidadão Refém”, de MV Bill, e “Tá na chuva” (disponível apenas na internet), dos Racionais 
MC’s, é possível observar tais aspectos: 

 
[...] A falta de perspectiva 
sem a possibilidade de escolher o que é melhor pra sua vida 
o que gera revolta na cabeça da comunidade 
que é marginalizada pela sociedade 
que se cala escondida no seu condomínio 
na lei da favela ainda impera o genocídio 
sua dura vida lhe ensinou a caminhar com as próprias pernas 
resta agora você se livrar do mal que te corrói, e te destrói [...] 

 
Cidadão Refém – MV Bill 

 
[...] Ninguém é perfeito mas ainda tem o direito 
Direito de falar, direito de pensar 
Direito de viver descentemente sem roubar 
Direito de aprender como se ganha dinheiro 
Sem ter que trapacear no jogo o tempo inteiro 
Direito de ouvir e de criticar também 
Direito de entender e debater com você além 
A lei que foi criada pra incentivar 
O nosso acesso é restrito, o processo é só aumentar 
Vamô chegar, mudar, pra revolucionar 
Racionais está no ar, e o RAP também tá 
Em qualquer lugar, onde a mensagem vá 
Sei que um Aliado mais um...vou resgatar!!! 

 
Tá na chuva – Racionais MC’s 

 

                                                            
92 Doutoranda em Linguística (UFSCar/UC/Bolsista Fapesp). E-mail: moreira.tatyana@gmail.com. Orientadora: Profa. Dra. Cristine 

Gorski Severo. 
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Para além desses aspectos que podem ser relacionados ao Hip Hop e ao rap, é possível vê-
los também como carnavalização de algumas práticas do mundo? Entendemos aqui mundo não em 
uma instância global, mas os micro-mundos nos quais estamos inseridos em nossa vida cotidiana.  

A carnavalização, trabalhada por Bakhtin (2010) no livro A cultura popular na Idade Média 
e no Renascimento: o contexto de François Rabelais, seria uma segunda vida do povo, baseada no 
riso. Ainda de acordo com Bakhtin, essa segunda vida é construída como paródia da vida comum, 
por isso que “o riso popular ambivalente expressa uma opinião sobre um mundo em plena evolução 
no qual estão incluídos os que riem” (BAKHTIN, 2010, p. 11). Esse conceito deve ser entendido, 
assim como Bakhtin sugere, como uma forma de contestação, ou seja, de saída do status quo, à 
época de Rabelais, mas que também pode ser reatualizado em diversas práticas, como as que o Hip 
Hop e o rap têm e representam, do nosso ponto de vista. 

Nesse sentido, o sério representaria o oficial, o autoritário, associando-se, dessa maneira, à 
violência, às interdições e às restrições (BAKHTIN, 2010). Mesmo tendo sido escrito com foco no 
contexto da Idade Média e do Renascimento e da literatura, essas questões propostas por Bakhtin 
podem ser trazidas para nosso cotidiano, uma vez que é possível ampliá-las e fazer um paralelo, 
por exemplo, com os atuais protestos que têm acontecido no Brasil, nos quais presenciamos a 
violência, as interdições e as restrições por parte de alguns que representavam a oficialidade, mas 
também vimos excessos por parte daqueles que estavam infiltrados no meio dos manifestantes. 
Não estamos com isso, querendo tomar partido de nenhum lado, mas apenas exemplificar com 
situações atuais o que Bakhtin abordava em outro contexto e que também pode acontecer em 
nossos dias.  

Por isso que “[...] uma maneira de utilizar sistemas impostos constitui a resistência à lei 
histórica de um estado de fato e as suas legitimações dogmáticas” (CERTEAU, 2003, p. 79, grifos 
do autor) e a carnavalização é uma via para se conseguir resistir, contestar e/ou questionar, tal qual 
Bakhtin sugere em seus estudos. Assim, os rappers, principalmente por meio do rap, do nosso 
ponto de vista, também carnavalizam distintas situações nos raps, visto que em muitas letras há 
críticas e/ou questionamentos a diversos segmentos da sociedade brasileira, como se observa no 
seguinte fragmento:  

 
500 anos ...tudo igual .. 
América ... justiça ... 
500 anos depois ... tudo igual ... 
Justiça .. paz .... 
500 anos ... 
Jesus está por vir mas o diabo já está aqui .. 
500 anos o Brasil é uma vergonha [...] 
              Otus 500 – Racionais MC’s 

  
Assim como o riso da Idade Média que é uma sensação social, universal, que degrada o 

poder e liberta da censura exterior e interior (BAKHTIN, 2010), o riso que pode ser observado nos 
raps é reelaborado e reacentuado nessas crônicas urbanas, via alteridade, já que é por causa do 
outro, o “mano”, habitante da periferia, os representantes da elite, a própria periferia e/ou qualquer 
outro, que essas narrativas se constituem e são constituídas. Por isso que, de alguma maneira, esse 
riso observado nos raps degrada e é libertador, como pode ser notado nos seguintes fragmentos: 

 
[...] Amo minha raça, luto pela cor, 
O que quer que eu faça é por nós, por amor. 
Não entende o que eu sou, não entende o que eu faço, 
Não entende a dor e as lágrimas do palhaço. 
Mundo em decomposição por um triz, 
Transforma um irmão meu num verme infeliz. 
[...] 
Cadê meu sorriso? Onde tá? É, quem roubou? 
Humanidade é má, e até Jesus chorou [...] 
                                             Jesus Chorou – Racionais MC’s 
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Acorda, levanta 
Ficar se lamentando no quarto não adianta 
Aqui temos a planta 
Não precisa carta branca 
Quem espera não alcança 
Cansa de esperar 
Vai ficando pra trás 
E vendo a fila andar 
Tem que ser ligeiro pra não sucumbir 
Encarar a vida para não cair 
Valorize a força do seu pedigree 
[é sem tempo pra chorar] 
Tem que ter suor para conquistar [...] 
                            Liberte-se – MV Bill 

 
Partilhamos, assim, das ideias de Bakhtin (1998, p. 29) quando diz que “[...] todo ato 

cultural vive por essência sobre fronteiras [...]” e isso se relaciona também à carnavalização e ao 
riso, visto que “[...] a destruição e o destronamento estão associados ao renascimento e à renovação, 
a morte do antigo está ligada ao nascimento do novo [...]” (BAKHTIN, 2010, p. 189). Ou seja, “o 
velho convive e dá lugar ao novo” (BAKHTIN, 2010, p. 183), numa relação de alteridade. E nisso 
se observa que há uma linha tênue que une/separa o velho e o novo, e consequentemente tudo 
aquilo que esse velho e novo trazem e reacentuam, como acontecem em muitas práticas culturais, é 
o caso do Hip Hop e do rap que têm origens, de acordo com Silva (1999), na década de 1970, em 
bairros americanos, como o Bronx, com a valorização da cultura negra na luta por seus direitos 
civis, mas que é reelaborado e revalorado nos distintos lugares em que a vida, a arte e a alteridade 
dialogam e se interconectam. 
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REAMEC:  LINGUÍSTICA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DIALOGANDO NUMA 

PERSPECTIVA BAKHTINIANA  
 

Anderson Simão Duarte  
Claudio Alves Benassi  

 
 

Este trabalho consiste no relato de experiências decorrentes do processo de aprendizagem da 
Língua Portuguesa pelos alunos surdos, tendo como facilitador/norteador o conhecimento das 
ciências biológicas,  em face da aceitação e identificação do aluno surdo com as atividades 
práticas/lúdicas da área de Ciências Biológicas. Conhecimento este representado pela escrita através 
dos Números Semânticos, proposta didática e metodológica de escrita da Língua Portuguesa, tendo 
como arcabouço teórico, Bakhtin e Vygotsky. 
 
Primeiras palavras: compreendendo o outro  

 
O sujeito é sujeito do pensamento, mas não de um pensamento compreendido de forma 
exclusiva em sua condição cognitiva, e sim de um pensamento entendido como processo de 
sentido, ou seja, que atua somente por meio de situações e conteúdos que implicam a 
emoção do sujeito (REY, 2003, p. 235). 
 

Também segundo o humanista Bakhtin, o outro é um sujeito ideológico constituído 
dialogicamente na interação com o outro. A concepção de Bakhtin a respeito da interlocução entre 
os sujeitos não se limita somente à fala oralizada. Existem inúmeras formas de diálogos, interações 
e relações (GEGe, 2009, p. 83). Conforme o humanista, o ato do contato com outro se estrutura sob 
alguns elementos, sendo eles: um sujeito que age, um lugar onde esse sujeito age e um momento em 
que age.  

Na concepção de Duarte, essa tríade representa a lógica da interação, assim sendo, cada 
signo serve às relações sociais existentes entre os sujeitos, à necessidade de interação. Referimo-nos 
ao ato de agir, do real, do concreto (DUARTE, 2011, p. 43). Quando falamos em interação, na 
relação que se firmar entre o meu eu e o outro, estamos nos colocando no campo dialógico. 

A pessoa surda, como uma não surda, constitui-se ideologicamente como um sujeito em 
transformação, não um sujeito unificado e poderoso da filosofia moderna, mas como um sujeito 
descentrado, pós-moderno, despojado de uma identidade fixa, essencial ou permanente 
(FOUCAULT, 1987).  

Portanto, precisamos aprender como aprender o processo de aprendizagem da Língua 
Portuguesa pelo aluno surdo como segunda língua, L2. 
 
Signos e afetividade linguística na Língua Brasileira de Sinais 

 
Nas emoções primitivas é clara a raiz instintiva, biológica. O medo, por exemplo, seria 
como uma fuga inibida, isto é, uma forma consolidada de comportamento que surge do 
instinto de auto conservação; a raiva, por sua vez, seria uma briga inibida, o instinto de 
auto conservação em sua forma ofensiva (Vygotsky, 2003 citado por Oliveira e Rego, 2003, 
p. 20). 
 

O medo, a insegurança ou mesmo a raiva são sentimentos inatos ao ser humano, sensações 
afloradas em conformidade aos enunciados em que o indivíduo se encontra. O “desconhecido” pode 
provocar tais sentimentos seja em forma de fuga ou briga interior.  

O sujeito surdo, ao ser provocado na esfera escolar a cerca da obrigatoriedade no processo 
de aprendizado da Língua Portuguesa – LP, vê-se intrinsecamente entrelaçado a tais sentimentos, os 
quais são inatos, porém, incompreendidos tanto pelo próprio sujeito quanto pelo par mais avançado, 
o educador.  
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Segundo as pesquisadoras Oliveira e Rego (2003, p.14),“...psiquismo, como o de todos seres 
humanos, funcionava com base em sentidos  e significados construídos historicamente e 
compartilhados culturalmente.” Portanto, o processo de aprendizagem só ocorrerá no momento em 
que o sujeito, em sua totalidade, for incluído no processo de aquisição de saberes, inclusão esta 
concebendo a historicidade, cultura, ideais e principalmente a língua do sujeito em questão. 

O aprendizado constitui-se ideologicamente, e não segregadamente, sujeito e signo. Todo 
sinal em LIBRAS é um signo, sofre alterações e mudanças, conforme a necessidade do enunciado, 
no momento em que os interlocutores estão interagindo. Essas codificações e acordos são 
constituídos na interação dialógica dos usuários da língua. Conforme o teórico em questão, “todas 
as manifestações verbais estão, por certo, ligadas aos demais tipos de manifestações e de interação 
de natureza semiótica, à mímica, à linguagem gestual, aos gestos condicionados, etc” (BAKHTIN, 
1926, p.43).  

Entendemos que o termo “verbal” em LIBRAS deve ser lido como referência ao sinal 
“manual”, pois os sinais são as palavras para o surdo. Esses sinais manuais estão em constante 
processo de fusão com os sinais “não manuais”, ou seja, como a semiótica e a mímica, com os 
recursos corporais da face, tronco e postura corporal, dentre outros, como o olhar, e até mesmo o 
silêncio, favorecendo assim a linguagem gestual da Língua de Sinais. 

Os sinais se tornam signos na interação, e esses signos são ideológicos 
(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929), logo, são representados e compreendidos a partir do discurso 
social, político ou religioso em que estão inseridos. Esses sinais da língua gestual alteraram-se e 
adaptaram-se num novo contexto sociocultural de uma nova nação, o Brasil, constituindo, portanto, 
a Língua Brasileira de Sinais. Segundo Ponzio, um signo não requer apenas uma simples 
identificação, pois o mesmo estabelece uma relação dialógica que admite uma tomada de posição, 
uma atitude responsiva: o signo requer, mais que uma identificação. Demanda o que Bakhtin chama 
de compreensão responsiva (PONZIO, 2011, texto de circulação restrita). 

O sinal é muito mais que puramente um sinal construído ou codificado por meio das mãos, 
ou simplesmente um sinal.  O sinal está ligado ao usuário da língua, está intimamente vinculado ao 
pensamento, à interação, e principalmente à relação com o outro. O sinal funciona como um caule 
que liga as raízes às folhas, portanto, imprescindível à comunicação com o outro. O sinal é o ato 
concreto da interação, da formação de ideias e pensamentos, de contentamento e descontentamento, 
de articulações e questionamentos.  

O próprio sinal busca outro sinal; quando esse sinal de LIBRAS é difundido ao outro, este 
necessita de uma resposta ativa, seja manual ou não.  No momento dessa interação concreta, 
constitui-se, portanto, o tema, na acepção bakhtiniana. Assim como não há fotossíntese sem a 
presença da luz solar para a então fabricação de alimento vegetal, também não há palavra fora de 
um enunciado concreto, pois é somente no enunciado que a palavra ganha vida. Conforme Brait, a 
palavra é um produto de uma ideologia viva, que funciona em qualquer situação social e por isso se 
torna uma signo ideológico, acumulando as entoações do diálogo vivo dos interlocutores, 
comportando seus valores sócio-históricos, concentrando em seu bojo as lentas modificações que 
ocorrem na base da sociedade e, ao mesmo tempo, pressionando uma mudança nas estruturas 
estabelecidas (BRAIT, 2005, p.178). 

A palavra ou o sinal é o canal de comunicação entre o indivíduo com o meio em que está 
inserido, é o próprio oxigênio em contato com o sangue, se faz necessário para o processo de 
respiração, elemento químico este em forma molecular presente no meio externo e indispensável à 
existência. O sujeito surdo não pode se isolar nem se isentar do seu sinal, pois sinal é ideológico; 
conforme já mencionado, não existe sinal sem sujeito, logo, a língua é o próprio sujeito em ação e 
em sintonia com o outro. No momento em que se constitui um sinal em Língua de Sinais, as marcas 
ideológicas estão embutidas no uso e na formação desse novo signo, o que, para Bakhtin, consistiria 
no “signo ideológico”.  

Em LIBRAS, adotamos tal conceito como “sinal ideológico”. Os sinais da língua gestual 
pedem e respondem a outro sinal. As participações dos sujeitos em questão estão em harmonia, 
intimidade e relação com o tempo e espaço de compreensão do outro, e isso ocorre de forma natural 
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e irrepetível. Todo sinal, mesmo sendo estável, tem seu destino e propósito, jamais será organizado 
de forma indiferente ou sem finalidade. Toda palavra é destinada a alguém e, principalmente, 
provém de alguém, e sempre faz parte de uma interação inscrita num dado contexto histórico e 
significativo. Podemos exemplificar:  

 

    
                                      OLHE PARA MIM!                           PARE! / ESPERE! / CALMA! 

 
Observa-se o foco, isto é, o olhar do comunicante, que constitui um dos cinco parâmetros da 

Língua de Sinais: expressão não manual. Os apontamentos e os direcionamentos dos sinais só 
poderão ser compreendidos na interação com o meio em que são usados, pois a necessidade de 
compreensão do diálogo justifica a construção dos sinais da língua gestual de uma forma ou de 
outra, conforme cada situação dos enunciadores.  

O verbo observar está conectado à significação de ver, olhar e/ou de se direcionar, mas, no 
momento do uso deste sinal, a direção da mão e o olhar do produtor irão direcionar o olhar do 
observador em questão, fundando o tema. O sinal OLHE PARA MIM! está com o dorso da mão 
voltado para frente; entende-se que é a posição de quem emite o sinal, logo, a palma da mão está 
voltada para o destinatário. Este sinal está indicando que é para o “outro” olhar para o “eu”. 

Já no outro sinal PARE! / ESPERE! / CALMA!, temos um só sinal na Língua de Sinais, 
porém, com vários significados, pois tudo depende da interação no enunciado concreto, da interação 
real entre os interlocutores para então termos a compreensão dos seus signos ideológicos; em cada 
situação, em cada interação, reiteramos, poderemos dar novos e novos significados para o mesmo 
sinal. 

Enunciado é a língua em uso, tem animação própria, pois acontece num dado contexto 
histórico através de suas mudanças e adaptações linguísticas, portanto, sua construção ocorre numa 
escala micro de acontecimentos e fatos. Podemos demonstrar duas situações, primeiramente com as 
palavras “desculpa” e “sorrir”. 

 

 
     DESCULPA I     DESCULPA IIDESCULPA III DESCULPA IVSORRIR I     SORRIR II 
   

Nas significações dos sinais acima, DESCULPA I e SORRIR I,encontramos significados 
imutáveis e abstratos no campo da gramática, sendo mais objetivo: o sinais DESCULPA I e 
SORRIR I são meramente “palavras”, sem contextos nem sentidos de interação, estão presos às 
estruturas dicionarizadas. Mas, observamos que existem variantes destas palavras no momento da 
interação, ocorrendo novas concepções, valores e imagens, pois o enunciado constitui o tema, este, 
concreto e ancorado na situação comunicativa. 

Em DESCULPA II, III e IV, os variados contextos poderão contradizer a própria 
significação, tais como: desculpa irônica, desculpa impregnada de medo e desculpa esculpida de 
dúvida, respectivamente. Atente, ainda, para o sinal SORRIR II, que demonstra uma interação de 
sorriso falso, opondo-se ao sinal SORRIR I, que expressa contentamento.  

Essas expressões faciais - instrumento essencial para a constituição das Línguas de Sinais - 
podem ser representadas também na forma escrita da LP por meio de pontuações e do próprio 
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contexto de interação. O estudante surdo tem potencial linguístico para reconhecer tais recursos 
gramaticais. Assim, cada pontuação - seja “ “,? , ! ,... ou mesmo uma vírgula- pode ser representada 
pela expressão corporal e transcritas através dos Números Semânticos – NS, representados logo 
adiante neste trabalho. 
 
Sinal como signo ideológico nas Ciências BIOlógicas 

 
O sinal é semelhante a uma semente adormecida, pronta para germinar no solo fértil da 

interação. Esta se constitui a cada momento e, concomitantemente, a cada germinação no vasto 
campo dos temas. 

O tema é único e ímpar. Segundo Bakhtin, nunca teremos um tema repetível. O tema multa-
se conforme a historicidade dos fatos, e só pode ser percebido após o enunciado concreto ter 
ocorrido. O tema não é somente um assunto e sim edificação dentro de um assunto num dado 
contexto já pré-estabelecido, depende da apreciação valorativa dos falantes uns sobre os outros, da 
apreciação sobre o que está sendo dito pelos comunicantes e sobre toda a situação imediata e 
mediata – horizonte comum entre os participantes, conforme Bakhtin (1926). 

As atividades no campo da biologia propiciam ao aluno surdo a provocação à curiosidade, 
uma vez que é norteado pelo educador a concepção de meio ambiente,  meio em que o mesmo 
sujeito se constitui. A relação afetiva de intimidade, de dependência e de emancipação linguística 
faz com que o aluno supere os medos, as inseguranças e a raiva da LP na sua modalidade escrita. 

O processo de aprendizagem da LP através da escrita é beneficiada com as representações 
do cognitivo à grafia, do abstrato ao concreto, do desconhecido à afetividade linguística, em 
detrimento das atividades biológicas em que o aluno surdo está inserido na UFMT. 

Todos os temas abordados têm relações diretas com a vida cotidiana do aluno, ou seja, o 
meio ambiente. Vale ressaltar que a Língua Portuguesa é parte além de representar socialmente o 
próprio meio ambiente; começa, portanto, a constituir a afetividade aluno surdo – escrita. 

O tema está conectado de forma intransponível com a significação. Segundo Bakhtin (1926, 
p. 134), “não há tema sem significação, e vice-versa”, mas devemos deixar bem claro que “tema” e 
“significação” são conceitos distintos, cada um com seus valores conceituais independentes. 
Enquanto o tema se alterna em conformidade com o enunciado concreto, a significação permanece 
estruturada a conceitos gramaticais, porém, moldando-se em conformidade com a historicidade 
social valorativa, pois dicionários também se adaptam às mudanças das línguas no decorrer das 
épocas. 

Na LIBRAS, vimos que a significação está relacionada às relações morfológicas e sintáticas 
da língua, está “presa” às regras dos cinco parâmetros - Configuração Manual, Locação, 
Movimento, Direção e Expressão Corporal e Facial. A significação está em concordância ou não 
com o enunciado, isto é, com os diálogos correlacionados às estruturas linguísticas. Conforme 
Bakhtin/Volochinov (2000[1929], p. 140), “apenas os elementos abstratos considerados no sistema 
da língua e não na estrutura da enunciação se apresentam destituídos de qualquer valor apreciativo”.  
Entretanto, devemos saber que tema e significação são indissolúveis, portanto, não ocorrem 
independentes. 

 
Números Semânticos: processo de aprendizagem 

 
De acordo com o pesquisador Benassi e Duarte (2012), qualquer pessoa consegue aprender a 

desenhar letras, palavras e frases. No entanto, para o autor, a compreensão exige elaboração 
cognitiva, produção sígnica que envolve compreensão e significação. Isso só se torna possível para 
o educando surdo se for por meio da LIBRAS. “De nada adianta o professor escrever uma palavra 
no quadro e pedir para a surdo copiar; evidentemente, o mesmo copiará” (BENASSI, 2013, p. 01). 

Norteados por esta problemática, propomos valorizar as estruturas sintáticas da LP e da 
Libras por meio do instrumento didático Números Semânticos – NS, recurso metodológico que tem 
por finalidade a valorização das estruturas sintáticas da Língua Portuguesa – LP e da Língua 
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Brasileira de Sinais – Libras de forma simultânea na modalidade escrita, representadas por números 
cardinais em ordem crescente em conformidade ao uso da Libras. O “X” indica a não representação 
na Libras. Observe a representação abaixo da aplicação dos NS. 

 

 
 
Desta forma, tanto o aluno surdo quanto o não surdo é capaz de compreender as estruturas 

sintáticas das línguas envolvidas, respeitando-as em suas integridades gramaticais.Logo abaixo, 
uma aluna do 6º ano do Ensino Fundamental usa os NS para representar as estruturas sintáticas da 
Libras. Constituindo, portanto, os signos ideológicos de cada palavra. 

Com quatro meses de aulas com encontros semanais de quatro horas, a aluna já demonstra 
ter compreensão gramatical da LP em consonância com a Libras em vários aspectos, tais como: 

•A aplicação do pronome antes do verbo em ambas as línguas, número “1”; 
•A construção imagética do verbo “ não tem”  para um único sinal na Libras, 

representada pelo número “2”; 
 

 
 Produção de uma aluna surda com NS. 

 
 

•O objeto representado pelo substantivo “borracha”, número “3”, respeitando o sistema 
S.V.O da Língua de Sinais; 

•O pronome interrogativo “por que” sendo valorizado até mesmo com a pontuação “?” de 
forma simultânea, isto é, a aluna compreende a relação da expressão facial  com escrita da LP. 

Qualquer aluno surdo só compreende uma segunda língua quando esta tem relação 
ideológica com sua língua de conforto, ou seja, compreende a língua no momento da interação, no 
seu uso linguístico com o meio em que está inserido, inclusive na expressão facial, como 
observamos na numeração da interrogação. A distinção entre “tema” e “significação” é de grande 
valia para a compreensão das línguas envolvidas no processo de aprendizagem, pois o aluno deve 
entender que a língua em uso tem sua autonomia linguistica.  

A LIBRAS, como toda e qualquer língua, no momento da interação, não poderá ficar presa 
às regras gramaticais, uma vez que a interação justifica novos sentidos e, consequentemente, novas 
configurações de sinais. Porém, é necessário o conhecimento teórico para termos orientações e 
justificativas no processo de aprendizagem.  

A palavra é ideológica, assim como o sinal. A língua oral é diferente da língua escrita. Logo, 
a Língua de Sinais, na forma pragmática, também tem seus caminhos linguísticos, os quais devem 
ser compreendidos como resultantes de diferentes processos de interação. 
 
Últimas palavras 

 
Estamos aqui instigando a língua em uso e a maneira pela qual seus usuários assim 

interagem, de forma prática e desacorrentada da forma puramente abstrata da língua, da pura 
significação, na acepção bakhtiniana. 
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Portanto, a língua de sinais é uma língua viva na sua integridade linguística e cultural. O 
entendimento das variantes pragmáticas nos orienta quanto ao processo de materialização do 
pensamento na aplicação dialógica da Língua Brasileira de Sinais. O processo de aprendizagem 
linguistica não pode ser constituído na desestruturação de outra língua, no caso a Língua 
Portuguesa. 

O processo de aprendizagem da escrita pelo aluno surdo torna-se muito mais difícil se a 
representarmos de forma INCORRETA estruturalmente. A frase EU NÂO GOSTO DE ESTUDAR 
À NOITE, anteriormente representada pelos NS, por muito é demonstrada de forma gráfica em 
livros, da seguinte forma: NOITE EU NÃO GOSTAR ESTUDAR. O aluno surdo, de tanto ver e ler 
tal representação, consequentemente, a representará da mesma forma na modalidade escrita. 

Desta forma, a expressão corporal não é valorizada na modalidade escrita, tão pouco a 
aplicação de recursos gramaticais da Libras, tais como: incorporação de numerais, pronomes ou 
negações, sinais compostos, dentre outros. Com os NS esta problemática inexiste. Segundo 
Vygotsky (2008, p. 137), “A criança pode transferir para a nova língua o sistema de significados 
que já possui na sua própria.” Toda e qualquer língua aprende-se em seu contexto cultural. Escrever 
a LP com déficit gramatical não é cultura e sim prejuízo no processo metodológico e didático do 
educador. 
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Suicídio, morte de deus e indecidibilidade em Os Demônios:  
uma análise bakhtiniana 

 
Thaís Figueiredo Chaves 

 
 

Após as Reformas Gerais, na Rússia, que libertaram os servos e criaram uma atmosfera 
propícia para o capitalismo, o país se viu em um período de transição. As mudanças sociais geraram 
uma onda de suicídios. O tema gerou grande preocupação em Fiódor Dostoiévski e foi amplamente 
abordado pela obra do autor, principalmente no romance Os Demônios [1871]. O trabalho se propõe 
a analisar como a indecidibilidade, o posicionamento diante da existência de Deus, a polifonia 
interna dos personagens e a estilização da voz narrativa a partir de ângulos dialógicos dos discursos 
são importantes para a manutenção ou a extinção da vida. 
  
Referencial teórico e metodológico 
     

No livro Problemas da Poética de Dostoiévski, Mikhail Bakhtin (2002, p.73) explica que a 
morte natural raramente ganha destaque nas obras de Fiódor Dostoiévski. Os falecimentos 
geralmente se dão por meio de causas extremas e envolvem a perda da razão ou algum tipo de 
crime. O suicídio é uma das causas da morte que fogem à ordem natural. Bakhtin (2002, p. 152) 
considera “as últimas horas de vida antes do suicídio” uma das principais questões discutidas pelos 
escritos de Dostoiévski. O tema também está frequentemente associado aos “últimos lampejos de 
consciência” dos personagens (2002, p. 145) e é considerado, por eles, uma forma de protesto 
(2002, p. 245).   

Para Bakhtin, o assunto está em harmonia com a sátira menipeia, gênero que teria 
influenciado não apenas Dostoiévski, mas o surgimento do romance moderno. O teórico enumera as 
características principais do gênero, tais como: fantasia como elemento provocador de ideias 
filosóficas (2002, p. 114), “experimentação moral e psicológica” e “representação de inusitados 
estados psicológicos-morais anormais do homem – toda espécie de loucura (temática maníaca), da 
dupla personalidade, do devaneio incontido” (2002, p. 116), “contrastes agudos” e “mudanças 
bruscas” (2002, p. 118), o foco na “atualidade ideológica” (2002, p. 118), entre outros. Para 
Bakhtin, esses traços se manifestam “quase inteiramente nas particularidades genéricas da obra de 
Dostoiévski” (2002, p. 137). Uma aproximação importante está no fato dos personagens 
dostoievskianos encontrarem-se frequentemente no limiar “da vida, da morte, da mentira e da 
verdade, da razão e da loucura” (2002, p. 148). Ainda segundo Bakhtin, Dostoiévski retrata “não a 
morte de seus heróis, mas as crises e reviravoltas em suas vidas, ou seja, representaria as suas vidas 
no limiar” (2002, p. 73). 

Em Os Demônios [1871] o tema ocupa lugar central na narrativa. Cinco personagens 
atentam contra as próprias vidas, quatro deles com sucesso, inclusive o protagonista Nikolai 
Vsievolódovitch Stavróguin. Trata-se de um suicídio discreto e quase anticlimático, o que o torna 
ainda mais assustador. No dia do acontecimento, escreve uma carta para Dária Pávlovna, na qual ele 
se diz: “Nunca, nunca poderei me matar” (DOSTOIÉVSKI, 2002a, p. 652). Na cena seguinte, ele é 
encontrado morto, enforcado. Deixa um bilhete com a mensagem: “Não culpem ninguém, fui eu 
mesmo” (DOSTOIÉVSKI, 2002a, p. 653). O narrador de Os Demônios faz questão de enfatizar que 
os médicos haviam descartado a hipótese do gesto ter sido fruto de insanidade. Há a negação do ato 
seguida de concretização. 

De acordo com nota da edição de Crime e Castigo, o tema do suicídio preocupava 
Dostoiévski gravemente. Ele atribuía o aumento dos casos de morte voluntária à mudança política 
sofrida na Rússia depois de 1861. A reforma liberal emancipou os servos russos, os chamados 
mujiques e, segundo o autor, o período de transição subsequente foi de pura desordem. Para Paulo 
Bezerra, tradutor do livro, essas reformas “abriram caminho para o desenvolvimento do capitalismo 
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e de uma sociedade burguesa na Rússia” (BEZERRA, 2005, p. 41). Sobre esse período e o 
fenômeno do suicídio, Irina Paperno discorre, em Suicide as a cultural institution in Dostoevsky’s 
Russia: 

 
In the 1790s, when the Sentimentalist cult of Goethe’s Werther, the Enlightenment notion 
of heroic suicide, and the echoes of the French Revolution reached Russia, suicide became 
a popular topic for fiction. In the 1830s data on suicide first appeared in statistical surveys 
and brief newspaper reports. But it was only in 1860, during the Great Reforms, which 
created many new public institutions (organs of the press, open courts, statistical bureaus), 
that suicide became an object of vigorous discussions in science, law, fiction, and, above 
all, the periodic press. Between the 1860 and 1880s, Russia was believed to have 
experienced an “epidemic of suicides,” which left voluminous records. A time of radical 
change in Russian society, coincidental with an intellectual revolution – the rise of 
positivism – the reform era created a cultural context in which suicide acquired an array of 
meanings and became a symbol of the age (PAPERNO, 1997, p. 3). 
 

Ou seja, o fato de os personagens dostoievskianos estarem frequentemente em espaços 
limítrofes e habitando a indecisão também é uma metáfora relacionada ao período histórico vivido 
pela Rússia, de conflitos internos entre a modernidade e o czarismo, o capitalismo e as nascentes 
utopias socialistas, o movimento eslavófilo e o niilismo. 

Em Dostoiévski, a tendência de ver o suicídio como um reflexo das transformações sociais 
manifestou-se principalmente em Os Demônios a tal ponto de se tornar a discussão central do 
romance, como afirmado anteriormente. Kiríllov, um dos personagens, não só tira a própria vida, 
como escreve um artigo sobre as “causas que aceleram ou inibem a difusão do suicídio na 
sociedade” (DOSTOIÉVSKI, 2002a, p. 100). A mesma personagem afirma que “O homem não tem 
feito oura coisa senão inventar um deus para viver, sem se matar; nisso tem constituído toda a 
história do mundo até hoje” (DOSTOIÉVSKI, 2002a, p. 598).  

Se em 1882 o homem louco de Friedrich Nietzsche declara, em A Gaia Ciência, que “Deus 
está morto” e que “somos todos seus assassinos” (2012, p. 137), Dostoiévski já havia antecipado o 
tema ao retratar uma geração que havia se decidido pela morte do transcendental. Elegeu o tema do 
suicídio como principal plataforma de reflexão sobre a existência de Deus. No centro da discussão 
está Nikolai Stavróguin, o protagonista de Os Demônios, cuja “incapacidade de acreditar em seu 
próprio renascimento acarreta sua autodestruição” (FRANK, 2003, p. 531). A personagem, 
“produto do século russo”, é um homem que não consegue tomar posição diante do mistério 
insolúvel da existência de Deus e, por isso, opta pelo suicídio. Felipe Pondé caracteriza-o como “um 
ser que tem tanta dúvida que já não é mais nada, é simplesmente um sonâmbulo sem personalidade” 
(2003, p. 245).  

Stavróguin é um dos mais marcantes, densos e contraditórios heróis dostoievskianos. Trata-
se de uma personagem tomada por uma “melancolia eterna e sagrada que uma alma escolhida, uma 
vez tendo-a experimentado e conhecido, nunca mais trocaria por uma satisfação barata” 
(DOSTOIÉVSKI, 2004, p. 51). Conhecida pelo constante envolvimento em confusões violentas e 
casos sexuais múltiplos, ela é a personificação de oximoros, síntese de extremos e convergência de 
dissonâncias. Isso pode ser esclarecido na descrição física apresentada pelo narrador. Cabelos 
negros/olhos claros; cor do rosto suave salpicada por um corado “demasiadamente vivo”; dentes 
pérolas/lábios corais; forte, porém baixo; modesto/ousado; elegante, mas sem requinte; seguro de si, 
sem ser loquaz; aparência-máscara/personalidade-fera. “Parecia ter a beleza de uma pintura, mas, ao 
mesmo tempo, tinha qualquer coisa de repugnante” (DOSTOIÉVSKI, 2004, p. 52). Stiepan 
Trofímovitch, ex-mentor de Stavróguin, descreve-o como um ser assombrado por um “repentino 
demônio da ironia”, dotado de uma “insaciável sofreguidão de contraste” (DOSTOIÉVSKI, 2004, 
p. 193). As contradições de Stavróguin compõe uma personagem essencialmente polifônica, tanto 
em aspectos internos, ligados ao pensamento, como à forma de expressá-los. Para Bakhtin, “Em Os 
Demônios não há uma só ideia que não encontre resposta dialógica na consciência de Stavróguin” 
(2002, p. 73). Sobre a ideia em Dostoiévski, Bakhtin afirma: 
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A ideia não vive apenas na consciência individual isolada de um homem: mantendo-se 
apenas nessa consciência, ela degenera e morre. Somente quando contrai relações 
dialógicas essenciais com as ideias dos outros é que a ideia começa a ter vida, isto é, a 
formar-se, desenvolver-se, a encontrar e renovar sua expressão verbal, a gerar novas ideias. 
O pensamento humano só se torna pensamento autêntico, isto é, ideia, sob as condições de 
um contato vivo com o pensamento dos outros, materializado na voz dos outros, ou seja, na 
consciência dos outros expressa na palavra. É no ponto desse contato entre vozes-
consciências que nasce e vive a ideia (BAKHTIN, 2002, p. 86). 

 
Dostoiévski leva o preceito da materialização de vozes ao extremo na composição de 

Stavróguin. Trata-se de uma personagem em pedaços, o mais fragmentado da obra do autor. Para 
compreender o motivo dessa afirmação, vale citar Os Irmãos Karamazov, romance maduro do 
autor. Aliócha diz uma frase sobre Dmitri que poderia ser usada para descrever todos os heróis 
dostoievskianos e é fundamental para compreender o motivo que levou Stavróguin ao suicídio. “Há 
nele uma ideia grande e não resolvida. Ele é daqueles que não precisam de milhões, mas precisam 
resolver uma ideia” (DOSTOIÉVSKI, 2008, p. 127). Stavróguin nunca atingiu essa resolução. 
Precisou dialogar com três outras mentes para tentar compreender a própria. Somente quando 
expresso por Chátov, Kiríllov e Vierkhoviénski, personagens doutrinados por ele, o pensamento de 
Stavróguin forma um discurso coerente.  

 
Cada um segue a Stavróguin como a um mestre, interpretando-lhe a voz como integral e 
segura. Todos pensam que ele fala com eles como um preceptor com um pupilo. Em 
realidade, ele os torna participantes do seu diálogo sem saída, no qual convence a si próprio 
e não a eles. Agora Stavróguin escuta de cada um deles as suas próprias palavras, 
pronunciadas, porém, com um firme acento monologado. Ele mesmo pode repetir agora 
essas palavras apenas com acento de zombaria e não de convicção. Não conseguiu 
convencer a si mesmo de nada e ouve com dificuldade as pessoas por ele convencidas. 
Nesta base constroem-se os diálogos de Stavróguin com todos os seus três seguidores 
(BAKHTIN, 2002, p. 266). 

 
Segundo Bakhtin, “o herói dostoievskiano não apenas é um discurso sobre si mesmo, mas 

também um discurso sobre o mundo: ele não é apenas um ser consciente, é um ideólogo” (2002, p. 
77). Ao tentar compreender o próprio discurso, Stavróguin o fragmenta em quatro vozes, como uma 
espécie de coral infernal na qual o maestro é o que menos compreende a melodia conduzida. 
Kiríllov, Chátov e Vierkhoviénski entraram em contato tão íntimo com as dúvidas e hipóteses de 
Stavróguin, que foram reestruturados por elas. São estágios da consciência, progressões da 
incerteza, ecos dos inúmeros discursos abandonados pelo protagonista em algum momento. É 
impossível compreender o protagonista de Os Demônios sem considerar os três personagens como 
parte da consciência dele, pois é sempre nelas que há tomada de posições. Nos “pupilos” de 
Stavróguin, há a passagem do discurso polifônico para o universo monológico, no qual “a ideia é 
afirmada ou negada” (BAKHTIN, 2002, p. 79). Os três assumem atitudes concretas diante da 
possibilidade da existência de Deus e por causa delas, são relacionados ao tema da morte de forma 
específica.  

Kiríllov representa o discurso da indiferença em relação ao Deus-divino em detrimento de 
uma supremacia humana. Trata a transcendência como se ela fosse uma espécie de trono 
abandonado pelo anterior ocupante e estivesse à espera do sucessor. Suicida-se na intenção de virar 
o homem-Deus, a nova Divindade. “O raciocínio é de uma clareza clássica. Se Deus não existe, 
Kiríllov é Deus. Se Deus não existe, Kiríllov deve se matar. Kiríllov deve se matar, então, para ser 
deus. Esta lógica é absurda, mas é o que se necessita” (CAMUS, 2010, p. 121).  

Piotr Vierkhoviénski representa a negação completa da deidade, o niilista sem possibilidade 
de salvação em um mundo esvaziado de sentidos, cuja missão é destruir os poucos restantes. A 
missão dele é propagar o mal pelo mal. Segundo Pondé, a personagem é “o indivíduo produtor das 
revoluções, e para Dostoiévski revolução só pode acabar mal, porque o ser humano não tem 
capacidade de construir um mundo para ele mesmo” (PONDÉ, 2003, p. 205), ou seja, qualquer 
projeto baseado na razão humana e que se afaste de Deus está fadado ao fracasso. Vierkhoviénski 
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nega Deus não apenas ao defender a destruição de valores, mas por meio do assassinato de Chátov, 
ideia não coincidentemente plantada por Stavróguin: 

 
Convença quatro membros do círculo a matarem um quinto sob o pretexto de que ele venha a 
denunciá-los, e no mesmo instante você prenderá todos com sangue derramado como se fosse 
um nó. Eles se tornarão seus escravos, não se atreverão a rebelar-se nem irão pedir prestação 
de contas (DOSTOIÉVSKI, 2004, p. 375). 
 

Chátov representa a esperança de renovação, o abandono de ideias transgressoras em nome 
da possibilidade de salvação, a afirmação da existência de Deus por meio do amor. Faz de tudo para 
desligar-se da sociedade secreta com a qual estivera envolvido e até pensa em delatar os membros 
dela, mas não vai adiante com o propósito e acaba morto pelos companheiros. Na personagem, é 
possível observar a Compuction, importante termo ortodoxo, descrito por Paul Evdokimov e citado 
por Pondé (2003, p. 96), que seria um abrandamento da alma causado pelo contato com Deus, 
frequentemente expresso em lágrimas. Segundo Evdokimov, uma das principais imagens e 
metáforas associadas a essa experiência é a do filho pródigo. Quem retorna a Deus, sente-se como o 
filho de volta à casa do Pai. Chátov vivencia o amor, não coincidentemente, com um retorno. Marie, 
a ex-esposa, aparece diante da sua porta, em trabalho de parto.  

Ou seja, com a construção psicológica estilhaçada de Stavróguin, Dostoiévski afirma que 
nem mesmo os puros e crentes estão salvos, o que dirá os indecisos? Diante disso, não é surpresa 
que todas as vozes de Stavróguin fracassem, principalmente diante da vida. Vierkhoviénski, o único 
sobrevivente, torna-se foragido da justiça. Stavróguin é o símbolo da ruína: a ruína da doxa. Pois, 
segundo Dostoiévski, de nada serve a opinião para quem não tem Cristo. A razão desenfreada é 
demoníaca e conduz ao abismo irresistível. 

A morte de Stavróguin se deu da mesma forma que a vida dele, de forma confusa, 
inacabada, polifônica, indecisa. Suicidou-se por causa de elementos diversos: o primeiro contato 
com a sensação de medo, a crença no diabo ausente da crença em Deus, uma constante sensação de 
apatia e desinteresse pela vida, o desejo de ser censurado pelos atos ignominiosos ao mesmo tempo 
em que se ridicularizava por isso, a vergonha do arrependimento (não acompanhada da vergonha do 
crime), a necessidade de ser salvo por uma cruz na qual nunca acreditou. Dentre esses motivos, 
todos, e nenhum em particular, causaram o aniquilamento de Stavróguin.  

Dostoiévski parece confirmar essa indeterminação ao permitir que, na mesma cena, Dária 
Pavlóvna leia um bilhete do herói, no qual está escrito “nunca, nunca poderei me matar” 
(Dostoiévski, 2004, p. 652), apenas para descobrir que ele havia acabado de se enforcar de forma 
premeditada. O suicídio de Stavróguin é feito de forma discreta e quase anticlimática, o que torna o 
fato ainda mais assustador. Deixou um bilhete no qual assume toda a culpa e fora o “Não culpem 
ninguém, fui eu mesmo” escrito (Dostoiévski, 2004, p. 653), o personagem não expressa mais nada.  
O narrador de Os Demônios faz questão de destacar que os médicos descartaram a hipótese do gesto 
ter sido fruto de insanidade. O suicídio de Stavróguin só pode ser compreendido a partir da 
impossibilidade de se definir uma única motivação coerente e objetiva. O suicídio como reflexo do 
inacabamento ideológico e psicológico de um personagem que, de tão confuso, precisou acabar-se 
para não precisar decidir.  
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Teoria da comunicação e comunicação corporativa: 
a alteridade e o dialogismo em Bakhtin 

 
Diólia de Carvalho Graziano93 

 
 

O presente estudo almeja inferir princípios bakhtinianos que possam complementar a teoria 
da comunicação, no escopo da comunicação corporativa, na orientação da escrita eletrônica, em 
email e nas chamadas mídias sociais, bem como questões de marketing pessoal inserido no contexto 
das organizações. Para tanto, parte de material teórico lecionado na disciplina de Comunicação 
Empresarial e Redação Técnica, ministrada em cursos de graduação no Centro Universitário 
SENAC São Paulo, introduzindo as ideias da socióloga Sherry Turkle, em sua última obra Together 
Alone, de Dominique Wolton, do médico Gérard Bonnet, tendo como fundamentação teórica 
principal os conceitos de alteridade e dialogismo de Bakhtin, autor ainda em processo de 
apropriação por esta escriba. 
 
Introdução 
 
 O ato responsável de escrever e ler se justifica porque temos falado demais, e na oralidade as 
palavras acabam circulando rápido demais. Acabamos por sentirmo-nos fora de nós mesmos, como 
se nossas palavras nos atacassem e nos condenassem. Como diz o ditado "Palavra proferida, palavra 
perdida". Dizemos as palavras e as perdemos. Para David (2003), que fez anotações sobre os 
pensamentos Bahktinianos, a leitura e a escrita são meios que nos permitem deter o tempo crônico, 
veloz, que nos arrasta. No ler e no escrever podemos sentir as palavras de uma forma diferente. 
Podemos alterar nossa relação com as palavras, para que alguma coisa seja tirada do silêncio. Ao ler 
temos que ir ao encontro da palavra, que também vem até o nosso encontro. 

De acordo com Dominique Wolton (2012), a comunicação sempre existiu e por muito tempo 
informar era sinônimo de comunicar por que não havia muitas mensagens, técnicas, e o número de 
receptores era mais limitado. Mas tudo mudou em pouco mais de um século, por conta do 
movimento em favor da liberdade individual (indivíduo que, vemos em Bakhtin, ser uma 
denominação que remete à exclusão do outro), depois a democracia e o progresso tecnológico. Hoje 
todo mundo se expressa e um número incalculável de informação circula com muito mais 
receptores. Porém, afirma o autor francês, muita informação não é mais suficiente para produzir 
comunicação, por que a abundancia crescente de mensagens e de trocas suscitam mais reticencias. 
Para ele, o receptor não está mais alinhado com o emissor e a mensagem: 

 
Inconnuhier − lerécepteur – vous, lui, moi, ele? – est devenulehéros d’aujourd’hui. 
Chacunvoudraitleconvaincre, mais il resiste de plus em plus. Il n’a pastoujoursraison, 
loins’emfaut, mais il est plusdifficile de l’ignorer ou de croirequ’ilacceptelemessage.94 
(WOLTON, 2012, p. 15.) 

  
 Wolton (2012) então afirma, que ao lado do receptor e de sua resistência mais 
frequentemente polida, porém resistente, a questão que surge é aquela da alteridade. Ele acredita 
que as diferenças se tornam mais numerosas que as coisas em comum e sobretudo mais visíveis, 
tornando a gestão da auteridade mais importante que aquela da partilha. Cada um almeja se 
comunicar e descobre as crescentes dificuldades. “Dans la communication, on recherche le même, 
mais on finit par négocier avec l’autre. Informer n’est plus communiquer. Les deux concepts, 
pourtantcomplémentaires, se séparentinexorablement”95 (WOLTON, 2012, p. 15.). 
                                                            
93 Pesquisadora Docente do Centro Universitário SENAC São Paulo. E-mail: diolia.cgraziano@sp.senac.br / diolia2@gmail.com 
94 Desconhecido ontem, o receptor – vocês, ele, eu, ela? – se tornou o herói de hoje. Todos querem convencê-lo, mas ele resiste cada 

vez mais. Ele não tem sempre razão, mas é mais difícil ignorá-lo ou acreditar que ele aceita a mensagem. (Tradução livre.) 
95 Na comunicação, procuramos o mesmo, mas terminamos por negociar com o outro. Informar não é mais comunicar. Os dois 

conceitos, complementares, se separam inexoravelmente. (Tradução livre.) 
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 A alteridade e o dialogismo são duas categorias essenciais em Bakhtin. “Quando escrevemos 
temos no horizonte um interlocutor, digo o que construí e o Outro entende e pode fazer uma outra 
construção em cima disso e me retornar. Daí a Responsabilidade.” (DAVID, 2003, sn.) 

 No processo de dialogia de Bakhtin, os sujeitos do diálogo se alteram em processo (devir): 
 
O Diálogo é uma corrente inserida na cadeia infinita de enunciados (atos) em que a dúvida 
leva a outro ato e este a outro, infinitamente. O enunciado afirmado por alguém passa a 
fazer parte de todos os enunciados, numa cadeia infinita. O mundo ético é fluido e concreto, 
enquanto que a historicidade do ser em evento, participante,não é. O centro de valores se dá 
fora do humano em toda a humanidade, considerando-se a natureza como centro irradiador 
da verdade. A identidade é dada pela alteridade. (DAVID, 2003, sn.)  

 
 Roman Jakobson, ao prefaciar a obra de Bakhtin (2006) Marxismo e Filosofia da 
Linguagem, escrita em 1929, afirma que, segundo Bahktin, todas as noções substanciais na 
estrutura da linguagem formam um sistema inabalável, composto de pares indissolúveis e solitários, 
alardeando o que, muito tempo depois, iria concluir Wolton (2012). Ou, como diria o próprio 
Bahktin, “os problemas da filosofia da linguagem situam-se no ponto de convergência de uma série 
de domínios essenciais para a concepção marxista do mundo” (BAHKTIN, 2006, p.25.). 
 Outra autora contemporânea que também estuda a falta de comunicação é a SherryTurkle 
(2011), autora do livro AloneTogether, Sozinhos Juntos, em tradução livre. Na obra, ela analisa o 
novo relacionamento dos seres-humanos com os gadgets e as consequências da super 
conectividade. Ela aborda situações como a de adolescentes que enviam e recebem de seis a oito 
mil mensagens por mês e gastam horas do dia em seus Facebooks. Viúvos que enviam mensagens 
de texto durante enterros porque não conseguem ficar sem usar seus BlackBerries. Crianças que 
vem uma tartaruga de Galápagos autêntica no Museu americano de História Natural e não 
conseguem entender porque o museu não fez tartarugas robôs, ao invés das reais. Colegiais que se 
perguntam demais o que devem escrever em seus perfis do Facebook para que seus amigos pensem 
que são “cool” e o que as comissões de admissão dos colégios irão gostar.96 
 Turkle (2011) argumenta que as novas tecnologias – incluindo mensagens de e-mail, posts 
do Facebook, Skype e outros – tem feito da conveniência e controle uma prioridade enquanto 
diminuem as expectativas que temos de outros seres humanos. A tese da escritora é que enquanto 
mais e mais pessoas estão projetando qualidades humanas para os robôs, nós estamos esperando 
cada vez menos e menos de nossos encontros conforme são mediados pela Internet. Ao invés de 
amigos reais, nós fazemos de amigos, estranhos no Facebook. Ao invés de falar ao telefone, 
enviamos textos e tweets. Como a escritora vê, a vida online tende a promover relacionamentos 
mais superficiais e emocionalmente “preguiçosos” conforme as pessoas são levadas por conexões 
que apresentam baixo risco e estão sempre a disposição. Essa tendência de tratar outras pessoas 
como objetos que podem ser rapidamente descartados.  

A Autora aborda a noção de que a tecnologia oferece a ilusão de companhia sem as 
exigências da intimidade e da comunicação, sem riscos emocionais, enquanto na verdade, faz as 
pessoas se sentirem solitárias e mais sobrecarregadas. "Once we withdraw the flow of life, confused, 
disordered and engage in the physical and life robotics and networking - we were less willing to get 
involved and give a chance"97 (TURKLE, 2011, pg.11). Ela cita como exemplo uma canção que se 
tornou popular no YouTube, em 2010, “Do YouWanna Date MyAvatar? ”, que termina com a letra: 
‘E se você acha que eu não sou a pessoa certa, log off, log off, e nós acabamos.’ 

Turkle (2011) explora a questão da falta da inclusão do outro em nossas vidas, gerando 
isolamento, enquanto que em Wolton (2012) vemos que a comunicação não consegue mais ser 
persuasiva, que o receptor está cada vez mais resistente. 

 

                                                            
96  Resenha do livro feita pelo jornal The New York Times e comentada no blog Jornal do Empreendedor. Disponível em 

<http://www.jornaldoempreendedor.com.br/destaques/resenha-de-alone-together-no-the-new-york-times>. Acesso em 29/7/2013. 
97Assim que nos retiramos do fluxo da vida, confusa, desordenada e física e nos envolvemos na vida robótica e em rede – nós 

ficamos menos dispostos a nos envolver e dar uma chance. (Tradução livre.) 
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Comunicação corporativa digital98 
 
 A diferença entre a informação e a comunicação é que esta última precisa do feedback, ou 
seja, é necessário verificar se o outro recebeu, e entendeu a informação passada, fazendo os devidos 
ajustes, até que a situação almejada de compreensão seja estabelecida. Contudo, no ambiente 
corporativo, alguns imperativos contemporâneos carecem de maior reflexão, como a questão da 
rapidez da resposta como sinônimo de eficiência, sobretudo nas comunicações eletrônicas e nas 
redes sociais, e a que sustenta a valoração do chamado networking, bem como a premissa de que 
todos deveram estar sempre bem, para cima, ocultando defeitos e carências, a chamada “boa 
impressão”. 
 Nas correspondências eletrônicas, existe uma necessidade corporativa contemporânea de que 
a mensagem seja devolvida instantaneamente. Se o espaço de tempo entre recepção e devolução for 
superior a um par de horas, não é incomum que haja um telefonema para perguntar se a mensagem 
foi recebida. Alerto para o fato de que existe uma adesão maciça a esse frenesi de instantaneidade, 
quando na verdade deveríamos ter tempo para refletir, consultar terceiros, se necessário, pensar o 
emissor em sua complexidade, para então responder-lhe. Existem as experiências de 
desentendimento da mensagem eletrônica: uma palavra mal colocada, uma pontuação indevida, o 
uso de letras em maiúsculas, podem causar mal entendimentos. Um tempo extra para a resposta, 
para a releitura, resultam em maior assertividade e melhor comunicação. 
 O networkingou rede de relacionamentos no trabalho enfatiza a necessidade de conhecer um 
grande número de pessoas/profissionais em cursos, congressos e outros eventos de similar natureza, 
por meio de troca de cartões. Enfatiza-se a relação interpessoal no contexto de iniciar conversações 
em intervalos. Existe um script que prevê o envio de mensagens em determinadas datas 
comemorativas, sugestões de perguntas para se iniciar uma conversa, método de categorização dos 
cartões de visitas das pessoas que se conhece etc. Em tal contexto utilitarista, o outro é 
transformado em mercadoria, de forma homogênea e não reativa.  
 Relacionado ao networking está a premissa de que “a primeira impressão é a que fica”, 
naquilo que o autor Gérard Bonnet (2013) chamada de La tyrannieduparaître ( a tirania do parecer): 
 

Il n’est pluspossibleaujourd’hui de prétendre a une vieépanouiesanss’exposer d’une 
maniére ou d’une outre. Le monde danslequelnousvivonsnousimpose à traversla publicite 
ou lesréseauxsociaux, desobjectifs de performance, une imageséduisante, um modele 
inacessible de réussite99.(BONNET, 2013, p. 13). 

  
 O autor propõe uma reflexão sobre a tirania do parecer, tentando responder a algumas das 
seguintes questões: Podemos contornar o exibicionismo ambiental e nos realizarmos sem perder? É 
preciso se mostrar para existir? Quais são os meios de vencer o medo do ridículo, o sentimento de 
solidão que resulta deste contrato social, para ousarmos enfim, a sermos nós mesmos? 
 
Considerações finais  
  
 Em tempos de mídias sociais e abundância de zeros e uns, os dígitos midiáticos, o homem, 
apesar de poder se fazer ouvir, como nunca dantes fora possível, se sente solitário, inseguro. Na 
comunicação empresarial, as velhas premissas também me suscitam dúvidas quanto à sua eficácia. 
 O estudo de autores contemporâneos nos mostra que, apesar de serem oriundos de 
disciplinas diversas, existe uma convergência na visão desses autores a respeito da 
contemporaneidade. Ao estudar Bahktin, minha hipótese é que ele dá conta de explicar e propor 
uma solução, através da alteridade e do dialogismo. Faz-se necessário rever as teorias da 

                                                            
98 Conceitos ministrados pela autora na disciplina de Comunicação Empresarial e Redação Técnica, ministrada em cursos de 

graduação no Centro Universitário SENAC São Paulo. 
99Não é mais possível fingir uma vida plena sem ser exposto de uma forma ou de outra. O mundo em que vivemos obriga-nos, 

através da publicidade e das redes sociais, a metas de desempenho, a uma imagem atraente, a um modelo inacessível de sucesso. 
(Tradução livre). 
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comunicação corporativa tendo em vista as teorias bahktinianas. Acredito que tal exercício será 
profícuo ao questionar algumas premissas inclusive do marketing pessoal. 
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Transmissão da ideologia dominante como forma de  
inserção na cultura científica 

 
Rafaella Martins*100 

 
 
Primeiras Considerações 
 

No seu livro Marxismo e filosofia da linguagem (MFL) Mikhail Bakhtin trata sobre as 
relações entre linguagem e sociedade colocando o signo, sob a dialética do signo, enquanto efeito 
das estruturas sociais. Nesta obra a questão da enunciação é colocada enquanto um fenômeno sócio 
ideológico. Nesta obra Bakhtin expõe a necessidade de uma abordagem marxista da filosofia da 
linguagem e também são abordados assuntos relacionados à: psicologia cognitiva, estilística, crítica 
literária, pedagogia das línguas, comunicação e etnologia. Nele encontramos os fundamentos do que 
hoje se denomina semiologia. Trata-se de um livro sobre as relações entre linguagem e sociedade, 
colocado sob o signo da dialética do signo, enquanto efeito das estruturas sociais. O fio  condutor 
do livro é a questão do signo e da enunciação enquanto um fenômeno de natureza social. Nele 
Bakhtin discute em que medida a linguagem determina a consciência e em que medida a ideologia 
determina a linguagem.  

Apoio-me sobre este trabalho na tentativa de compreender alguns fenômenos relacionados à 
comunicação entre pessoas pertencentes a um mesmo grupo social determinado. Meu ponto de 
interesse é compreender de que forma ocorre a aprendizagem de ciências dentro de grupos onde a 
cultura científica é transmitida de membros mais experientes a membros “em inserção”.  
       Através de quais processos ocorre esta inserção? A partir de quais indicadores o nível de 
pertencimento de um indivíduo a determinado grupo social organizado pode ser medido? Estas são 
algumas das questões por mim levantadas, as quais acredito que Bakhtin possa ajudar a 
compreender. 

Este texto não é uma tentativa de colocar um ponto final à questão respondendo aos 
problemas explicitados, mas contribuir para o debate apresentando este  diálogo estabelecido entre 
alguns conceitos abordados por Bakhtin no MFL e a minha experiência pessoal. 
A natureza social da enunciação em Bakhtin 

No seu MFL, Bakhtin valoriza a fala, a enunciação e afirma sua natureza social e não 
individual. Para este autor a comunicação verbal, inseparável das outras formas de comunicação, 
implica conflitos, relações de dominação e de resistência; adaptação ou resistência à hierarquia; 
utilização da classe dominante para fortalecer o seu poder.  

Cabe lembrar que a obra foi escrita na tentativa de oferecer uma interpretação marxista para 
as questões propostas por Bakhtin, as quais algumas são citadas acima. Entretanto, mesmo que não 
seja um objetivo do meu trabalho tratar a questão da luta de classes no sentido marxista da 
expressão, é oportuno considerar a aprendizagem como uma relação conflituosa entre indivíduos 
pertencentes a grupos sociais distintos. A inserção de novos membros ao grupo dos letrados exige 
que os “novatos” sejam, de certa forma e com algumas ressalvas, sujeitados pelo discurso 
dominante. 

No caso do ensino de ciências, e em especial no ensino de física, a questão da tentativa de 
dominação e sujeição fica mais evidente. Isto se deve à própria epistemologia desta ciência, que 
presa por postulados, leis e definições que devem ser seguidos rigorosamente e apoiados pela 
comunidade  científica em geral, fica sem muito espaço para vozes dissonantes. Nesta área do 
conhecimento a questão da mudança conceitual é muito evidente. Através desta metodologia o 
novato é levado a ressignificar suas idéias e seus conceitos espontâneos. Fica evidente ai a ação do 
grupo dominante e sua tentativa de  monologizar os discursos. 

                                                            
*100 Universidade Federal de São João Del Rei, Programa de Pós- Graduação em Processos Sócio Educativos 

e Práticas Escolares; Mestrado em Educação - rafacsm@yahoo.com.br 
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Assim, mesmo que esses grupos não sejam tratados enquanto estruturas de classes sociais 
marxistas, os grupos são considerados espaços de lutas constantes entre interesses diversos; são 
observados os fenômenos de dominação, adaptação e resistência à hierarquização e a intenção de 
grupos dominantes em fortalecer seu poder de influência através da sujeição dos demais.  
 
 
Voltando às questões iniciais 

  É certo que todos os dias, em escolas e universidades vários estudantes, em todos os 
níveis de ensino, são “iniciados” no que chamarei, daqui para frente, de cultura científica. Esta 
cultura científica seria o conjunto de práticas e usos partilhados por pessoas pertencentes a um 
grupo social organizado. Ao longo do seu desenvolvimento escolar e acadêmico, estudantes 
começam a transformar os seus conceitos, suas atitudes, seus pensamentos e sua perspectiva de 
mundo, de modo que gradativamente, o discurso dominante de uma comunidade científica pode ser 
ressoado através da voz deste estudante. Ele então passa a falar desse grupo como nós e não mais 
como eles. Uma questão intrigante com relação ao ensino de ciências que talvez possa ser um tanto 
esclarecida sob o ponto de vista bakhtiniano é a questão do processo de inserção de novatos na 
cultura científica. Como se dá essa inserção? Quais indicadores podem ser consultados para 
assegurar que certo indivíduo está inserido em determinado grupo socialmente organizado? 

Começando pela primeira questão, a da inserção, vale retomar algumas palavras de Bakhtin 
com relação à ciência das ideologias: para ele todo signo é ideológico e a própria ideologia é um 
reflexo das estruturas sociais. Todo grupo socialmente organizado detém o conhecimento de certos 
símbolos e signos, os quais são compartilhados entre os indivíduos que pertencem a este grupo. 
Indivíduos novatos em grupos sociais organizados em geral não partilham das significações que 
perpassam os usos e costumes do grupo particular no qual estão em processo de inserção. Este 
processo de reconhecimento e compreensão se dá através do processo de ensino-aprendizagem, que 
não necessariamente deve estar ligado a um contexto de educação formal, mas pode ocorrer durante 
a interação social dos indivíduos dentro deste grupo através de formas de comunicação no contexto 
da vida e através dos signos. 

   Para Bakhtin, um signo é um fenômeno do mundo exterior 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995.Pág.34), o que significa que ele não é formado no interior dos 
indivíduos puramente por processos psíquicos, mas na inter relação entre os indivíduos em 
interações sociais concretas, ou seja, o signo é de natureza social. E não apenas de natureza social, 
mas sócio-ideológica na medida em que um signo carrega em si uma realidade que não se encerra 
na sua realidade material. Todo signo reflete e refrata outra realidade que lhe é exterior. Esta 
realidade é de conteúdo semiótico e ideológico; e sua especificidade reside, precisamente, no fato 
de que ela se situa entre indivíduos socialmente organizados, sendo o meio de sua comunicação 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995). A existência do signo é a materialização da comunicação 
social (BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995).  

Apesar de não ter escrito especificamente sobre educação e processos de aprendizagem, 
podemos inferir indiretamente que, para Bakhtin este processo ocorre através da comunicação 
social que possibilita a compreensão. Compreender um signo consiste em aproximar o signo 
apreendido de outros signos já conhecidos, em outros termos a compreensão é uma resposta a um 
signo por meio de signos (BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995). A compreensão só pode se 
manifestar através de um material semiótico. A própria consciência só pode surgir e se afirmar 
como realidade enquanto encarnação material em signos. 

 
A consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico 
(semiótico), e consequentemente, somente no processo de interação social. (...) Esta cadeia 
ideológica estende-se de consciência individual em consciência individual, ligando umas às 
outras. Os signos só emergem, decididamente, do processo de interação entre uma 
consciência individual e uma outra (BAKTHIN/VOLOCHINOV,1995 .p.34). 
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Compreender um signo exterior para Bakhtin trata-se de apreender um dado signo no seu 
contexto ideológico correspondente. Durante este processo de compreensão ocorre a transmissão da 
ideologia através do compartilhamento do conteúdo semiótico dos signos. Desta forma o indivíduo 
em inserção pode apreender os significados partilhados pelo grupo socialmente organizado ao qual 
pretende pertencer e assim, comunicar-se conscientemente com os membros já inseridos. A 
possibilidade de comunicação consciente pode indicar que ocorreu a inserção do sujeito, uma vez 
que este já partilha do conteúdo semiótico e ideológico do grupo socialmente organizado do qual 
agora é parte. 

Este é um dos indicadores que podem ser consultados para averiguar se um indivíduo está 
inserido num grupo social determinado: a sua capacidade de explicitar a sua compreensão a partir 
do ponto de vista da ideologia dominante no grupo. Para Bakhtin, toda mudança ideológica (que é 
reflexo das estruturas sociais) desencadeia uma mudança na língua.  

 
Nenhum signo cultural, quando compreendido e dotado de um sentido, permanece isolado: 
torna-se parte da unidade da consciência verbalmente constituída. A consciência tem o 
poder de abordá-las verbalmente. Assim ondas crescentes de ecos e ressonâncias verbais 
como as ondulações concêntricas à superfície das águas moldam, por assim dizer, cada um 
dos signos ideológicos, toda refração ideológica do ser em processo de formação seja qual 
for a natureza de seu material significante, é acompanhada de uma refração ideológica 
verbal, como fenômeno obrigatoriamente concomitante. A palavra esta presente em todos 
os atos de compreensão e em todos os atos de interpretação 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995. p. 38). 

 
Enquanto indicador mais sensível de todas as transformações sociais (...) a palavra é capaz 

de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995). A palavra enquanto signo ideológico é um dos mais adequados 
indicadores para averiguar esta transformação ideológica.  

Através do estudo do material verbal é possível se chegar ao que Bakhtin chamou de 
psicologia do corpo social que seria o local, o meio ambiente inicial de todos os atos de fala que se 
materializam através de diferentes modos de discurso. Sem a materialidade conferida pela interação 
verbal, a psicologia do corpo social se transforma num conceito metafísico ou mítico como a “alma 
coletiva”, “o inconsciente coletivo”, ou “o espírito do povo”. Manifesta enquanto enunciação, sob a 
forma de diferentes formas de discurso, sejam eles interiores ou exteriores. É possível estudar esta 
psicologia do corpo social, como algo que está interiorizado nos indivíduos que compartilham de 
uma mesma realidade ideológica e semiótica. Sob este ponto de vista, os temas abordados 
(conteúdos) e as formas de discurso através dos quais estes temas tomam forma, que aparentemente 
são repetitivos podem ser compreendidos como resultado de  um processo social de transmissão de 
ideologia e não como uma simples reprodução de discursos que revela similaridade de pensamento 
entre os indivíduos do mesmo grupo. Os indivíduos não se agrupam por se expressarem (ou 
pensarem) de maneira parecida, eles passam a desenvolver sua consciência de maneira parecida 
precisamente por estarem inseridos num grupo que partilha o mesmo material semiótico-ideológico. 
Os temas e modos de discurso se repetem justamente por estes indivíduos se agruparem em 
estruturas sociais que permitem a transmissão de determina ideologia.  
 
Considerações finais 

 
Para Bakhtin, o pensamento não existe fora de sua expressão potencial e, por conseqüência, 

fora da orientação social desta expressão e do próprio pensamento assim,  a lógica da consciência é 
a lógica da comunicação ideológica, da comunicação semiótica de um grupo social 
(BAKHTIN/VOLOCHIOV,1995.Pág.36). Durante o processo de inserção do indivíduo num grupo 
socialmente organizado, a sua consciência, constituída do mesmo material semiótico que a 
expressão em forma de enunciados e atos de fala, é de certa forma moldada a partir do processo de 
transmissão da ideologia dominante do grupo no qual este se insere. Os temas e as formas de 
discurso partilhadas por este grupo, mesmo que superficialmente demonstrem uma  coincidência 
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fortuita, podem ser compreendidos como resultado do processo de transmissão da ideologia através 
da interação verbal. Através do discurso de um indivíduo, seria possível definir se ele está inserido 
num determinado grupo social organizado a partir da constatação de indícios que remetam ao 
sistema ideológico característico deste grupo. Bakhtin lança uma luz ao caso particular de 
indivíduos em inserção na “cultura científica”, na medida em que ajuda a compreender como o 
discurso dominante aos poucos vai tomando lugar do senso comum não-científico, a partir dos 
processos de transmissão das ideologias dominantes através da interação social verbal. 
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Velhice e alteridade: proposta de atividades dialógicas intergeracionais 
 

Giselle Massi 
 

 
Concepções sobre geração e sobre relações intergeracionais são obviamente elaboradas 

sócio-historicamente. A constituição social das gerações depende de valores e expectativas de 
conduta moral para as diversas etapas de vida, de acordo com determinados momentos históricos. 
Na pré-modernidade, por exemplo, as várias atividades do cotidiano eram organizadas de maneira 
muito parecida entre pessoas de diferentes idades. Foi com a modernidade que as fases da vida 
foram construídas. Segundo Ferrigno (2009), inicialmente, a infância foi instituída com a criação da 
escola. Depois, com o desenvolvimento da psicologia da adolescência, em meados do século XIX, é 
a adolescência que ganha visibilidade. Já no século XX, pelo amplo crescimento da população idosa 
e com a consequente institucionalização da gerontologia, a velhice torna-se expressivamente 
problematizada. E, mais recentemente, com a criação da meia idade, essa fase vem sendo concebida 
entre 40 e 60 anos de idade, e aceita socialmente como uma etapa caracterizada em função de crises 
de identidade.   

Com a construção e a institucionalização das diferentes fases da vida e com as funções 
especificamente delimitadas para cada uma delas, convém refletirmos sobre a relação que vem 
sendo estabelecida por pessoas de idades distintas, na sociedade em que estamos inseridos. 
Conforme Ferrigno (2009), atualmente, acompanhamos um profundo distanciamento entre pessoas 
de gerações diversas.  

 
Constatamos crianças, adolescentes, adultos jovens e adultos velhos, ocupando áreas 
reservadas como creches, escolas, oficinas, escritórios, asilos, locais de lazer próprios, etc. 
Há algumas décadas quando os centros urbanos não eram tão extensos quanto o são 
atualmente, era possível observar grupos de crianças ouvindo atentamente histórias 
contadas por pessoas idosas, inclusive seus avós. Todavia, o crescimento vertiginoso das 
cidades, a nuclearização da família que, por vezes, determinou o afastamento dos avós, a 
popularização da televisão, além da consolidação de novos valores sociais tem sido alguns 
dos fatores apontados como os mais importantes para o distanciamento das gerações e o 
consequente enfraquecimento da transmissão de conhecimentos de uma geração para outra. 
Em nossos tempos, de modo geral, as gerações vivem segregadas em espaços exclusivos. O 
distanciamento nesse contexto pode ser entendido como falta de interesse pelo outro. 
(p.66). 

 
De qualquer forma, apesar das dificuldades atuais para o estabelecimento de um convívio 

intergeracional efetivo, é preciso investir, de acordo com Lima (2007), no estabelecimento de maior 
interação entre diferentes gerações. Nesse contexto, ressaltamos a importância do desenvolvimento 
de discussões e de ações práticas que privilegiem questões focadas na organização de atividades 
dialógicas grupais pautadas em encontros intergeracionais. Pois, entendemos que tais atividades, 
fundamentadas em ações linguístico-discursivas, são capazes de promover o reconhecimento e o 
intercâmbio de papeis de diferentes atores sociais que compõem dada comunidade, envolvendo 
crianças, jovens, adultos com meia idade e idosos. 

Conforme França, Braz da Silva e Barreto (2010), a solidariedade intergeracional, além de 
diminuir preconceitos sociais frente ao envelhecimento, pode proporcionar melhoria da qualidade 
de vida de pessoas de diferentes idades. Pois pessoas que vivenciam aspectos positivos nas relações 
de apoio intergeracional sentem-se mais seguras em relação a si mesmas e aos outros, suportando 
com mais facilidade doenças, stress e outras situações problemáticas, próprias da 
contemporaneidade. 

Pautados nessa perspectiva, estudos indicam que a promoção de encontros intergeracionais 
oportuniza aos jovens de hoje a possibilidade de gozarem de um envelhecimento ativo, logo em 
frente, com menos preconceito e com um conhecimento mais propício e positivo sobre o próprio 
envelhecer. A aproximação geracional também pode produzir nos velhos maior possibilidade para 
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reelaboração de suas convicções e dificuldades, desestabilizando meias verdades e (re)significando 
seus papéis sociais. (MASSI et al, 2010; SOUZA FILHO e MASSI, 2011). 

Scharfstein (1997) afirma que a identidade da pessoa idosa mantém-se equilibrada por 
meio da “transmissão” oral e escrita de valores e experiências vividas, a qual permite que essa 
pessoa resgate o papel que a constitui como testemunha dos relatos narrados nas suas próprias 
histórias. Para Bosi (2003), a função social do idoso é lembrar, unir o começo e o fim, ligando o que 
foi e o que será. O sujeito velho é a memória da família, da comunidade, das instituições sociais, da 
sociedade como um todo. 

Dessa forma, tomando a organização de atividades dialógicas como fundamental para a 
integração intergeracional, entendemos que tais atividades podem contribuir para a promoção de 
práticas sociais e de saúde de sujeitos de diversas idades, por meio da implementação de atividades 
grupais mediadas com e pela linguagem, nas suas modalidades oral e escrita. 

Tendo em vista esse entendimento, na cidade de Curitiba/Paraná, vem sendo desenvolvidas, 
desde 2006, as chamadas Oficinas da Linguagem. Essas Oficinas são organizadas anualmente pelo 
Curso de Fonoaudiologia e pelo Mestrado e Doutorado em Distúrbios da Comunicação da 
Universidade Tuiuti do Paraná. De um ponto de vista teórico-metodológico, convém esclarecer que 
a Oficina da Linguagem está fundamentada em uma abordagem que busca o desenvolvimento de 
práticas grupais com a linguagem capazes de destacar o protagonismo do sujeito que envelhece. 
Tais práticas vinculam a linguagem com a vida, em função de interlocuções significativas que não 
prescindem de contos e de histórias ensopadas de conteúdos vivenciais. Ou seja, as práticas 
intergeracionais são desenvolvidas a partir da perspectiva dialógica proposta por Bakhtin (1992a e 
1992b), a qual nos permite compreender que é por meio da relação com o outro que cada um de nós 
se subjetiva e pode ser autor de sua própria história e da história da sociedade em que vive. Segundo 
Bakhtin (1992a, p. 282), “a língua penetra na vida através de enunciados concretos que a realizam, e 
é também através dos enunciados concretos que a vida penetra na língua”. Por isso, pelo seu caráter 
intersubjetivo, o enunciado verbal não se limita ao sujeito que o expressa, mas pertence ao seu 
grupo social, organizado por pessoas de diversas idades e com diferentes funções sociais. 

Os encontros da Oficina da Linguagem são semanais, com duração média de noventa 
minutos cada, sendo possível contar com um grupo de, no máximo, 15 participantes idosos, além da 
fonoaudióloga que coordena o trabalho e de alunos de graduação, mestrado e doutorado vinculados 
à formação em fonoaudiologia. Esses estudantes, por apresentarem idades que vão de 17 a 45 anos 
aproximadamente, têm assumido papel duplo na organização específica desse trabalho: além de 
auxiliarem no desenvolvimento das atividades, eles tem propiciado, no decorrer das Oficinas, 
discussões e embates próprios de diferentes gerações, em função do reconhecimento de que há 
perdas e ganhos em todas as etapas da vida. E, nessa direção, os alunos têm promovido e usufruído 
de encontros intergeracionais com os idosos, trazendo à tona questões vinculadas a preconceitos, 
desmistificações, dificuldades e possibilidades no relacionamento de pessoas de diferentes idades e 
com histórias diversas. 

Durante o primeiro semestre de 2011, lemos textos variados sobre a temática liberdade, que 
fora escolhida pelo grupo de idosos a partir da leitura do texto intitulado “Estatuto do Homem”, 
escrito pelo poeta brasileiro Thiago de Melo, em 1964. Trata se de um texto poético escrito em 
forma de estatuto. Na última parte desse texto, seu autor discorre sobre o tema liberdade, 
abordando-a como um fenômeno que deveria estar efetivamente presente na essência do homem. 
Em função do tema escolhido, a fonoaudióloga e os estudantes levavam textos a serem lidos e 
discutidos pelo grupo. Tais textos eram de gêneros diversos: letras de músicas, crônicas, 
reportagens, contos. E a leitura dos mesmos promovia discussões em torno da temática em questão. 
Nessas discussões, o grupo suportou posicionamentos conflitantes, confrontou valores e levou seus 
integrantes a rever opiniões, reorganizar apreciações, questionar, negociar com o diferente, 
(re)signicar sentidos cristalizados e, muitas vezes, elaborar novas concepções acerca do tema. 
Durante esse processo, os idosos e os estudantes mais jovens estabeleceram relações dialógicas, a 
partir das quais se viram diante de outros e das diferenças que esses outros impõem. 
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No segundo semestre, cada idoso do grupo passou a escrever textos sobre a temática 
discutida inicialmente, com o acompanhamento da fonoaudióloga e de todos os demais membros da 
Oficina da Linguagem, os quais ocuparam lugar de alteridade na medida em que dialogavam com as 
produções escritas, levantando questionamentos e fazendo apontamentos de aspectos textuais e 
formais dos textos elaborados. Cada idoso escrevia, apresentava seu texto para ser lido pelos outros 
participantes do grupo e, com as questões formuladas pelos outros, estabelecia um novo diálogo 
com o seu próprio texto, reorganizando a tessitura de sua produção escrita. Ao final do ano, com 
interferência de todo o grupo, após escreverem e reescreverem seus textos várias vezes, deram por 
encerrada a atividade escrita em torno da temática liberdade. E, em conjunto, depois de vários 
outros embates promovidos por um novo trabalho dialógico intitularam a obra: “Liberte o ‘velho 
que existe em você”.’ 

Em seguida, ainda em novembro de 2011, oito participantes da Oficina com idades entre 60 
e 86 anos, de ambos os sexos, responderam duas questões básicas. Uma delas perguntava: “O que 
significa para você um trabalho intergeracional?”; e a outra, complementar a essa, indagava: “Você 
participaria de um grupo intergeracional?”. As respostas foram dadas oralmente pelos participantes 
e depois foram transcritas para serem apresentadas nesse texto. Com o objetivo de resguardar a 
identidade dos sujeitos participantes, eles foram identificados por números de 1 a 8. Cabe explicitar 
que esses sujeitos assinaram um termo livre esclarecido para que seus textos sejam apresentados 
nesse texto e que o mesmo faz parte de uma pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética da 
Universidade Tuiuti do Paraná, conforme número 102/08. 

A partir dos depoimentos que os sujeitos da pesquisa produziram em função das perguntas 
que lhes foram dirigidas, é possível afirmar que eles apresentam uma visão positiva sobre o 
desenvolvimento de atividades intergeracionais. De forma geral, eles tomam encontros 
intergeracionais como relevantes tanto para eles como para outras gerações, sejam crianças, 
adolescentes, jovens ou pessoas de meia idade. Assim, ao serem questionados sobre o significado 
de um trabalho intergeracional, respondem que tal trabalho pode assumir relevância para eles, 
conforme acompanhamos nos próprios relatos apresentados na sequência. 

 
1) “Abrange tudo o que se passa no mundo, com as gerações no mundo. Tudo o que vem 
desde a educação na escola, em casa, comportamento e religião. Para ver o que cada um 
pensa dentro das situações.” 

 
2) “Acho muito importante porque todos aprendem, todos crescem. Uma vez vi um 
programa de pessoas de um asilo que recebiam visitas de crianças. A exigência das 
crianças tiram o velho de uma situação estática.” 

 
3) “Eu acho que ia ser bem interessante, porque haveria a interação de gerações, pontos 
de vista, opiniões diferentes, porque cada um iria dar o seu ponto de vista, segundo o seu 
olhar.” 

 
4) “Eu acho fantástico, porque a gente começa a ver as diferenças de idade, de cada 
época, cultura, a linguagem de cada geração, atitudes, posturas, pontos de vista, filosofia 
de cada geração.” 

 
5) “Significa um crescimento espiritual onde eu compartilho, vivencio a realidade das 
pessoas e passo a minha. Tento respeitar cada um na sua maneira de ser, agir e falar, não 
impondo a minha maneira de ser, mas falando aquilo que eu sou.” 

 
6) “Acho bom, uma coisa diferente, porque a cabeça da gente muda. Lidar com os jovens 
muda a nossa cabeça, a nossa maneira de pensar, de falar. A gente conversar com as 
pessoas muda. Antigamente era tudo fechado, tudo escondido. Hoje em dia não, tudo 
mudou, é mais aberto, até o modo de se pensar. Conversar com eles muda o nosso jeito. Eu 
gosto de conversar com o jovem.” 

 
7) “Eu acho que uma coisa que tem conteúdo, é uma ingerência entre gerações, porque as 
idéias não são iguais. Mesmo porque um bebe assimila, degusta, saboreia as idéias um dos 
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outros, que normalmente são diferentes. Porque é difícil se acatar uma idéia que não haja 
uma vírgula para contestar.” 

 
8) “Eu acho que um está ensinando para o outro o que ele entende, o que ele expressa. A 
gente enriquece o saber da gente buscando opiniões diferentes nos outros.” 

 
Ao analisarmos os relatos desses oito idosos, é possível afirmar que para eles um trabalho 

intergeracional envolve os seguintes aspectos: abrangência em torno de atividades da vida pública e 
privada, em diversos setores, tais como educação e religiosidade; importância pela oportunidade de 
colocar o velho em movimento; interesse pelo ponto de vista do outro; acúmulo de conteúdo; 
crescimento; ensino vinculado às diferentes gerações; enriquecimento pelo contato com o diferente, 
entre outros atributos positivos. 

Interessante perceber os motivos que levam os sujeitos idosos a ver com bons olhos 
atividades que envolvem o encontro intergeracional. Para eles, esse encontro pode ser bom ou até 
mesmo fantástico, como assinalaram respectivamente os integrantes 6 e 4, pelo fato de viabilizarem 
aproximação e interação entre gerações. Assim, relatam que podem compartilhar as experiências de 
cada época, a cultura, a linguagem de cada geração, atitudes, posturas, pontos de vista distintos, 
ampliando sua visão de mundo e saindo de posições estáticas. Parece ficar claro que eles mostram-
se abertos para à novidade e para a necessidade de mudar permanentemente, adaptando-se às novas 
exigências que vão surgindo ao longo da vida. 

Acompanhando esses depoimentos, é possível afirmar que muitos idosos, quando dispostos 
a fazer uma reflexão mais detalhada sobre suas histórias de vida, sendo expostos a textos orais e 
escritos que tratam abertamente de várias questões que dizem respeito às suas vidas, ao envelhecer, 
aos seus desejos e sentimentos, apresentam facilidade para aceitar o diferente e para interagir com 
pessoas de outras gerações. Os sujeitos desse estudo, que passaram por essas experiências na 
Oficina da Linguagem, nos ajudam a elaborar esse entendimento, na medida em que explicitam a 
necessidade de aceitar e respeitar o diferente. A integrante 7 chega a assumir que sente dificuldade 
de acatar as idéias dos outros, mas aceita que encontros intergeracionais podem ser produtivos, pois 
recobertos de conteúdos a partir de visões diferentes. 

Nesse contexto, ao serem questionados se participariam de um grupo formado por pessoas 
de outras gerações, afirmaram que sim, como é possível verificar nas produções discursivas que 
seguem. 

 
1) “Sim, é bom, porque eu acho que a gente aprende muita coisa, dentro do certo e do 
errado, e os porquês de cada um pensar como pensa.” 

 
2) “Sim, com certeza. Com a criança só se tem a aprender. Quebrar paradigmas que são 
bobagens, tem toda a condição de se renovar. O que eu acho que é uma verdade é que eles 
vêm e me ensinam que pode ser diferente, que existem outros modos de se viver. Com o 
tempo, com a vida, a gente vai carregando a vida de uma maneira. O jovem vem e diz que 
não precisa ser daquela maneira tão pesada, só compromissos, responsabilidade, sofrido. 
O adolescente e o jovem vêm dizer que a vida pode ser mais leve. Mas tem de dar este 
espaço para o jovem entrar na nossa vida, caminhar junto. Senão o vemos como intruso no 
que está arraigado e certinho.” 

 
3) “Sim, porque com certeza eu ia aprender mais e iria ficar sabendo o que pessoas de 
diferentes gerações pensam, como exemplo crianças, adultos e idosos.” 

  
4) “Com certeza, para eu praticar o que acabei de falar, para a gente aprender, poder 
mudar as atitudes em relação aos mais jovens e mostrar para eles que também devem 
valorizar a sabedoria dos mais velhos.” 

 
5) “Sim, porque eu já participei muito na minha comunidade. Eu trabalhei com pessoas 
idosas, de meia idade, adolescentes, crianças de diferentes situações econômicas.” 

 
6) “Sim, porque a conversa é diferente, eles pensam diferente.” 
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7) “Com certeza, já participei porque eu gosto muito de participar com pessoas de idades 
diferentes, porque os jovens têm uma força que não deixa a gente ser uma velha ranheta, 
que pensa assim: Eu sou eu, eu sei, no meu tempo era assim....não! Eu me acho atualizada 
para a minha idade!” 

 
8) “Sim, porque eu gosto de interagir com os outros e aprender também. Pode ser a pessoa 
mais simples que for, ela pode passar algo que nos interessa.” 

 
Os sujeitos mostraram-se disponíveis para participar de encontros formados por grupos 

intergeracionais, conforme os relatos que produziram. Na visão deles, tais encontros significam 
possibilidades de aprender com as novas gerações e tecer mudanças nas suas convicções, ao mesmo 
tempo em que crianças e jovens podem valorizar a sabedoria dos mais velhos. O sujeito identificado 
pelo número 2, entretanto, alerta que, para que haja aproximação entre gerações, o velho tem que 
dar espaço para os mais jovens e caminhar junto com eles. É como se ele estivesse preocupado em 
esclarecer que, para essa aproximação ser efetiva, o velho deve se propor a caminhar ao lado do 
jovem para ver o mundo do lugar que o outro vê, evitando julgamentos e abdicando de uma relação 
preconceituosa. 

Além da questão da aprendizagem que apresenta-se nos relatos que acompanhamos, 
indicando que esses sujeitos parecem entender a importância de estarem permanentemente em 
relação com o outro, outros atributos vinculados a encontros intergeracionais estão presentes nos 
textos de nossos idosos. Para eles, a aproximação da criança e do jovem anuncia a possibilidade de 
quebra de paradigma vinculada às maneiras de ser e de viver dos mais velhos, representando 
renovação e viabilizando interações com outros que são inevitavelmente diferentes. Para os velhos, 
participantes desse estudo, a co-educação entre gerações mostra-se relevante. Eles esclarecem, cada 
um a sua maneira, a importância de haver relações de troca entre pessoas de diferentes gerações, 
pois tanto os novos como os velhos têm o que ensinar e o que aprender, constantemente. 

Assim, mostram significativa disponibilidade para o encontro com o diferente e para se 
apropriarem de novos valores e conhecimentos num processo continuo, anunciando possibilidade de 
vivenciar e aceitar conflitos como integrantes de nossa existência. Afinal, o vínculo com o outro e, 
portanto, com o diferente e com a novidade coloca-nos constantemente diante de questões 
conflitantes internas e externas. E essa disponibilidade por parte deles indica que estão buscando 
fazer jus a uma vida autônoma, munida de possibilidade de desfocar-se da identidade para dar 
atenção à alteridade. 
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Vida, cultura e alteridade 
 

João Vianney Cavalcanti Nuto101 
 
 
 Não se podem compreender adequadamente as obras do Círculo de Mikhail Bakhtin sem 
perceber a importância do papel da alteridade em seu pensamento, pois a alteridade faz parte de 
conceito fundamental de todo o pensamento bakhtiniano, que é o dialogismo. Conceito filosófico 
que não deve ser confundido com intertextualidade – a qual consiste nas mais diversas relações 
entre textos – o dialogismo diz respeito, antes de tudo, no papel indispensável do outro, na 
formação do eu. Assim é que a concepção aparece já na primeira obra de Bakhtin, “Para uma 
filosofia do ato responsável”, mesmo que o termo “dialogismo” não seja empregado. É com base na 
relação com a alteridade que se o pensamento de Bakhtin e seu círculo emprega a noção de 
dialogismo nas mais diversas áreas, especialmente a ética, a estética, os estudos linguísticos e os 
estudos literários.  

No que diz respeito à ética, o lugar absolutamente singular que cada um ocupa na vida, 
implica uma responsabilidade também singular, pessoal e intransferível, em relação ao outro, 
considerando também que cada outro também é único. Nas relações da vida humana, que, para 
Bakhtin, consiste em uma sucessão de atos éticos o outro está sempre presente. O outro é aquele 
que forma o eu: é ele a primeira fonte da linguagem e dos valores. O outro também é aquele a quem 
pelo qual o eu é responsável. Mas essa responsabilidade não é geral e abstrata, além de ser singular, 
pois decorre da singularidade do eu, também é responsiva, pois decorre de uma resposta atual ao 
outro e às circunstâncias específicas de cada relação. A posição singular de cada ser humano, além 
de ter consequências éticas – pois cada ser humano é um centro específico de valores, com sua 
singularidade, mesmo que esses valores sejam compartilhados – também tem consequências 
cognitivas, pois a singularidade do eu também lhe confere uma visão específica do mundo, mesmo 
que essa visão do eu tenha muito em comum com alguns outros. Tudo isto serve de base para a 
filosofia que Bakhtin busca e ensaia: uma filosofia que não desconsidere a singularidade do existir-
evento, que não a dissolva em um sistema geral e abstrato. Este é o tipo de filosofia que Bakhtin 
considera uma filosofia primeira. Uma filosofia que não desconsidere as singularidade de cada eu e 
de suas circunstâncias.  

A alteridade também tem um papel indispensável no pensamento estético de Bakhtin. Em 
“O autor e a personagem na atividade estética”, Bakhtin concebe a atividade estética, especialmente 
no campo da literatura, como relação entre duas consciências. Do ponto de vista intrínseco, isto é, 
no interior do próprio discurso narrativo, temos a relação entre uma consciência maior, o autor, e 
consciências que são abrangidas por esta, seus personagens. O autor detém um excedente de visão, 
que lhes permite complementar os personagens, oferecendo ao leitor uma visão desses personagens 
que eles mesmos não têm condições de ter. Do ponto de vista extrínseco, temos a relação entre a 
consciência do autor-criador – aquele que, por meio da arte, expressa o objeto estético – e o autor-
contemplador, aquele que logra reconstruir esse objeto estético. Note-se, que, mesmo a forma 
artística sendo a mesma, o objeto estético recriado pode comportar variações, que derivam da 
própria relação de alteridade entre os autores. 

O excedente de visão também acontece, embora de forma limitada na vida: o outro, a partir 
de sua própria alteridade, detém uma visão de eu, um conhecimento extra, complementar, que o 
próprio eu não poderia adquirir sozinho. Assim, a narrativa é uma forma artística, mais completa, de 
trabalhar com um excedente de visão, que já existe, parcialmente, na vida. Exemplo deste papel da 
alteridade na vida encontra-se no conhecimento do nascimento e da morte: tanto a memória do 
nascimento quanto à da morte, não podem provir do eu, mas do outro. Portanto, só o outro pode dar 
notícia das duas extremidades da vida do eu.  
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A teoria do romance de Bakhtin também implica a alteridade como própria dos processos 
mais importantes da criação prosaica, que são a estilização e a paródia. Em ambos os casos, 
encontramos o fenômeno da bivocalidade, pois, para Bakhtin, o romancista é um mestre da palavra 
indireta: ele não utiliza somente seu próprio discursos, nem se limita a procurar uma imitação do 
discurso alheio que anule sua presenção ético-estético-linguística. Antes, o romancista apropria-se a 
linguagem do outro de forma que a sua mesma também transpareça, mais ou menos sutilmente, seja 
por uma relação de relativa harmonia com o discurso alheio – caso da estilização – seja pela 
discordância, pela polêmica inscrita na própria estilização, que é a paródia (também denominada, 
por Bakhtin, estilização paródica). O dialogismo, embora presente em todo enunciado, é elaborado 
artisticamente de maneira especial pelo prosador, enquanto que nas formas clássicas da poesia, esse 
dialogismo, sem deixar de existir, não era a dominante artística do discurso poético. Cabe, contudo 
lembrar, que Bakhtin preparou um esboço de estudo sobre Maiakóvski em que analisa e elogia 
justamente o fato de o poeta russo construir uma poesia com base em elementos de discursos 
tradicionalmente não-poéticos, como é o caso da linguagem da publicidade e de outros discursos 
próprios da cidade moderna.  

O dialogismo – que só existe se houver alteridade – é fundamental para o pensamento 
linguístico do Círculo de Bakhtin. É a concepção dialógica do discurso que permite que os estudos 
dos membros do círculo – por uma viés mais ou menos marxista, dependendo de quem assina cada 
texto – concentrem-se nos fenômenos do enunciado, desconsiderado ou muito pouco estudado pela 
linguística até então. Ao considerar que toda frase, como enunciado, é uma resposta real ou virtual 
ao discurso do outro, o pensamento bakhtiniano sobre a linguagem articulou a relação entre 
unidades linguísticas maiores (mas, sobretudo, unidades discursivas), com a singularidade de cada 
enunciado como evento. Assim, introduziu nos estudos linguísticos uma análise mais satisfatória 
daquele aspecto social, apontado mas não intensamente explorado por Saussure (ou pelas anotações 
que seus discípulos nos legaram). De fato, estudar a língua com foco no enunciado e na enunciação 
é reintroduzir, de maneira crítica e analítica, a vida social no sistema linguístico abstraído. Isto 
permitiu que o círculo de Bakhtin compreende-se melhor o caráter ideológico do signo, bem como o 
caráter semiótico da ideologia.  

Cumpre lembrar que, em sua reflexões sobre a literatura, sempre articulada com os demais 
discursos da cultura, Bakhtin toma em consideração também a alteridade cultural, considerando 
também seus aspectos temporais. Assim, observa que cada época pode compreender aspectos da 
época anterior de maneira diferente dos contemporâneos dessa outra época, o que ele sintetiza 
jocosamente com a afirmação: “os antigos gregos não sabiam que eram antigos gregos”. Essa 
alteridade temporal também tem importância para a presença das grandes obras, aquelas que 
sobrevivem no “tempo longo”, adquirindo sentidos por meio de intérpretes de outras épocas. Isto 
porque, para Bakhtin, o ato de compreender não consiste somente em assimilar um sentido pronto e 
absoluto, mas em, efetivamente dialogar com o texto. E dialogar significa – embora não 
aleatoriamente – agregar sentidos trazidos pela alteridade do interlocutor.  
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Vida, cultura e alteridade 
 

Gilcéa Rosa de Souza102 
 
 

Enquanto existir, poderei sentir o significado maior da vida e do outro, porém, nunca saberei 
compreender o mistério de ambos. Qual o significado maior da vida? O que ela traz mudará o 
homem? E que verdade há no outro e na luz que possui, ou no brilho que poucos veem? 

Embora discordemos, devemos respeitar a todos. Trata-se de uma boa maneira de viver 
socialmente. No entanto, a vida é às vezes tão profundamente questionadora, e inquietante, que me 
leva do fascínio ao desalento. 

Não me contento com o pensar, definições, conceitos ou ideias. Preocupo-me e decepciono-
me infinitas vezes. 

Poderíamos viver então perguntando-nos se o que desejamos é especial, ou possui resquícios 
de igualdade humana. Porém, é preciso que haja envolvimento, interação e um olhar reflexivo a 
partir de nós mesmos em relação ao outro. 

Tão pequena, sinto-me milhões de vezes diante da imensidão de pensamentos, tão diversos, 
tão tocantes e envolventes. 

O que queremos podemos ser ou fazer? Não acredito que sonhar baste. Viver em “igualdade 
humana” vai depender de mim, do outro e da vida. 

Se expusermos uma especial noção de igualdade humana, provavelmente sentiremos certa 
evolução no que se refere ao modo de ser. Mas, e o outro? Estará a cada dia melhor em nosso eu?  É 
através do questionamento, do experimentar, do repartir e do aprender que poderemos respeitar os 
pensamentos, desejos e palavras do ser, que não sou, mas que desejo sim, encontrar. 

Minha capacidade de enxergar o outro através da visão da alteridade, demonstrará em mim, 
minha capacidade de fluidez e crescimento. Verei e saberei então conhecer o ser, e estarei em 
comunhão com o outro. 

Mas afinal quem é o outro que habita em mim, ou em ti? 
Só podemos fazer afirmações sobre a existência do “eu - individual” se houver a 

possibilidade de contato e de troca. Assim, minha visão se expandirá e poderei me inserir no outro e 
perceber o que a sociedade tem feito de mim, por mim e desse ser. 

Ou será que fazemos nós uma sociedade abatida, indiferente ou inerte muitas vezes? 
A relação de indivíduos socialmente interligados dependerá evidentemente de um coletivo. 

Existirei a partir do outro, e o outro, a partir de mim. Mas o que me estremece é a visão, o olhar 
diferenciado a partir do meu eu e do que me circunda. Corro o risco de sentir, explodir em mim, 
todos os tipos de sensações e experiências que certamente deixarão marcas profundas e instigantes. 

Pertencemos a uma sociedade de homens brancos, negros, racionais, irracionais, pobres, 
civilizados, masculino, feminino, adulto, infantil, estrangeiro, entre uma infinidade de outros. 
Contudo, esse universo fascinante, destoa-se quando me concentro em culturas também destoantes, 
personalidades frustrantes, indivíduos vazios e individualistas. O velho que não “serve”; a criança 
que é amada, e a outra que tem fome. O estrangeiro de personalidade retraída e insaciável; o índio e 
o planeta; a mulher ser, doce ou indócil; ou negros fascinantes, e por vezes, marginalizados. Mas, 
fascina-me a tentativa de pensar. Não sou mais que um pensamento na noite, quando muitos como 
eu, questionam a vida e as atitudes diante dela. Sociedade sem espelho, que, se baseasse em pontos 
de luz, iluminada, se tornaria. 

Meu caminho é imaginário, sonhador e triste. Na alma que construí, há saudades. Para onde 
deverei seguir? Construí conhecimentos ao longo de minha trajetória, porém, frustra-me não saber, 
às vezes, onde devo colocar os pés ou o coração. 

Há entre os homens uma interminável troca com a natureza. E a partir daí um desejo de 
envolver-me com o mistério e a solidão. Meu caminho quimérico é socialmente triste, mas 
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sonhador. Quisera a troca com o outro, ser de total relevância para uma sociedade absoluta e plena. 
Cheia de defeitos procuro por acertos da alma, na alma e pela alma. Não encontro respostas, pois o 
outro me poda, assusta-me e me faz triste. 

E, na troca entre homem, cultura e natureza, há falhas. Faz-se necessário, ajustes, que 
somente o homem poderia fazer. Mas, que importam os ajustes? Têm pressa os homens. Para quê? 
Se logo ali está o fim, o recomeço o tudo e o nada. 

Quero compartilhar o que vi, o que sinto e o que não compreendo. Não há brancos, nem 
negros, não há homem nem mulheres. Mas, há o velho. Sabedor de todas as coisas. Detê-los-ia se 
me fosse permitido. Velhos e jovens fascinam-me. Muito a aprender e muito a dar, têm ambos. 
Troca dos saberes e a receptividade ao novo, seria perfeito. Se eu pudesse dizer ao jovem o que 
experimentei, e também sobre o não experimentado da vida, da minha vida. Faria já. 

Busco um pensar antropológico, numa tentativa de saber do homem sobre o outro e também 
sobre si mesmo. O sentido, os atos e as diferenças. Quisera transformar a falta de amor, em amor. 
Matéria prima de vida. Comprometer-me com o outro em busca de mim, e de respostas. Tentativa 
incansável de mudar e de me transformar. 

A realidade diante do desafio do reconhecimento, das diferenças e das divergências, 
transformaria tudo em solidariedade humana e em compreensão. Quero crer. 

Partiria de uma feroz e desafiadora procura por respostas, e aplicá-las-ia, na vida que circula 
diante de mim. 

Multidões e um pensamento em cada ser. Deparo-me com a solidão da alma e o desejo de 
abraçar, num único abraço, todos. Desvalidos, desfavorecidos, sofridos, sonhadores, desanimados e 
cansados. Por que não, abraçar-me. Mas, o conflito cultural e universal me impede de me aproximar 
de tudo e de todos. Caminho a passos lentos através de minhas considerações e frustrações 
impostas.   

A cultura que produz e que toma por base, a experiência humana vivenciada, experimentada 
e inventada é o fruto do resultado entre a natureza e o homem que, em constante diálogo consigo 
mesmo, reinventa-se e prossegue disseminado valores, conhecimentos, saberes. 

Identidades e insegurança. Quem sou? Quem será o outro logo ali? As relações são 
valorosas, e de valores que norteiam as atitudes de uns sobre os outros. O contexto me leva a 
descrer, e a querer crer. Contudo, deparo-me com o outro. Ser que duvidoso, dividido e que se 
esconde em si, consigo, sem falas ou ideais.  

O que somos, e acreditamos ser, assenta-se em uma base frágil e inconsistente. Somos 
realidades sociais como as culturas quase nunca absolutas, resistentes e alimentadas. 

 
... o que conhecemos e presumimos de nós mesmos através da visão do outro se torna 
totalmente imanente à nossa consciência, parece ser traduzido para a linguagem da nossa 
consciência, sem nela alcançar consistência e autonomia, sem romper a unidade de nossa 
vida orientada para frente de si mesma, para o acontecimento por-vir e que não fica em 
repouso e jamais coincide com a sua própria atualidade dada, presente. (BAKHTIN, 2000,  
p.36) 

 
É na relação e oposição como ponto essencial que se apresenta a alteridade. O homem que 

se oculta no outro, alcança a expressão de sua humanidade, forma sua consciência, assimila e 
posiciona-se diante de si e do outro. 

Então como resultado o encontro, a significação, a união entre natureza e cultura, existência 
e dimensões representativas. Nesse conjunto de ideias, processos culturais, onde agem os homens, 
em diferentes funções, se estabelecem, assim, condições de plenitude. 

Para Bakhtin, desde a mais tenra infância acumulamos em nossas memórias diversos valores 
de conteúdo e de expressão, plenos de significação social e afetiva. Todo enunciado carrega 
essas vozes e não se realiza sem uma avaliação social que o transmita. “A entonação é a mais pura e 
a mais imediata expressão de avaliação” (BAKHTIN, 1981, p.264). 
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A natureza de toda interação social é definida assim. A emoção é flagrada nos tratos sociais 
e nas manifestações da linguagem que ostentam e definem a memória social que depositamos nas 
palavras e nos aspectos emocionais. 

O homem, conjunto das relações sociais procura por respostas. É preciso entender a 
realidade que totaliza ou fragmenta o interior de cada indivíduo. O homem compõe um ponto que 
nos leva necessariamente à compreensão do seu papel, conjunto de relações sociais, exigências 
humanas e pensamentos complexos. 

Da realidade concreta, ao mundo subjetivo, certamente o valor de atos vivenciados e as 
infinitas possibilidades com o outro passará por mim, por tudo, por todos. 

Não há outro sem saudade, não posso ser sem o outro. Mas, me contentaria saber o porquê 
de estar aqui e o motivo das buscas, apesar das poucas respostas. 

O homem, principal instrumento de uma sociedade não consegue avançar diante de seus 
próprios medos, desigualdades e argumentações. 

Podado, ele segue, porém, mais instintivamente, do que certo do que poderá encontrar. 
A beleza do outro está em mim, em ti, em cada um de nós. Entre interações e amor, talvez 

compreenda, um dia, a procura do meu eu e da forma de chegar ao outro numa fantástica certeza de 
ter valido tentar ser eu mesma. 
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Vozes de pesquisadoras iniciantes:  
relações de alteridade na dinâmica de um grupo de pesquisa 

 
Marcela Lemos Leal Reis103 

Maria Nilceia de Andrade Vieira104 
Valdete Côco105 

 
 

“Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas.” 
 (Música: Caminhos do Coração, Gonzaguinha, 1983). 

 
 

Nossas recentes trajetórias como pesquisadoras no curso de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES - nos convidam a 
compartilhar neste texto, algumas reflexões e aprendizados importantes ao nosso processo 
formativo e às nossas constituições como pesquisadoras a partir das relações dialógicas com 
diferentes interlocutores: colegas da turma 27 e de outras turmas, professores, profissionais, e 
sobretudo os companheiros do Grupo de Pesquisa Formação e Atuação de Educadores - GRUFAE. 
Nesse percurso, inspiradas nas referências bakhtinianas, buscamos a compreensão, o 
encorajamento, o aportepara nossasquestões de estudo, além dos princípios teórico-metodológicos. 
De acordo com Bakhtin (2011), nos tornamos humanos no convívio com o outro, por meio da 
linguagem e das relações vivenciadas no contexto social e histórico.  
 

Eu vivo em um mundo de palavras do outro. E toda a minha vida é uma orientação nesse 
mundo; é a reação às palavras do outro (uma reação infinitamente diversificada), a começar 
pela assimilação delas (no processo de domínio inicial do discurso) e terminando na 
assimilação das riquezas da cultura humana (expressas em palavras ou em outros materiais 
semióticos) (BAKHTIN, 2011, p. 379). 
 

Compreendemos que nossa inserção nessa nova etapa da vida acadêmica vem marcada por 
outros tantos sujeitos que constituem-nos ao longo das nossas trajetórias. Contudo, a condição de 
pesquisadoras em Ciências Humanas, e mais especificamente na área de educação, nos remete à 
consciência de responsabilidade e ao desejo de avançar em conhecimento, de potencializar nossos 
discursos nesse diálogo com o outro. Diálogo que se forma como reação, como resposta às palavras 
do outro das mais diversas maneiras, possibilitando que delas nos apropriemos imprimindo-lhes 
novos sentidos, compondo nosso trabalho de autoria em meio às muitas vozes que escutamos 
atentamente no contexto acadêmico. Diante dos nossos estudos e leituras e das várias atividades que 
incluem aulas, debates, seminários, pesquisas, participação em eventos, dentre outras, 
reconhecemos nos encontros do Grupo de Pesquisa sobre Formação e Atuação de Educadores 
(GRUFAE) um importante lugar de interlocução e oportunidade para o exercício da escuta do outro 
e a percepção das aproximações e implicações a respeito do que escuto do outro em mim. Na 
compreensão de que a alteridade representa o lugar de constituição, onde o falar e o pensar 
possibilitam nossa constituição como sujeitos na relação com o outro, compreendemos que a prática 
da escuta nesses lugares de interação, nos conduz em um movimento dialógico. Por isso, 
pretendemos aqui refletir sobre como nos constituímos como pesquisadoras, ressaltando a 
relevância do nosso pertencimento ao GRUFAE nesses primeiros passos que antecedem nossa 
imersão no campo de pesquisa para a produção de dados.  

Bakhtin (2011, p. 395) aponta a especificidade das ciências humanas ao declarar que “O 
objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante. Esse ser nunca coincide consigo mesmo e 
por isso é inesgotável em seu sentido e significado”. Portanto, destaca a condição do ser humano 
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enquanto sujeito sócio histórico capaz de criar, questionar, investigar, inventar, transformar, enfim, 
produzir cultura e ao mesmo tempo ser produzido por ela, demarcando a diferença das ciências 
naturais ao colocar que: 
 

O limite da precisão nas ciências naturais é a identidade (a = a). Nas ciências humanas, a 
precisão é a superação da alteridade do alheio sem sua transformação no puramente meu 
(substituições de toda espécie, modernização, o não reconhecimento do alheio, etc.) 
(BAKHTIN, 2011 p. 408-409). 

 
Dessa forma, nos constituímos como sujeitos em diferentes contextos, num processo 

dialógico que é marcado pelas relações de alteridade e pelo reconhecimento do outro. Porém, num 
contexto atual em que prevalecem o individualismo e a competitividade, precisamos nos posicionar 
em relação às nossas concepções de ser humano, de mundo, de conhecimento, o que nos leva a 
questionar: como encontrar formas de superação desse contexto no sentido de promover uma 
relação de colaboração e cooperação na produção do conhecimento? De acordo com Bakhtin (2011, 
p. 312): 
 

As ciências humanas são as ciências do homem em sua especificidade, e não de uma coisa 
muda ou um fenômeno natural. O homem em sua especificidade humana sempre exprime a si 
mesmo (fala), isto é, cria texto (ainda que potencial). 
 

Nessa compreensão, em nossos propósitos de pesquisas pretendemos trabalhar com a 
capacidade de expressão do homem, que é inesgotável em seu sentido e significado, com suas - 
nossas palavras, com inúmeras e diferentes vozes, com inquietações, desejos, sentimentos, 
pensamentos. Esse desafio requer que vivenciemos os processos dialógicos com postura ética, com 
disposição para cuidar do outro, com atitude responsiva diante de nossas pesquisas (de cada um e 
de todos). Essa vivência, na dinâmica dos encontros do GRUFAE, nos possibilita compartilhar 
projetos e trabalhos, contribuindo para o fortalecimento da produção de todos e para a nossa 
constituição enquanto grupo, revigorando nossas concepções e nossa perspectiva teórica. Afinal, no 
grupo, somos diferentes sujeitos em diferentes percursos: alguns calouros, outros veteranos da vida 
acadêmica, existindo neste evento possibilidades do agir humano entrelaçadas aos processos 
formativos, permitindo nesta jornada, relações responsivas, alteritárias, sendo este, lugar de própria 
constituição do sujeito. 
 
Relações de alteridade e nossa constituição como pesquisadoras no GRUFAE 
 

Miotello (2006) aponta como fundamento da discussão de dialogismo e alteridade no 
trabalho de Bakhtin a questão da constituição do sujeito interagente na relação única, necessária e 
exterior com o outro, afirmando que:  

 
A comunicação e a linguagem são eventos sociais, que adquirem forma, tipo e existência nos 
signos criados por um grupo organizado no curso de suas relações sociais. É o Eu se 
constituindo verbalmente sobre a base do Nós. Trabalhar com a questão da alteridade é 
absolutamente fundamental em trabalhos bakhtinianos. E ampliando mais a questão da 
alteridade em Bakhtin, nos defrontamos com a questão da presença constitutiva de vozes 
como princípio fundante de sua arquitetônica lingüística, pois que em todos os seus trabalhos 
ele defende que as palavras e os pensamentos se instauram através de várias vozes, ecoando 
cada uma de maneira diferente, ao mesmo tempo (MIOTELLO, 2006, p. 177). 

 
Considerando essas relações sociais e culturais, a necessidade do outro é vital para a 

constituição do sujeito. Podemos compreender essa necessidade no processo dialógico e encontrar 
na alteridade sua grande exaltação. “Eu não posso passar sem o outro, não posso me tornar eu 
mesmo sem o outro; eu devo encontrar a mim mesmo no outro, encontrar o outro em mim.” 
(BAKHTIN, 2011, p. 342).   



  256

Contudo, Bakhtin (2011) ressalta que, apesar de ser indispensável a presença do outro para 
nossa constituição como sujeitos, não podemos nos fundir com ele. Na perspectiva do 
enriquecimento formal como ideia determinante da criação cultural, o mesmo autor problematiza 
com a seguinte questão: “Que vantagens teria eu se o outro se fundisse comigo? Ele saberia apenas 
o que eu vejo e sei, ele somente reproduziria em si mesmo o impasse de minha vida” (BAKHTIN, 
2011, p. 80). Dessa forma, nós continuaríamos apenas nós mesmos, passando de duas pessoas a 
somente uma, reduzindo o outro a nós mesmos. Essa redução limitaria a possibilidade e de 
enriquecer os acontecimentos da nossa vida.  

Nessa perspectiva, a alteridade pode ser compreendida no contexto de relações mútuas, no 
ato de compartilhar e repensar nossas concepções que, no caso das vivências no GRUFAE, 
possibilitam a produção de novos sentidos e significados. É nessa dimensão que se situa a 
alteridade. Quando nos ocupamos no grupo de planejar e realizar um evento, analisar uma situação, 
contribuir com a produção de um trabalho, vivenciamos o nosso ato, porém a cada vez de diferentes 
lugares, estabelecendo diferentes interlocuções no processo de constituição do Eu sobre a base do 
Nós.  

É nessa dinâmica intensa, muitas vezes acelerada, que buscamos compreender as relações de 
dialogia e alteridade. Alicerçar o trabalho do grupo em atitudes de colaboração e solidariedade 
exige que, por parte de todos, tenhamos cuidado para entender os diferentes percursos uns dos 
outros e compreender nossas necessidades e singularidades. Afinal, “[...] eu ocupo no existir 
singular um lugar único, irrepetível, insubstituível e impenetrável da parte de um outro. [...] Tudo 
que pode ser feito por mim não poderá nunca ser feito por ninguém mais, nunca (BAKHTIN, 2010, 
p. 96).  

Requer também o exercício minucioso da escuta atenta e ética. Significa ainda o 
compromisso com a construção coletiva dos nossos projetos, a responsabilidade com nossas (de 
todos) produções, que nos leva inevitavelmente a fazer escolhas e refletir sobre elas, além analisar 
criticamente as regras que organizam os nossos contextos e as formas de organização e 
desenvolvimento de nossas frentes de trabalho. 

A respeito do ato da compreensão, Bakhtin (2011, p. 378) o relaciona diretamente ao ato da 
avaliação. Ressalta a simultaneidade em que ocorrem, pois, segundo o autor o sujeito busca 
compreender os acontecimentos da sua posição “[...] com sua visão de mundo já formada”. Sendo 
assim, esse ponto de vista já determina sua avaliação, porém sofre transformações.  

 
O sujeito da compreensão 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, 2011, p. 378). 
 

Nesse sentido, pesquisar é essencialmente colocar em análise nossos pontos de vista com 
predisposição à mudança e ao enriquecimento, num ato que permite avanços recíprocos no 
conhecimento de todos os sujeitos implicados, comprometendo-nos com a renovação dos sentidos, 
buscando escapar da ilusão da estabilidade e do acabamento. “Nem os sentidos do passado, isto é, 
nascidos no diálogo dos séculos passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma 
vez por todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no processo de desenvolvimento 
subsequente, futuro do diálogo.” (BAKHTIN, 2011, p. 410). 
 
Nos encontros e despedidas 
 

 Portanto, é na base da relação com o outro que se fundam os princípios da dialogia e da 
alteridade, mediados pela linguagem, renovando-se permanentemente e ilimitadamente nos 
diferentes contextos. 

A música Encontros e despedidas, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant 
(1985), nos remete ao movimento que vivenciamos no grupo de pesquisa ao mencionar “[...] E 
assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem.” É assim que nos constituímos no 
GRUFAE: juntos na mesma viagem. Vindo de diferentes lugares e com inúmeras possibilidades de 
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destinos, nos permitimos compartilhar essa força axiológica no percurso em que se dá o encontro 
com os outros que nos determinam, os quais nós confirmamos como autores das nossas vidas. 

 
O fato de que o outro não foi inventado por mim para uso interesseiro mas é uma força 
axiológica que eu realmente sancionei e determina minha vida (como a força axiológica da 
mãe que me determina na infância) confere-lhe autoridade e o torna autor interiormente 
compreensível de minha vida: não sou eu munido dos recursos do outro mas o próprio outro 
que tem valor em mim, é o homem em mim (BAKHTIN, 2011, p. 141). 
 

E que as incompletudes que nos constituem sejam os futuros ecos de nossas contra palavras. 
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Apresentação 
 

 
 
A única forma adequada de expressão verbal da autêntica vida do homem é 
o  diálogo  inconcluso.  A  vida  é  dialógica  por  natureza.  Viver  significa 
participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. (Bakhtin) 

 
 
 

Impossível  falar  em  Bakhtin  sem  pensar  nos  diálogos  inconclusos...  Impossível 
pensar  Linguagem,  Educação  e  Ética  sem  trazer  para  o  debate  alguns  dos  pilares 
bakhtinianos...  Dialogismo,  polifonia,  enunciação,  interação  verbal,  carnavalização, 
exotopia... 

 
A prosa foi boa... e, capixabamente falando, “pocou”! Então, não podemos deixar de 

convidar a todos que estiveram por aqui e os que não estiveram, a ler essa coletânea dos 
diálogos sempre inconclusos dos estudiosos que estiveram em Vitória no período de 12 a 
14  de  novembro  de  2013.  Os  momentos  vividos  foram  inesquecíveis,  irrepetíveis  e 
imortalizados neste e‐book por meio dos textos aqui materializados.   

 
Esperamos deixar os que não  estiveram aqui  com vontade de  ter vindo  e os que 

vieram com vontade de voltar. Muito obrigado pela participação e esperamos nos ver de 
novo  nas  próximas  rodas  de  conversa,  em  que  lugar  desse  Brasil  acontecerem.  Temos 
certeza de que “pocarão” de novo.... 

 
 
 

Organizadores 
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A ação exotópica do professor pesquisador:  
uma reflexão sobre pesquisa‐ação  

 
Cristiane Alvarenga Rocha Santos1 
Jane Quintiliano Guimarães Silva2 

 
 

Acho que esse assunto de professor pesquisador é muito 
mais nosso, da academia, do que de professores da 

educação básica. Eles têm coisas mais urgentes com que 
se preocupar. (LÜDKE, 2012) 

 
 
Introdução 

 
A  epígrafe  da  qual  se  lança mão  para  introduzir  as  reflexões  deste  artigo  é  um 

enunciado  inscrito  em  um  relato  da  professora Menga  Lüdke  (2012,  p  34),  a  qual,  por 
ocasião de sua participação em uma banca de defesa de doutorado, ouviu‐o de uma das 
examinadoras também partícipe da banca em questão. O discurso em que pauta tal fala, o 
qual deixa entrever uma distinção entre o professor pesquisador e o docente,  insta‐me a 
perguntar acerca da possibilidade de um professor da escola básica ser pesquisador e da 
relevância disso para ele, como aquele que ensina, para a academia, como a que forma os 
profissionais  da  educação,  e  para  a  própria  instituição  escolar,  onde  se  dá  a  atuação 
docente. 

Lüdke  (2012),  em uma de  suas pesquisas,  com  o  objetivo de  investigar  a  relação 
entre o professor e a pesquisa em escolas básicas do Rio de Janeiro, verificou que muitos 
professores  formadores de  futuros docentes não consideravam a prática da pesquisa e a 
formação  destes  últimos  para  a  pesquisa  como  importantes  no  processo  de  formação 
acadêmico‐profissional do futuro professor da escola básica. 

Esse  dado,  aliado  ao  que  anuncia  a  fala  em  pauta,  reitera  um  movimento 
dicotômico ainda  existente  entre quem pode ou até mesmo  tem  condições  ʺideaisʺ para 
desenvolver pesquisas e quem ensina: de um lado, o professor universitário e, de outro, o 
professor  da  escola  básica. Nessa  direção,  caberia  à  academia  o  papel  de  desenvolver 
pesquisas  e  à  escola  apenas  a  tarefa de  ensinar? Ou  ainda,  ao professor que vivencia  a 
experiência de ensino não  lhe caberia  também a produção crítica e sistemática acerca do 
seu objeto de ensino e trabalho? 

Se  checarmos  a  produção  científica  brasileira,  constata‐se  um  grande  número  de 
pesquisas em torno da problemática da prática de ensino e da atuação de professores da 
escola  básica,  as  quais  contribuem,  evidentemente,  para  o  desenvolvimento  tanto  de 
outras  pesquisas  quanto  do  ensino.  No  entanto,  no  que  diz  respeito  a  pesquisas 
desenvolvidas pelo professor sobre sua própria prática, Lüdke ressalta que 

 

                                            
1 Doutoranda em Linguística e Língua Portuguesa. 
2 Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Letras. 
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Surpreendeu‐nos  não  encontrar  um  tipo  de  pesquisa  bastante  popular  na 
comunidade educacional atual, aquela voltada para a análise da própria prática do 
professor,  que  merece  atenção  pelo  seu  potencial  de  desenvolvimento  crítico, 
bastante  acessível  ao  professor,  mas  que  carece  de  cuidados  quanto  aos 
procedimentos metodológicos e aos fundamentos teóricos (LÜDKE, 2012, p. 49). 
 

Reflexões  como  essas  se  aproximam  do  trabalho  de  pesquisa  que  estamos 
desenvolvendo,  o  qual  consiste  em  investigar  as práticas de  leitura de  alunos, de uma 
instituição federal de ensino técnico e tecnológico, na qual uma das autoras do artigo atua 
como professora de língua materna. A investigação vem se mostrando, inclusive pelo seu 
objeto de  estudo  (a  leitura),  complexa.  Isso porque, a um  só  tempo, o  foco da pesquisa 
recobre tanto a ação dos alunos, como leitores, quanto a ação do professor nas propostas 
de ensino de leitura. Em outras palavras, o objeto de estudo, por parte do pesquisador, e 
também seu objeto de trabalho e de ensino, como professor, no espaço da docência. 

Nesse cenário, a imbricação de posições identitárias emerge marcada pelas ações de 
um  sujeito  interpelado,  a  um  só  tempo,  pelo  fazer  científico, munido  de  ferramentas 
teórico‐metodológicas e pelo fazer docente, munido de ferramentas didático‐pedagógicas. 
O fazer‐se nesse espaço pode levar a um questionamento acerca de quem é esse professor‐
pesquisador,  o  que  é  ser  um  professor‐pesquisador,  quais  são  suas  ações,  em  termos 
pedagógicos  e metodológicos,  como  esse  papel multidimensional  se  constitui  em  uma 
investigação, orientada pelo viés da pesquisa‐ação, em que medida  se pode desvincular 
(ou  não)  objeto  de  pesquisa  e  ensino,  quando  se  trata  de  uma  pesquisa‐ação  na  esfera 
educacional. 

Na  literatura  pedagógica,  o  professor  pesquisador  e/ou  professor  reflexivo,  em 
conformidade com Nóvoa (2001), é aquele que pesquisa ou que reflete sobre a sua prática 
de ensino, sobre a sua atuação na ambiência escolar, sobre o seu fazer pedagógico. Nesse 
paradigma  prevê‐se  um  professor  indagador,  um  professor  que  assume  a  sua  própria 
realidade escolar como um objeto de pesquisa, como objeto de reflexão, em suma, como 
objeto de análise para conhecê‐la e transformá‐la, quando essa lhe coloca questões. 

Esse  é  o mote  em  torno do qual  se  sustenta  este  artigo. Para  levar  a  intento  sua 
discussão,  propõe‐se  a  seguinte  organização:  em  um  primeiro  momento,  pretende‐se 
discutir uma  concepção de pesquisa‐ação,  as  contribuições  e  os problemas de pesquisa 
dessa natureza; em um segundo momento, busca‐se refletir sobre o que é ser um professor 
pesquisador, a partir de apontamentos que vêm  sendo  feitos  sobre as possibilidades de 
um professor se fazer como professor pesquisador; em um terceiro momento, volta‐se para 
uma  reflexão  acerca  dos  dois  conceitos  –  “pesquisa‐ação”  e  “professor  pesquisador”  ‐ 
focalizando a ação de intervenção, a partir da perspectiva de Bakhtin, particularmente, no 
que reporta a temática da ação exotópica no contexto de uma pesquisa‐ação. 
 
A pesquisa‐ação e a prática docente 

 
No  quadro  das  ciências  sociais  e  humanas,  a  pesquisa‐ação  é  um  método  de 

investigação  muito  utilizado.  No  entanto,  algumas  vertentes  metodológicas,  tanto  de 
cunho quantitativo quanto qualitativo, questionam a  legitimidade científica da pesquisa‐
ação, acusando‐a, por vezes, de refletir um olhar marcadamente subjetivo,  tendencioso e 



 

 15

político.  Sabe‐se  que  esse mesmo  risco  correm  outros métodos  investigativos.  Importa 
assinalar que o rigor metodológico se aplica a qualquer tipo de método, considerando as 
especificidades de cada um, bem como dos propósitos e da natureza da investigação. 

Para assinalar a concepção de pesquisa‐ação adotada por nós, partiremos, então, da 
definição apresentada por Thiollent (2004), que diz: 

 
a pesquisa‐ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada  em  estreita  associação  com  uma  ação  ou  com  a  resolução  de  um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo 
(THIOLLENT, 2004, p. 14). 
 

A pesquisa‐ação, como uma pesquisa de caráter social, pressupõe uma ação de um 
ou mais pesquisadores sobre o grupo que se  investiga, visando a uma  transformação da 
realidade em foco. Quanto a sua comparação com a pesquisa participante, Thiollent (2004) 
destaca  que  uma  pesquisa  pode  ser  qualificada  como  pesquisa‐ação  quando  houver 
necessariamente uma ação por parte das pessoas ou do grupo implicado no problema em 
exame.  A  pesquisa‐ação  não  envolve  apenas  observar  a  realidade  ou,  por  um  tempo 
delimitado, fazer parte dela, mas sobretudo agir sobre ela. 

Portanto, ao adotar tal metodologia, o pesquisador é um agente no sentido de que 
se afigura responsável por planejar, acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas com um 
determinado grupo, buscando resolver os problemas que este apresenta em suas práticas 
cotidianas. No caso da pesquisa em foco, as práticas de leitura, empreendidas em sala de 
aula, pelos alunos, sob a mediação da professora pesquisadora e que se apresentam como 
o recorte da realidade empírica a ser examinada. 

Um dos principais objetivos dessa metodologia é o de se criar condições para que o 
pesquisador,  juntamente  com  os  indivíduos  participantes,  responda,  crítica  e 
sistematicamente,  aos  problemas  e  questões  que  se  apresentam  na  situação  em  que 
interagem com os participantes da pesquisa. 

Nessa perspectiva, a pesquisa‐ação objetiva ir além do levantamento de dados, não 
limitando  ʺ[...] suas  investigações aos aspectos acadêmicos e burocráticos da maioria das 
pesquisas convencionaisʺ (THIOLLENT, 2004, p. 16), ao agir sobre a realidade investigada. 
Consiste  em uma  estratégia metodológica que  tem  como ordem de prioridade  as  ações 
sobre essa realidade empírica, embora uma pesquisa como essa não seja possível sem um 
quadro teórico. Como diz o citado autor,  

 
[...] precisamos começar por um dos lados possíveis e escolhemos o lado empírico, 
com  observação  e  ação  em  meios  sociais  delimitados,  principalmente  com 
referência  aos  campos  constituídos  e designados  como  educação,  comunicação  e 
organização. (THIOLLENT, 2004, p. 9) 
 

Relativamente à pesquisa abordada neste trabalho, a qual se encontra em seu curso 
de investigação, o que se tem é que o professor pesquisador, ao agir com o grupo de seus 
alunos, intervindo nas ações que eles realizam, enquanto desenvolve uma pesquisa‐ação, 
acaba agindo sobre si, sobre as suas práticas, ainda que tais práticas não sejam o objeto da 
pesquisa. 
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Pesquisa‐ação: intervenção ou interlocução? 
 
A  pesquisa‐ação  é  também  conhecida  como  uma  pesquisa  de  intervenção.  No 

entanto,  em  razão  da  posição  epistemológica  e  pedagógica  aqui  assumida,  buscamos 
operar  com  o  termo  interlocução.  Essa  postura  apoia‐se  na  crítica  feita  por  Betti  (2009) 
acerca  da  significação  que  o  termo  interlocução  evoca,  a  partir  dos  valores  semânticos 
incorporados nos domínios políticos, por exemplo, remetendo à idéia de ações realizadas 
na  forma  de  mão  única,  impositiva,  apagando  a  ideia  de  mediação  e  construção 
intersubjetiva. O  autor  justifica  sua  escolha, dizendo  que,  ao  associar  ʺpesquisa‐açãoʺ  à 
ideia de ʺintervençãoʺ, arrisca‐se a: 

 
[...] carregar uma conotação autoritária, uma vez que  ʹintervirʹ significa: ingerir‐se 
(em matéria, questão, etc.), com a intenção de influir sobre o seu desenvolvimento; 
interpor sua autoridade; usar de seu poder de controle. [...] Preferiu‐se, então, falar 
em interlocução, em duplo sentido: do pesquisador com os professores e destes com 
suas práticas. (BETTI, 2009, p. 286‐287). 
 

Essa  concepção  de  pesquisa‐ação  como  um  trabalho  de  interlocução  pode  ser 
encarada sob um viés da ideia bakhtiniana de interação (BAKHTIN, 2006), espaço em que 
se  dá  a  troca  entre  os  sujeitos  que,  com  e  pela  linguagem,  constroem  saberes, 
problematizam  crenças,  desejos,  constituem  sujeitos.  Nessa  perspectiva,  reconhece‐se 
também que os enunciados que produzimos são fruto do diálogo com outros enunciados, 
com vozes vinculadas a diferentes domínios discursivos, a perspectivas  teóricas, que  se 
entrecruzam produzindo conhecimento, ou melhor, produzindo um novo modo de tratar 
esse conhecimento. É desse encontro tenso de muitas vozes que se produz linguagem e se 
constroem saberes, (re) significam verdades. 

Sob  esse  enquadre,  tem‐se  buscado  implementar  a  pesquisa  em  foco,  orientada, 
como se assinalou, pelo objetivo de conhecer as práticas de leitura dos alunos (o que leem, 
como leem e para que leem...) a fim de verificar se há (ou não) um posicionamento autoral 
por eles assumido nos eventos de leitura de textos diversos, propostos em sala de aula, a 
partir e em função das ações pedagógicas aí desenvolvidas pela professora pesquisadora. 

Nesse empreendimento  investigativo e pedagógico, o que se  tem observado é que 
ler e pensar a realidade da sala de aula a partir das ideias de Bakhtin e seu Círculo envolve 
uma  atitude  interlocutiva,  reflexiva,  problematizadora  da  parte  do  professor  com  sua 
prática  docente  e,  portanto,  responsável  com  os  sujeitos  que  nela  estão  diretamente 
implicados. É nesse sentido que nos voltamos para pensar o que é constituir‐se professor 
pesquisador no espaço que se constitui nas e pelas ações do ensinar e do aprender, o que 
pressupõe um  trabalho de mediação do professor,  gerado pelo diálogo  com  os  alunos, 
sobre e com os textos dados, na atividade de leitura. 

Investigar as práticas de  leitura de alunos em sala de aula é desafiador,  já que  ler 
envolve um movimento de interação, envolto de, pelo menos, dois planos de ação, por um 
lado,  a  leitura  construída  na  relação  entre  autor,  texto  e  leitor,  por  outro,  a  leitura 
construída na relação professor, texto e aluno, ambos leitores, mas definidos por atitudes 
distintas em relação às finalidades da leitura e do objeto a ser lido. As práticas de leitura, 
ou melhor, os modos de  ler o que se  lê, são objetos  (de estudo/  trabalho/ de ensino e de 
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aprendizagem) que ganham  sentido  e  relevância na  interação,  ao  admitir que,  segundo 
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,  2006,  p. 
113). 
 

Sabe‐se que Bakhtin e seu Circulo não abordaram de forma explícita a questão da 
leitura.  Contudo,  muitas  ideias  por  eles  discutidas  como,  por  exemplo,  a  noção  de 
interação, possibilitam pensar a aula de leitura e a mediação texto, professor e leitor (não 
necessariamente  nessa  ordem)  como  uma  arena  de  vozes  que  se  interceptam  a  fim  de 
construir  sentidos. Devido ao  fato de professor e pesquisador  serem o mesmo  sujeito, a 
interação  se  complexifica,  pois  se  verifica  um  desdobramento  de  papéis  visto  que  o 
professor,  ao  interagir  com  os  alunos  durante  as  aulas  de  leitura,  interage  com  o  seu 
próprio fazer, e, ao interagir com seu próprio fazer, com a sua própria prática docente, ele 
se constitui enquanto professor.  
 
A ação exotópica no contexto de uma pesquisa‐ação 

 
De acordo com Bakhtin, o ser humano é constituído por três dimensões que devem 

estar  integradas: ética, estética e teórica. Dessa forma, o agir do sujeito envolve, segundo 
Sobral (2005), o conteúdo do ato (a dimensão teórica), o processo do ato (a dimensão ética) 
e a valoração do agente sobre o próprio ato (dimensão estética). 

Esse agir do sujeito caracteriza‐se como um ato responsível, o que quer dizer, em 
primeiro  lugar, que  todo enunciado é passível de  resposta  (ʺrespondívelʺ), ou seja, deve 
ser uma resposta a outros enunciados e, em segundo lugar, que todo enunciado exige uma 
atitude responsável de quem o diz, ou melhor, sou a única responsável pelo meu dizer, já 
que não tenho álibi de minha existência. 

Destacando um pouco mais a dimensão da valoração do agente sobre seu próprio 
ato  (estético),  observamos  que  ela  se  caracteriza  por  uma  ou mais  representações  do 
mundo  de  um  ponto  de  vista  de  uma  ação  exotópica  do  sujeito,  a  qual  se  funda  nas 
relações sócio‐históricas que esse sujeito estabelece. 

 
A posição exotópica, equivalente a ‘estar num lugar fora’, é um ‘fora’ relativo, uma 
posição de fronteira, posição móvel, que não transcende o mundo mas o vê de uma 
certa  distancia  a  fim  de  transfigurá‐lo  na  construção  da  obra,  estética  ou  não 
(SOBRAL, 2005, p. 109). 
 

Bakhtin  (2003; 2006) nos mostra que o Eu se constitui através do Outro, pois é na 
interação que o Outro, com seu excedente de visão, possibilita que tenhamos um acabamento, 
ainda que temporário. Na situação em que se insere um professor pesquisador, cabe ao ser 
professor colocar‐se no lugar do Outro (no caso, do ser pesquisador) no momento em que 
se realiza a pesquisa em sala de aula.  

 
O outro  é visto por mim  como acabado, ao passo que vejo a mim mesmo  como 
essencialmente inacabado, ao mesmo tempo em que o outro se vê como inacabado 
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e me  vê  como  acabado:  trata‐se  do  excedente  de  visão,  base  tanto  da  interação 
como  da  atividade  autoral  e  científica.  Isso  remete  à  questão  da  ‘exotopia’  ou 
‘excedente de visão’, que é a base do trabalho estético. (SOBRAL, 2005, p. 111). 
 

O  que  se  verifica,  no  entanto,  é  que,  ao  se  colocar  no  lugar  de  pesquisador,  o 
movimento  é  inverso,  ou  seja,  o Outro  passa  a  ser  o  professor. A  esse  exercício  de  se 
posicionar  no  lugar  do Outro  a  fim  de  constituir‐se  é  o  que  Bakhtin  denominou  como 
exotopia,  isto  é,  o  contínuo  colocar‐se  no  lugar  do  Outro,  a  fim  de  compreender  seu 
excedente de visão e lhe possibilitar um acabamento provisório.  

Assim,  enquanto  em  um  momento  o  professor  permite  que  o  pesquisador,  ao 
ocupar  seu  espaço, desvele a  sua prática ao pesquisar, no  caso, a prática de  leitura dos 
alunos  (a qual envolve  interação), em outro, o pesquisador ocupa um espaço  ʺde  foraʺ e 
passa a refletir sobre a prática desse professor. Sendo assim, eu só me ʺcompletoʺ a partir 
do momento em que sou capaz de enxergar minhas ações com o olhar do outro. Somente 
assim me  torno  acabado,  ainda  que  esse  acabamento  tenha prazo de  validade. Logo,  o 
pesquisador que investiga sua sala de aula de leitura acaba por conhecer a si próprio, a se 
constituir como professor, ao sair do  lugar de pesquisador e observar‐se  ʺde  foraʺ como 
professor.  

Em suma, essa ação exotópica conduz o professor a uma reflexão e a uma avaliação 
sobre o que é ser professor, o que é ensinar e o como ensinar, bem como o pesquisador, a 
uma  reflexão e avaliação sobre o que é ser pesquisador, o que é pesquisar e como  fazer 
pesquisa sobre a própria prática na escola (sobre isso, conferir SOBRAL, 2013). 

Nessa perspectiva, Lüdke  (2012),  retomando Contreras, diz  ser  importante para o 
professor  que  atua  na  escola  básica  possuir  o  conhecimento  teórico  e  metodológico 
necessário  para  desenvolver  uma  pesquisa  que  efetivamente  contribua  para  a  sua 
formação e para ensino. Em resumo,  

 
[...]  não  é  suficiente  para  orientá‐la  [a  reflexão]  na  direção  dos  verdadeiros 
problemas  a  serem  enfrentados pelo  trabalho docente. É preciso,  ainda  segundo 
Contreras, que o professor se comprometa com a  transformação da realidade, no 
que se refere a esses problemas, e aqui entram os componentes éticos e políticos do 
seu trabalho. (LÜDKE, 2012, p. 33) 
 

Sabemos,  contudo,  que,  para  que  o  professor  constitua‐se  como  um  sujeito 
consciente,  crítico,  competente  e  que  busque  tais  transformações,  é  necessário  dar‐lhe 
condições como uma boa formação, cursos de formação continuada e acesso ao universo 
da  pesquisa,  não  apenas  na  posição  de  leitor  ou  ʺaplicadorʺ  do  que  se  desenvolve  na 
academia, mas de agente, de pesquisador,  inclusive de  sua prática. Para  isso,  claro,  são 
necessárias também que as outras duas dimensões humanas entrem em  jogo  ‐ a ética e a 
teórica (conferir ZANDWAIS, 2012). 

Por fim, gostaríamos de encerrar essa discussão com uma citação de Sobral (2005) a 
qual, a nosso ver, vem dialogar com o que foi dito até o momento: 

 
O  sujeito  pode  e  deve,  naturalmente,  afastar‐se  de  sua  própria  contingência  o 
suficiente  para  ver  a  si mesmo  nela,  construir‐se  a  si mesmo  nela,  a  partir  do 
concreto e do abstrato, do coletivo (o outro) e do individual (nunca subjetivo), do 
agir  e do  refletir  sobre o  agir, do que há de único  em  cada  ato  e do que há de 
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comum  a  todos  os  atos.  Essa  é  a  posição  exotópica  (do  excedente  de  visão) 
preconizada por Bakhtin. (SOBRAL, 2005, p. 118) 

 
À guisa de conclusão  

 
Como  se  assinalou,  há  uma  carência  desse  tipo  de  pesquisa‐ação,  em  que  o 

professor  investigue  sua própria  sala de aula,  suas próprias ações pedagógicas. Por um 
lado, o do professor do ensino básico, os motivos que explicariam tal carência são vários, 
mas podemos aqui destacar alguns fatores, tais como: a falta de interesse, de capacitação, 
de  incentivo  financeiro  e  as  condições  de  trabalho  que  se  oferecem  a  professores,  na 
ambiência  escolar.  Por  outro,  as  críticas  de  muitos  professores  ʺformadoresʺ,  que 
defendem ser a prática da pesquisa restrita à academia, cabendo ao professor da educação 
básica  lidar  com  ensino,  com  o  repasse  de  informações,  com  a  disciplina,  entre  outras 
tarefas  pedagógicas,  deve‐se  à  crença  de  que  desenvolver  um  conhecimento  científico 
implica um distanciamento entre o sujeito e o objeto pesquisado. 

Essas  limitações  têm suas raízes em um quadro histórico, engendradas na cultura 
de  um  fazer  científico,  tomado  pelo  viés  do  chamado  positivismo.  A  despeito  dessa 
condição  histórica,  importa  repensar  a  pesquisa‐ação  como  uma  forma  de  investigação 
que  pode  contribuir  para  o  professor,  em  sua  atuação  pedagógica,  sua  reflexão  e, 
consequentemente, para a sua constituição enquanto ser professor. 

Assim,  um  professor  que  pesquisa  sua  própria  prática  e  não  a  do  outro,  pode 
experienciar  uma  ação  exotópica,  na  medida  em  que  procura  conhecer  o  seu  fazer 
pedagógico pela perspectiva do Outro. A rigor, esse Outro pode se afigurar na forma de 
discursos  (saberes) que  instam ou provocam o professor a sair de sua esfera  individual, 
das  contingências  da  sala  de  aula.  Dessa  forma,  é  possível  partir  de  uma  situação 
particular para  se  conhecer ou pensar  situações mais amplas. Uma  relação de  interação 
complexa se constitui, constituindo, por sua vez, cada um desses seres que dela participam 
e  contribuindo para a  reflexão  sobre o ensino e a pesquisa de  forma mais ampla. Logo, 
esse  tipo  de  investigação  também  permite  partir  de  uma  situação  particular  para  se 
conhecer ou pensar ações mais amplas. 
  Por  fim,  consideramos  que  a  pesquisa‐ação  é  um método  que,  combinado  com 
outros, possibilita ao professor pesquisador refletir sobre seu próprio agir, repensando sua 
prática docente. Além disso, por ser uma pesquisa de caráter social, implica uma ação do 
pesquisador sobre o grupo que se investiga, visando a uma transformação da realidade em 
que  este  vive.  Sendo  assim,  a  pesquisa‐ação  caracteriza‐se  como  uma  pesquisa  de 
interlocução,  na  qual  entra  em  jogo  conhecimentos,  crenças,  valores do  eu‐pesquisador 
com o grupo  investigado, do eu‐professor com o eu‐pesquisador e do eu‐professor com 
seu grupo de alunos. 
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A alfabetização das crianças numa escola pública  
e uma pesquisadora 

 
Maria Cristina de Lima 

 
 

O objetivo deste texto é refletir sobre as relações entre linguagem, educação e ética 
tendo  como  foco  uma  pesquisa,  com  crianças,  em  processo  de  alfabetização,  em  uma 
turma,  nos  primeiros  anos  do  Ensino  Fundamental  de  uma  escola  da  rede  pública 
municipal do Rio de Janeiro.   

A concepção de  linguagem como constituidora dos sujeitos  (BAKHTIN, 2012) é o 
instrumento  para  discutir  a  pesquisa  como  processo  dialógico,  a  escola  como  espaço 
cultural e a ética como comprometimento de um fazer que afeta o social.   Para abordar a 
articulação  destes  elementos  destaco  como  foco  para  a  discussão  deste  texto  um  dos 
pontos discutidos por Kramer (2002), sobre “a devolução de achados, falando de pesquisa, 
compromisso e cumplicidade”.  

Para a discussão desta  temática apresento questões que venho enfrentando, numa 
pesquisa, que procura evidenciar as relações entre exotopia (BAKHTIN, 2006), etnografia 
(GEERTZ,  2008)  e  alteridade  (BAKHTIN,  2006),  como  possibilidade  de  discutir  uma 
investigação  que  analisa  a  produção  discursiva  escolar  de  crianças,  em  processo  de 
alfabetização,  como  espaço de  compromisso  e  resposta do pesquisador  às  crianças  e  às 
políticas públicas para a alfabetização na escola pública brasileira. 

Neste  texto, utilizo como base, a pesquisa que venho  fazendo sobre o processo de 
aprendizagem  da  leitura  e  da  escrita  das  crianças  numa  escola  pública  carioca  para 
discutir sobre a relação do pesquisador com o pesquisado como espaço de constituição e 
compromisso  com  a  divulgação  dos  trabalhos  de  pesquisa.  Num  primeiro  momento 
discuto as relações entre os conceitos de exotopia, etnografia e alteridade na pesquisa com 
crianças, para  em  seguida  apresentar  as  relações do pesquisador  com  as  crianças  como 
lugares de constituição dos sujeitos, e finalmente aponto contribuições de um trabalho que 
entende que a  condição de pesquisadora  se  funde na  relação  com os pesquisados  como 
parte de um processo que  implica no  compromisso de  compartilhar as  reflexões do  seu 
trabalho e a devolução dos achados. 

 
Fazer pesquisa é fazer: Exotopia – Etnografia – Alteridade 

   
De que lugar falo? Dos lugares que fazem parte do meu processo de constituição. A 

começar  pela  criança  nascida  numa  das  favelas  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  que 
estudando na rede pública municipal de educação do Rio de Janeiro, nos anos 70, convive 
com um sistema público de ensino que foi democratizado, mas não ofereceu a qualidade 
prometida.  Falo  também  do  lugar  de  professora,  desta  mesma  rede,  assim  como  de 
formadora de professores e também do lugar da pesquisadora, que se inquieta e se intriga 
com um  sistema público de  ensino que não  ensina um  saber,  socialmente produzido,  a 
linguagem escrita, aos alunos das  camadas populares da  cidade. Portanto,  sou parte do 
meu estudo.  
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Segundo Bakhtin (2006), a  língua, em sua ʺtotalidade concreta, vivaʺ, em seu uso 
real, tem a propriedade de ser dialógica. Essas relações dialógicas não se circunscrevem no 
quadro estreito do diálogo  face a  face. Ao contrário, existe uma dialogização  interna da 
palavra,  que  é  perpassada  sempre  pela  palavra  do  outro,  é  sempre  e  inevitavelmente 
também a palavra do outro. Isso quer dizer que qualquer pessoa ao falar, leva em conta a 
fala de outrem, que está presente na sua.  

Bakhtin (2006, p. 261) nos chama atenção para o fato de que: 
 

Todos  os  campos  da  atividade  humana  estão  ligados  ao  uso  da  linguagem. 
Compreende‐se  perfeitamente  que  o  caráter  e  as  formas  desse  uso  sejam  tão 
multiformes quanto os campos da atividade humana, o que é claro, não contradiz a 
unidade nacional da língua.  
 

Para refletir sobre as relações entre pesquisadora e crianças abordo os conceitos de 
alteridade  e  exotopia  (BAKHTIN,  2006)  problematizados  na  relação  com  a  etnografia 
(GEERTZ, 2008) como possibilidade de indicar um trabalho de investigação, que revela o 
compromisso da pesquisadora ao participar com a criança de suas experiências escolares 
enquanto aprende a ler e escrever. Numa direção metodológica que aponta para o desafio 
de  fazer pesquisa em Ciências Humanas  (FREITAS,  JOBIM, KRAMER, 2007). Portanto é 
preciso  considerar  que;  “Nas  ciências  humanas  e  sociais,  a  neutralidade  é  não  só  um 
equívoco  teórico, mas  também uma  impossibilidade prática;  isto  tem decorrências éticas 
que merecem a nossa atenção e cuidado.” (Kramer, 2002  p.54). 

A  exotopia  proposta  nos  estudos  de  Bakhtin  (2006)  se  articula  com  a  etnografia 
(GEERTZ,2008) como elementos fundamentais para pensar a pesquisa como processo que 
inclui, o eu, pesquisadora e o outro, criança, como sujeitos constituído em relações que são 
culturalmente e historicamente produzidas.  

A  alteridade  (BAKHTIN;  2006)  é  incluída  neste  processo  como  possibilidade  de 
refletir sobre a condição humana como referência para a constituição do eu na relação com 
o  outro. O  eu, da pesquisadora,  se  constitui na  relação  com  o  outro,  a  criança,  em um 
encontro  no  tempo  histórico.  Portanto,  penetrar  no  mundo  da  linguagem  escrita  dos 
alunos é penetrar no mundo da sua cultura, porque a língua é material e instrumento de si 
mesma  e  produzida  nas  interações  sociais  (BAKHTIN;  2006).  Nesta  perspectiva,  é 
importante  compreender  que  cada  um  é  constituído  com  o  outro  e  no  contexto  de 
interação, permitindo perceber que todos, pesquisadora e criança, são participantes ativos 
do processo.  

A etnografia (GEERTZ, 2008) é uma grande contribuição do campo da Antropologia 
como escolha para uma postura  investigativa que compreende o outro na sua  lógica, ou 
seja, nos seus próprios termos para assim analisar as experiências escolares, de crianças e 
professores, como processos da vida e da cultura.  

Reconhecendo os limites e os compromissos necessários para uma pesquisa entre as 
crianças,  neste  trabalho  a  integridade  e  a  identidade das  crianças  são preservadas.  Sua 
escola e seu contexto de vida são descritos de forma a explicitar, com cuidado, uma ética 
necessária  para  a  pesquisa  entre  as  crianças. A  infância  aqui  é  tratada  como  categoria 
antropológica  de  estudo,  assim  as  crianças  são  compreendidas  como  sujeitos  de  sua 
história  e  sua  cultura,  de  forma  que  a  omissão  de  suas  identidades  e  rostos  possa 
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contribuir para uma reflexão que entenda a pesquisa entre as crianças como um lugar de 
expressão de sujeitos comprometidos.  

Destacando  a  importância  de  estudos  (SARMENTO  2005,  CORSARO,  2005) 
relevantes da pesquisa sobre a  infância e sobre as crianças, esta pesquisa, assume o risco 
de  circular por um  espaço muito delicado,  que  é  o das pesquisas  entre  crianças. Neste 
sentido,  alguns  procedimentos  foram  necessários  para mapear  o  universo  de  vida  das 
crianças, de forma a conhecer o seu contexto, compreender os ditos e os não ditos para não 
correr  o  risco  de  generalizações.  Não  basta  apenas  ouvir  as  crianças,  mas  é  preciso 
considerar  suas  reflexões  e  assumir o desafio  ético  (KRAMER; 2002)  e metodológico de 
investigar  entre  as  crianças.  Este  trabalho  vai  numa  direção  que  se  afasta  da  polêmica 
discussão da pesquisa com crianças ou sobre as crianças. Para uma pesquisa que assume 
estar  entre  as  crianças  procuro  assumir  uma  postura  que  entende  as  relações  como 
processos politicamente negociados. 

Também se constituiu como contribuição significativa para este estudo os trabalhos 
ligados  à  antropologia  da  infância  (ITURRA;  2012)  que  nos  aponta  que  cada  criança 
carrega  consigo  sua  ancestralidade,  o  que  implica  olhar  para  as  crianças  e  suas 
experiências para compreender que cada criança carrega consigo laços familiares e marcas 
de consanguinidade. O que nos permite pensar as crianças como sujeitos de uma história e 
cultura. 

 
A pesquisa como processo de sujeitos em constituição 

 
Esta reflexão propõe olhar a  infância contemporânea na cidade do Rio de  Janeiro, 

sua  linguagem como organizadora e constituidora de suas  identidades e o conhecimento 
sobre  a  linguagem  escrita  como  produto  cultural  historicamente  construído  na 
humanidade. 

Pensar a infância sugere um retorno à infância do outro bem como à minha própria. 
Compreender o presente e também o passado, que não é só meu, mas também de muitos 
outros,  crianças,  infâncias,  na  cidade.  Para  encontrar  as  crianças  escolho  um  lugar, 
socialmente  valorizado  e  historicamente  constituído  no  tempo  e  no  espaço:  a  escola 
pública municipal da cidade do Rio de Janeiro. Neste espaço, investigo as relações entre 
infância,  cultura,  linguagem  e  educação,  focalizando  as  experiências  vividas  pelas 
crianças  durante  os  dois  primeiros  anos  de  escolaridade  no  uso  da  linguagem  na  sua 
forma oral e escrita.  

Tendo em vista os problemas enfrentados, numa pesquisa desta natureza, algumas 
questões  surgem:  O  que  é  fazer  pesquisa?  Como  pesquisar  a  infância?  Quem  é  essa 
criança, esse outro no meu processo de  investigação? Quais são as  implicações éticas de 
assumir um  trabalho de pesquisa como processo de  sujeitos em constituição na  relação 
entre a pesquisadora e a criança? 

Pela via da alteridade  (BAKHTIN, 2006)  é necessário  identificar‐se, dizer de que 
lugar falo. Quem são os envolvidos neste processo e de que  lugares falam? É necessário 
criar outras formas de produção de conhecimento, em que fique evidente que todos estão 
em processo de constituição. Escolho também falar exotopicamente (BAKHTIN, 2006) do 
lugar  da  criança,  do  lugar  da  professora  e  também  do  lugar  da  formadora  de 
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alfabetizadores. Lugares de constituição do meu processo de  formação de professora de 
crianças  das  camadas  populares  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  para  assim  explicitar  a 
minha posição de pesquisadora. Trazer os elementos para uma discussão de forma clara e 
coerente e assim, assumir o  lugar de pesquisadora de  forma  responsável, em que  fique 
explícito  de  qual  lugar  falo  e  qual  é  o meu  ponto  de  vista,  ao  longo  do  percurso  da 
pesquisa. Colocar‐se  em movimento  para  situar‐se  num  lugar  exterior  ao  contexto  de 
criação. Evidenciar a  tensão de dois pontos de vista, o da pesquisadora e o da  criança. 
Num primeiro momento, colocar‐me no lugar do outro para entender a sua lógica, o seu 
ponto de vista, para num  segundo momento  retornar ao  lugar de quem  está de  fora  e 
apresentar o meu ponto de vista, com base na minha lógica. É um movimento do trabalho 
que exige um processo de exotopia (BAKHTIN; 2006) e alteridade. O deslocamento coloca 
o pesquisador e a criança em movimento e em seus processos de constituição, produzindo 
um  percurso  de  alteridade  que  favorece  a  constituição  da  criança  e  do  pesquisador, 
enquanto participantes da pesquisa. 

Com  a  contribuição  da Antropologia  para  a  pesquisa  em  educação  (DAUSTER, 
2007),  nos  estudos  etnográficos,  encontro  outros  elementos  para  desenvolver  este 
percurso  de  pesquisa.  Na  prática  etnográfica  pratico  interpretações  e  procuro  os 
significados dados pelos sujeitos nas suas relações e assim, procuro entender o cotidiano 
escolar. Num movimento de “estranhamento”, tento me afastar do que  já é conhecido, a 
escola, e tornar o familiar em estranho (VELHO; 1978) para entendê‐lo nos seus próprios 
termos. A etnografia, nesta pesquisa, é utilizada como prática discursiva e como processo 
metodológico e epistemológico de pesquisa. Assumindo o lugar de pesquisadora, observo 
as  experiências  de  alfabetização  das  crianças  na  escola,  narro  o  que  vi,  reflito  sobre  o 
vivido  e  produzo  um  novo  conhecimento  para  o meu  campo  de  estudo,  assim  como, 
constituo  o meu  lugar  de  pesquisadora. Narrativa  é  produção  de  linguagem,  em  que, 
como pesquisadora apresento um discurso e  todos os outros com os quais dialogo, mas 
neste estudo, em especial, o discurso da criança tem um lugar de destaque. É necessário, 
como  pesquisadora,  assumir  que  a  produção  desse  estudo  é  também  um  processo 
discursivo. 

O antropólogo ao fazer uso da etnografia em sua pesquisa (GEERTZ, 2008), realiza 
um trabalho de observação densa para uma compreensão da lógica do outro, seus valores 
e  sua cultura. Compreender a cultura do outro é  ir ao encontro dela para buscar a  sua 
lógica no seu  interior e retornar a sua própria cultura, de pesquisador, assumindo o seu 
lugar, mas  também se comprometendo com a cultura do outro, procurando entendê‐la, 
fazendo uso das categorias do universo estudado.  

Para Kramer (2002, p.44)  
 

A  antropologia  fornece  também  elementos  importantes:  enfatizando  a dimensão 
da cultura, a necessidade de pesquisar a diversidade, de estranhar o familiar e de 
compreender o outro nos seus próprios termos, a antropologia muda radicalmente 
a reflexão sobre a educação e os estudos da infância em particular. Por outro lado, 
a  pesquisa  etnográfica  fornece  estratégias  e  procedimentos  metodológicos, 
influenciando estudos do cotidiano escolar, da prática pedagógica e das interações 
entre as crianças e os adultos. 
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  Como professora da rede municipal do Rio de  Janeiro,  faço o esforço de estar na 
escola em busca das crianças e das suas  lógicas, para adentrar na  infância do outro, das 
crianças da minha cidade e encontrar a minha própria  infância, para enfim, retornar ao 
meu lugar de adulto, professora e formadora de alfabetizadores e assim formular minhas 
considerações de pesquisadora. Na  criança, na  escola,  capturo os  seus  textos, para que 
possa compreender os seus significados, bem como para encontrar outros  textos, outras 
significados que esta criança utiliza como referência, com quem dialoga e assim também 
encontrar o professor. O que implica dizer que analisar o discurso da criança é encontrar 
os diferentes sujeitos com quem  interage. Olhar os  textos das crianças permite algo que 
elas do  lugar  em que  estão não podem ver, buscar outros  sentidos  e outros pontos de 
vista.  Como  destaca  Amorim  (2007;  p.14)  “A  exotopia  significa  desdobramento  de 
olhares, a partir de um lugar exterior.”  

A alteridade (BAKHTIN, 2006) evidencia a pesquisadora num lugar de constituição 
que pressupõe uma relação que inclui o outro, a criança, estando todos em processos de 
constituição do fazer pesquisa. O que implica dizer que a pesquisadora se constitui como 
tal, na relação com a criança.  
 
Contribuições para a pesquisa  

 
Uma  contribuição  significativa para  este  estudo  são os  trabalhos de  antropologia 

que estudam a infância (ITURRA, 2012). Acreditando que a infância não é igual para todos 
e nos diferentes grupos,  Iturra  (2012)  investiga um  entendimento de  infância  como um 
período conjuntural da vida, que é cultural e busca o universal. Analisando sobre a lógica 
da  criança  e  discutindo  a  sabedoria  que  o  adulto  imagina  ter  do  saber  das  crianças, 
evidencia  que  a  epistemologia da  criança pode  ir  sendo demarcada  quando procura‐se 
uma  compreensão  da  lógica  da  criança.  Aposta  em  favor  de  uma  epistemologia  da 
infância  com  a  noção  de  que  a  criança  é  a  síntese  de  seus  ancestrais,  uma  vez  que  o 
conhecimento lhe é dado na cultura, portanto a criança já nasce sabida.  

Com  base  na  reflexão  apresentada  podemos  entender  que  o  pesquisador  está 
também em processo de aprendizagem do que é  fazer pesquisa com as crianças, ou seja 
entre  as  crianças. Assim  sendo, os  contornos do  seu  trabalho vai  sendo definido  com  e 
pelas crianças. O que nos faz considerar que a compreensão de um processo de pesquisa 
se  configura  de  outro  modo,  com  uma  postura  outra  com  as  crianças.  Nesta  lógica, 
pesquisador  e  criança  se  encontram  em  processo  de  aprendizagem.  Aqui,  temos  a 
possibilidade  de  o  pesquisador  revelar  às  crianças  o  sentido  do  seu  trabalho, 
possibilitando um retorno das contribuições oferecidas pelas crianças para a sua pesquisa. 
A devolução dos dados da pesquisa acontece durante o seu processo de produção, pois o 
tempo  e  o  espaço  de  acontecimento  da  investigação  é  o  momento  privilegiado  para 
partilhar  o  sentido  do  conhecimento  que  está  sendo  produzido.  Assim  sendo,  o 
pesquisador assume que a divulgação de dados é parte do seu processo de constituição. 
Uma pesquisa responsável evidencia que o processo de produção e divulgação de dados é 
parte constituinte do tornar‐se pesquisador. 

Outro espaço  importante para uma  reflexão do  trabalho de pesquisa é o contexto 
imediato  no  qual  os  sujeitos  estão  inseridos.  Neste  caso,  a  escola,  tem  o  direito  de 
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participar do que acontece e discutir com o pesquisador as contribuições do conhecimento 
com  e  sobre  o  seu  cotidiano. Assim  sendo,  deve  ficar  evidente  a  natureza  do  trabalho 
realizado, o seu conteúdo e a importância de sua divulgação. 

Caminhado em muitas direções o pesquisador deve procurar outros espaços e seus 
companheiros  de  pesquisa  para  compartilhar  o  trabalho.  Na  medida  em  que  o 
pesquisador  revela aos  seus pares elementos  constitutivos de uma pesquisa que propõe 
outra lógica de pesquisa, abre espaço para uma discussão sobre os sentidos dos saberes e 
dos fazeres em educação.  

É necessário admitir que a divulgação do  trabalho de pesquisa enfrenta  tensões e 
dificuldades,  mas  deve  ser  assumida  como  um  compromisso  de  contribuir  para  as 
políticas públicas em educação.  
 
Considerações 

 
Apostando  numa  discussão  sobre  a  relação  entre  os  conceitos  de  exotopia 

(GEERTZ,  2008),  etnografia  e  alteridade  (BAKHTIN,2006),  a  reflexão  aqui  apresentada 
procurou chamar atenção para a importância da divulgação dos dados de pesquisa como 
parte  integrante do processo de  investigação  e  como postura  responsável. Trabalhando 
com a  compreensão de que  constituir‐se pesquisador é partilhar dados, procuro  colocar 
em  evidencia  que  pesquisadores  e  pesquisados,  constituem‐se  como  tal,  ao 
compartilharem os dados da pesquisa e vão produzindo conhecimento.   Assim como, o 
espaço da pesquisa é o momento primeiro onde a troca acontece.  

As posições aqui apresentadas  também  sugerem a necessidade de uma discussão 
sobre  o  que  é  fazer  pesquisa  em  educação,  na  escola  pública  e  entre  as  crianças.  A 
configuração  de  um  trabalho  de  pesquisa  precisa  ser  discutida  para  que  possamos  ser 
responsáveis e respeitosos com todos que fazem parte do processo e assim contribuir para 
uma discussão sobre o processo de produção de conhecimento. 

No entanto, é necessário destacar que: “Nesse âmbito, as crianças certamente  têm 
sido  ainda menos  ouvidas  que  os  adultos  e  a  elas  o  retorno  das  pesquisas  quase  não 
ocorre.” (KRAMER 2002, p.57). O que torna evidente a discussão sobre o compromisso de 
o pesquisador partilhar o seu trabalho com as crianças, revelando um pesquisador que se 
constitui com o outro, criança, no contexto de pesquisa, a escola.  
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A charge política como linguagem ética 
 

Fábio Cardoso dos Santos3 
 

A  essência  da  linguagem  é  a  fronteira  entre  duas 
consciências Mikhail Bakhtin 

 
 

O  tema  Linguagem,  Educação  e  Ética,  um  dos  eixos  que  norteiam  o  evento 
Encontros  de  Estudos  Bakhtinianos  2013,  a  partir  de  um  dos  termos‐chave  do  círculo  de 
Bakhtin, que tem nos  intrigado e sido objeto de nossas pesquisas, apresenta‐se como um 
instigante desafio ao abordar a “Vida, Cultura e Alteridade” no mundo contemporâneo. 
Propomos, assim,  levar o  leitor a uma  leitura mais profícua da charge política, a  fim de 
propiciar‐lhe  o  entendimento  dos  sentidos  que  a  constitui.  Para  procedermos  à  leitura 
desse gênero discursivo em que a linguagem verbal e a visual se imbricam, vejamos como 
se constitui etimologicamente a palavra charge. Segundo o dicionário Houaiss  (2001), ela 
advém do  latim  carricare, passa para o  francês  como carga, datada do  século XII, e por 
extensão de sentido como: “o que exagera o caráter de alguém ou de algo para  torná‐lo 
ridículo,  representação  exagerada  e  burlesca,  caricatura,  advém de  charger  –  carregar”. 
Ainda no Houaiss (2001), define‐se como um substantivo feminino: “desenho humorístico, 
com  ou  sem  legenda  ou  balão,  geralmente  veiculado  pela  imprensa  e  tendo  por  tema 
algum acontecimento atual, que comporta crítica e  focaliza, por meio de caricatura, uma 
ou  mais  personagens  envolvidas”.  Trata‐se  de  elementos  dos  quais  as  charges  são 
constituídas. 

A charge deve ser compreendida como uma representação humorística, caricatural 
e de  caráter político,  satirizando um  fato  específico da  sociedade. Assim,  é herdeira da 
caricatura e, embora tenha mudado de nome, dá continuidade a seu significado e função. 
Com relação à função social atribuída à charge, concordamos com a citação de Agostinho, 
segundo  a  qual  a  charge  se  constitui  realidade  inquestionável  no  universo  da 
comunicação,  dentro  do  qual  não  pretende  apenas  distrair, mas,  ao  contrário,  alertar, 
denunciar, coibir e levar à reflexão (AGOSTINHO, 1993, p. 229). 

Destacamos, na charge, a presença do humor, elemento comum que perpassa todas 
as  formas  de  linguagem.  Podemos  considerar  também  a  efemeridade  da  charge,  que 
geralmente  é  esquecida  diante  dos  acontecimentos  da  sociedade, mas  permanece  viva 
como memória histórica. Cagnin define‐a como o desenho que se refere a fatos acontecidos 
em que agem pessoas reais, em geral conhecidas, com o propósito de denunciar, criticar e 
satirizar (CAGNIN, 1975). 

Há  outra  característica  da  charge:  constituir‐se  como  instrumento  de  persuasão, 
intervindo, dessa forma, no processo de definições políticas e ideológicas do receptor, por 
meio  da  sedução  pelo  humor,  e  criando,  assim,  um  sentimento  de  aceitabilidade  que 
permite um processo de mobilização  e  reflexão diante dos  fatos da  sociedade. Segundo 
Cagnin, cabe à charge: 

                                            
3Doutorando pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, no programa de Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem – LAEL, fabiocasantos@yahoo.com.br  
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[...] expor uma ideia, dissertar sobre um tema. Ainda que esteja ligada a um fato ou 
acontecimento e o represente de alguma forma, sua preocupação, ou do chargista, 
não é o acontecimento, mas o conceito que faz dele, ou mais comumente a crítica, a 
denúncia  do  fato,  quando  não  procura  aliciar  o  leitor  para  os  seus  arrazoados 
princípios, programas ou ideologia (CAGNIN, 1975). 
 

Como  característica  composicional  a maioria  das  charges  vem  acompanhada  de 
textos  ou  palavras,  uma  vez  que  o  elemento  linguístico  se  torna  constitutivo  de 
significados  para  explicitar  e  registrar  sua  intencionalidade  ou  compor  o  sentido 
humorístico e político. A charge, de acordo com Agostinho (1993, p. 228), se dirige 

 
[...] à ação do indivíduo dentro do social e, como consequência, necessita de vários 
elementos  gráficos  para  se materializar,  tais  como:  cenário,  espaço,  perspectiva, 
movimento, onomatopéias e, às vezes, texto verbal para completar a ação ou para 
dar voz aos personagens (AGOSTINHO, 1993, p. 228). 
 

O  gênero  discursivo  charge,  segundo  Bakhtin,  pertence  à  categoria  dos  gêneros 
secundários, é uma arte e uma criação complexa, que depende de  identificação  imediata 
do leitor. Para Bakhtin (2003, p. 271), esses gêneros complexos, secundários,   suscitam no 
leitor uma “atitude responsiva” que pode ser “imediata ou de efeito retardado”, pois, ao 
perceber ou compreender o significado  (linguístico) do discurso, ocupa  frente a ele uma 
posição responsiva. Pode refutá‐lo, acatá‐lo, usá‐lo. Essa posição responsiva é formada no 
decorrer do processo de compreensão do enunciado. (BAKHTIN, 2003, p.271). Ainda em 
relação aos gêneros discursivos secundários, Bakhtin afirma que 

 
[...] Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, pesquisas 
científicas  de  toda  espécie,  os  grandes  gêneros  publicísticos,  etc.)  surgem  nas 
condições  de  um  convívio  cultural  mais  complexo  e  relativamente  muito 
desenvolvido  e  organizado  (predominantemente  o  escrito)  –  artístico,  científico, 
sociopolítico,  etc.  No  processo  de  sua  formação  eles  incorporam  e  reelaboram 
diversos  gêneros  primários  (simples),  que  se  formaram  nas  condições  da 
comunicação discursiva imediata (BAKHTIN, 2003, p. 263).  
 

 No  gênero  discursivo  charge,  a  palavra  e  a  imagem  estão  imbricadas,  pois  sua 
leitura  implica  a  leitura de dois  tipos básicos de  linguagens:  a verbal  e  a visual que  se 
unem  a  uma  vivência  estética  relacionada  ao meu  objeto  (a  charge).   Naturalmente,  a 
linguagem verbal configura‐se pelo uso de palavras e frases, e a visual pelo uso de outros 
recursos, como desenhos, representação de expressões corporais e faciais, etc. A entonação 
e  a  modulação  da  fala  dão‐se,  também,  por  meio  de  recursos  gráficos,  como  letras 
maiúsculas,  tremidas,  pontilhadas,  etc. As  cores  são  igualmente  significativas  e  podem 
acrescentar  sentidos às personagens e às palavras, enquanto as  letras  (grafemas) podem 
também ser carregadas de significação por meio da forma como são representadas: fontes 
diversas,  tremidas,  grandes,  tombadas,  etc.  Todos  esses  elementos  misturam‐se  e 
completam‐se no ato de decodificação da mensagem pelo outro. Assim o verbal e o visual 
imbricam‐se e, segundo Brait: 

 
[...] ao se  ler um outdoor, um cartaz, uma charge, não se pode, de modo algum, 
ignorar toda informação que o visual traz, como cores, figuras, distribuição gráfica, 
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e que empresta à constituição de sentido do enunciado concreto desses gêneros em 
confluência com o verbal (BRAIT, 2005, p. 72). 
 

Para que os leitores possam compreender os discursos, críticas, ironias, sátiras que 
estão  impressas  na  charge  política,  os  elementos  verbais  e  visuais  devem  estar 
completamente ligados, pois devemos contextualizar e procurar relacionar imagem e texto 
que  são  partes  integrantes  do  processo  de  leitura  que  leva  à  compreensão  do  texto 
chargístico. Assim, é preciso que o leitor seja capaz de relacionar as imagens e o texto, para 
que ele consiga proceder a uma leitura profícua, estabelecendo relações com as ideologias 
impressas na charge, recuperando o sentido e os valores desses discursos  imbricados na 
sua constituição. 

Dessa forma, o leitor ao final da análise deve perceber que o chargista recupera as 
informações da mídia para que, em seguida, possa fundi‐las e direcioná‐las sob a criação 
do  gênero,  dando,  assim,  origem  à  charge.  As  charges  são  criadas  com  base  nos 
acontecimentos diários veiculados nas esferas discursivas da sociedade e, cabe aos leitores 
lê‐las  e  interpretá‐las  de  maneira  responsável.    Acreditamos  que  a  potencialidade  da 
charge  esteja  no  fato  de  conseguirmos  depreender  o  sentido  de  como  o  chargista  quis 
expressar  e  sintetizar  os  fatos  veiculados  na  mídia  com  base  em  fusões  e  refrações 
adequadas,  para  que  pudesse  criar  e  comentar  determinado  fato  político  por meio  do 
gênero chargístico. 
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A “civilização da imagem”4 reflexões sobre outras língua(gens) e seu 

espaço na educação escolar    
 

Paulo César Machado5 
 
  

Imagens  produzidas  e  reproduzidas  nos  diferentes  meios  de  informação, 
comunicação  e  divulgação  fazem  parte,  com  frequência  cada  vez  maior,  do  universo 
cultural  contemporâneo.  Também  fazem  parte  desse  universo  as  imagens  dos  recursos 
utilizados no ensino, como produções de textos, exposições e livros didáticos com os quais 
se  ensinam  as  diferentes  disciplinas. Na  educação  escolar  as  imagens,  historicamente, 
estiveram presentes. 

As  teses  sobre  a  semiótica  das  imagens,  considerando‐as  uma  linguagem  não  é 
consenso  entre  os  estudiosos.  Segundo  Santaella  e Noth  (1998)  discute‐se  a  qualidade 
sígnica da imagem – são signos icônicos, apresentando objetos do mundo real ou plásticos, 
como figuras abstratas –, e questiona‐se se a leitura da imagem responde a uma percepção 
natural da mesma ou baseia‐se no  conhecimento de um  conjunto de  convenções. Além 
dessas discordâncias, pesa também a alegação de que “as imagens não podem servir como 
meios de  reflexão sobre  imagens. O discurso verbal é necessário ao desenvolvimento de 
uma teoria da imagem” (SANTAELLA; NOTH, 1998, p.13). 

No entanto, inclino‐me a concepção de Calado (1994, p. 21) partindo do princípio de 
que as imagens constituem uma linguagem “[...] a partir do momento em que admitimos 
que as imagens materiais são sistemas de representação, podemos utilizar, a propósito da 
linguagem  visual  e  com  toda  a  pertinência,  os  conceitos  de  leitura,  alfabetismo  e 
aprendizagem”. 

A partir desta concepção de imagem, recorro a alguns autores de diferentes áreas de 
conhecimento  que  buscam  compreender  as  diferentes  funções  das  imagens  no  ensino 
escolar  contemporâneo. Os  autores  apontam  para  a  ausência  de  um  quadro  conceitual 
bem  definido  que  pudesse  auxiliar  a  análise  das  imagens  e  de  seus  efeitos  na 
aprendizagem como um dos principais problemas de pesquisas nesta área, apresentando 
orientações para diferentes proposições sobre as funções da imagem. 

Aumont (1993, p.80), ao apresentar as funções da imagem, considera que a função 
primeira da imagem “é garantir, reforçar e explicar nossa relação com o mundo visual”. O 
autor  identificou ainda  três  funções para as  imagens: a  função  simbólica  (por exemplo, a 
cruz e a suástica), a epistêmica (imagem que traz informações (visuais) sobre o mundo) e a 
estética (destinada a oferecer sensações específicas ao espectador). 

Calado  (1994), por sua vez, ao pesquisar as  imagens usadas pelos professores em 
sala  de  aula,  trabalhou  com  doze  diferentes  funções6,  sinalizando  que  “algumas  delas 
servem  mais  determinantemente  aspectos  cognitivos  (ou  de  conhecimento,  de 

                                            
4  A expressão entre aspas foi utilizada por Solange Jobim e Souza (2003:80) e Rolan Barthes (2005:65). 
5 Prof. Dr. do Instituto Federal de Santa Catarina – Campos Palhoça Bilíngue  
6 As doze funções seriam as seguintes: F. Expressiva; F. Persuasiva; F. Poética; F. Representativa; F. Organizadora; F. 

Interpretativa; F. Transformadora; F. Decorativa; F. Memorizadora; F. Complentar; F. Dialética e Função 
Substantiva. 
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informação), outras aspectos afetivos  (ou  relação). O que  recorda que qualquer processo 
comunicativo se desenrola em dois níveis – o do conteúdo e da relação” (p.101). 

Com base nessas  reflexões  sobre  a potencialidade da  língua(gem)    colocadas por 
nossos  interlocutores ao auditório social de nosso tempo histórico,  inspiro‐me em pensar  
e buscar alternativas, orientando‐me para uma concepção de  língua(gem) e suas relações 
ética  e  estética;  o  seu uso  e  espaço de  construção  linguística  na  realidade  da  educação 
escolar.  

 O  tema  é  provocativo  entre  tantos  outros  no  exercício  da  alteridade  entre  os 
interlocutores  da  educação  escolar  e  aponta  impasses  epistemológicos  e metodológicos 
sobre  a  potencialidade  das  imagens  e  suas  significações  e  sentidos,  buscando  em 
diferentes  formas  de  uso  da  língua(gem)  a  expansão  do  núcleo  conceitual  dos 
estruturalistas  clássicos  da  linguagem7.  Lingua(gem)  é  muito  menos  estável  do  que 
advogam alguns estudiosos. Eagleton (2006, p.195) assim se expressa ao referi‐se a ela: 

 
Em  lugar de ser uma estrutura bem definida, encerrando unidades simétricas de 
significantes e significados, ela passa a assemelhar‐se muito mais a uma teia que se 
estende sem limites, onde há um intercâmbio e circulação constante de elementos, 
onde  nenhum  dos  elementos  é  definível  de maneira  absoluta  e  onde  tudo  está 
relacionado com tudo. 
 

 Por esse enfoque  tem‐se uma abertura conceitual possível de criar um  lugar para 
manifestações discursivas não restritivas somente à palavra/verbal. 

Nessa direção é possível  inspirar‐se em muitas abordagens como, por exemplo, a 
arquitetura  teórica  de  Bakhtin  – mesmo  que  tenha  se  ocupado mais  propriamente  dos 
signos  linguísticos  –  e  deslocar  as  suas  teses  para  a  compreensão  da  imagem  (signos 
icônicos), muito embora ele não as estudasse diretamente. Ressalta‐se que, na época em 
que viveu, não havia as modernas mídias hoje dominantes com as criações da tecnologia 
eletrônica que deram propulsão a elas, seja qual for o suporte,8 dos mais usais aos digitais. 
No entanto,  se entende que  suas  formulações convergem para estudos dessa natureza e 
que  na  contemporaneidade  é  um  fenômeno  que  talvez  possa  se  denominar  de 
“iconização” presente nos diversos âmbitos da sociedade, entre eles a educação escolar.  

Neste  texto denomina‐se  iconização  a  essa  intensificação da  comunicação  técnica 
por meio de imagens técnicas9.  

A  educação  escolar  é  atravessada  pelos  efeitos  desse  fenômeno,  e  ainda  está 
aprendendo  a  lidar  com  essa  situação, muitas vezes  sem problematizar  a  sua  forma de 
conceber a  língua  como um  sistema  fechado  e  estável voltando‐se à unilateralização da 
linguagem verbal (oral e escrita), não ampliando para outros tipos de  linguagem como a 
imagem.  

Do  ponto  de  vista  de  concepções  que  vêm marcando  a  discussão  a  respeito  da 
língua(gem)  como  forma  de  interação  “ativa”,  ou  seja,  espaço  de  interlocução 
                                            
7 Esta expressão é utilizada por Terry Eagleton (2006, p. 137-189)  ao expor a concepção de linguagem pelos 

estruturalistas saussuriano.  
8 Suporte: veículo para transmissão de conteúdos. 
9Entende-se por imagem técnica toda imagem produzida por aparelhos. Esta definição confere às imagens técnicas uma 

posição histórica e ontológica diferente daquela que é comum às imagens tradicionais, cuja origem está na capacidade 
de abstração pela imaginação. Uma discussão mais detalhada deste tema pode ser encontrada em Vilém Flusser, 
Ensaio sobre a fotografia: para uma filosofia da técnica. Lisboa: Relógio D´Água, 1998. 
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historicamente  constituída  e  constitutiva  de  sujeitos  a  concepção  fechada  e  estável  de 
língua(gem) perde o ato pedagógico (evento de interlocução) como um lugar de encontro 
e significação.  

Assume‐se nesse texto que todo processo de língua(gem) por sua vez, é um produto 
ideológico, porque tem sempre uma dupla história: do ponto de vista técnico, a história de 
expansão dos sistemas e suportes de comunicação social que condiciona a apresentação do 
seu material  semiótico; do ponto de vista  social,  a história do  indivíduo, do  seu grupo 
social e dos objetos que elegem para  representar  como  conteúdo, deixando  suas marcas 
sociais. 

Nessa  linha  de  pensamento,  o  sujeito  engendrado  pelo  paradigma  da 
contemporaneidade  das  novas  formas  de  visualização  expandiu  seu  lugar  social  no 
processo de  interação  com  a  sociedade, numa dinâmica  “pela  qual  as  formas  do  signo  são 
condicionadas  tanto  pela  organização  social  de  tais  indivíduos  como  pelas  condições  em  que  a 
interação  acontece.    Uma  modificação  destas  formas  ocasiona  uma  modificação  do  signo” 
(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1990, p.44) (grifos no original).   

Por  todos  esses  aspectos  apresentados  anteriormente,  essa  reflexão  é  motivada 
pelas  seguintes  problematizações:  Como  a  imagem  contribui  para  a  produção  de 
significados e sentidos na educação escolar? Como as narrativas verbais e/ou  imagéticas 
dos  sujeitos  refletem  as  percepções  de  si  mesmos  na  “civilização  da  imagem”?  Que 
relações éticas e estéticas estão implicadas nesse contexto? Falamos em ética na educação 
escolar  ancorados em que epistemologia?  

 
Contribuições sobre a filosofia da lingua(gem) em Bakhtin 

 
Este busca situar possíveis  implicações para o sujeito que produziu e produz seus 

enunciados  ao  longo  de  sua  história  de  vida,  na  interface  entre  o  verbal  e  não‐verbal 
(imagens),  compreendendo  o  sujeito  contemporâneo  nos  contextos  dos  quais  participa, 
mediado por  seus  interlocutores no  lugar  social  que  ocupa  em  seu país  e  as  condições 
linguísticas e culturais em que vive.  

A partir dessa proposição, recorre‐se na literatura as perspectivas teóricas alinhadas 
à  concepção  sócio‐linguística,  que  resgata  a  língua(gem)  como  construção  cultural  e 
defende um novo debate para futuras alternativas educacionais. O fenômeno da imagem 
constitui‐se, nessa concepção, em fenômeno cultural.  

Tendo  como  baliza  a  perspectiva  imagética  e  sua  (re)organização    na  educação 
escolar e  retomando a discussão anteriormente  citada da  relação da  linguagem verbal e 
não  verbal  (imagens) no  contexto  atual,  levando  a  cabo uma  reflexão dialógica  sobre  a 
natureza  interdiscursiva,  heterogênea,  interativa  e,  sobretudo,  social,  como  condição 
própria dessa linguagem. Como refletem Bakhtin/Voloshinov (1990:123): 

 
A verdadeira  substância da  língua não é constituída por um  sistema abstrato de 
formas  linguísticas  nem  pela  enunciação  monológica  isolada,  nem  pelo  ato 
psicofisiológico  de  sua  produção, mas  pelo  fenômeno  social  de  interação  verbal, 
realizada  através  da  enunciação  ou  das  enunciações. A  interação  verbal  constitui 
assim a realidade da língua. (Grifos no original) 
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O  núcleo  constitutivo  da  língua(gem)  é,  por  excelência,  o  ato  dialógico  em  seu 
acontecimento  concreto  (GERALDI,  2006).10 Para Bakhtin,  a  história de  qualquer  língua 
tem o mesmo núcleo gerador de um enunciado particular e tem seu início nas interações 
sociais. Propõe uma teoria acerca da linguagem vinculada à constituição da subjetividade 
e da  consciência humana,  opondo‐se  a  correntes vigentes11 na  sua  época:  o  objetivismo 
abstrato  e  o  subjetivismo  idealista.  Seus  estudos  trazem  à  tona  uma  noção  da  relação 
dialética  entre  ideologia  e  psiquismo, mostrando,  assim,  que  o  indivíduo  é  formado  a 
partir do contexto ideológico ao qual está exposto: “os signos só emergem, decididamente, 
no processo de interação entre uma consciência individual e uma outra [...] A consciência 
só  se  torna  consciência  quando  impregnada  de  conteúdo  ideológico  (semiótico)  e, 
conseqüentemente,  somente  pelo  processo  de  interação  social”  (BAKHTIN/ 
VOLOSHINOV, 1990:34). 

O pensamento bakhtiniano se apoia em dois alicerces: a alteridade, que pressupõe a 
existência de um “outro”  reconhecido pelo “eu”,  e ambos –  eu  e outro – dentro de um 
espaço político e social historicamente determinado; e o dialogismo, que rege as relações 
entre  ambos  os  sujeitos,  não  necessariamente  harmoniosas  e  desprovidas  de  conflito 
(GERALDI,  2003).  Desde  o  nascimento,  o  sujeito  é  incluído  em  redes  enunciativas  e 
convocado  a  falar/ver,  conferindo‐se  a  ele  um  lugar  nessas  teias;  suas  ações  são 
interpretadas, significadas, demandam dele respostas engatadas em construções sociais de 
uma determinada época, materializadas pela língua(gem). 

O  sujeito  constitui  sua  identidade  ao  participar  desses  embates,  quer  dizer,  ao 
ocupar  o  papel  de  interlocutor  e  de  locutor  em  relação  a  um  outro. O  processo  dessa 
constituição é dialético em natureza, marcado por fluxos e refluxos, idas e vindas, tomadas 
e retomadas de pontos de vista etc. 

Nessa perspectiva, o sujeito contemporâneo produtor e produto de sua língua(gem) 
está  sempre  em  estado  de  devir:  sua  história  está  em  permanente  (re)construção  e 
constituição em meio a  (e  como um)  coro de palavras/imagens –  imagens/palavras que, 
amalgamadas  ,  oferecem  os  fios  que  tecem  suas  narrativas;  narrativas  que  ao  serem 
escutadas/visualizadas e  interpeladas pelo outro permitem não apenas a reconstrução de 
sua história, mas a inserção dela no tecido de narrações coletivas. 

Bakhtin vê “tudo em constante comunicação – a comunicação como fundamento de 
toda  a  cultura  e,  mais  ainda,  da  própria  vida”  (CLARK  e  HOLQUIST,  1998:  12). 
Transformada em situação comunicacional, a vida dialógica das enunciações é a unidade 
fundamental  não mais  do  estudo  da  língua  (sistema), mas  da  comunicação  (processo) 
como um todo, que se dá no e pelo social, manifestando‐se com a língua(gem), através dos 
sistemas  de  signos  –  aqui  considerando  o  sistema  dos  signos  sinalizados  e  as  imagens 
visuais.  

Assim  sendo,  retomo  a  discussão  inicial,  atentando  para  a  consideração  de 
Bakhtin/Volochinov  (1990, p. 37‐38)   de que  todos os  signos não‐verbais banham‐se nos 

                                            
10 Anotações das aulas do Prof. Dr. João Wanderley Geraldi,  durante as aulas do seminário “Bakhtin: Linguagem e 

sujeito entre a ética e a estética”. UFSC, segundo semestre de 2006. 
11 O autor submete essas correntes a uma crítica epistemológica, demonstrando que o objeto linguístico de cada uma 

delas, ao reduzir a linguagem a um sistema abstrato de formas (objetivismo abstrato) ou à enunciação monológica 
isolada (subjetivismo idealista), constitui, por si só, um obstáculo à apreensão da natureza  da linguagem como  
fenômeno ideológico (JOBIM E SOUZA, 2005). 
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discursos  enunciativos  e  não  podem  ser  isolados  ou  separados  deles.  Portanto,  a 
palavra/imagem  acompanha  a  compreensão  de  todos  os  fenômenos  ideológicos.  Sendo 
assim, mesmo que esteja em pauta a linguagem não‐verbal numa proposição de educação 
escolar,  ainda  assim,  o  locutor  relaciona‐se  com  as  referências  verbais  diferentes 
(palavra/imagem)  e  relacionam‐se  em  discursos  (enunciados),  também  diferentes  que 
complexificam as relações dialógicas. 

É  interessante  destacar  que  a  linguagem  não  verbal  já  estava  presente  nas 
inquietações de Bakhtin, pois na sua abordagem, se de um  lado a comunicação verbal é 
constitutiva da  língua(gem), por outro, no momento dialógico, amalgama‐se com outros 
tipos de comunicação não‐verbal e converge com eles, de modo a não se poder isolá‐la do 
quadro comunicativo global em contínua evolução. “Graças a esse vínculo concreto com a 
situação,  a  comunicação  verbal  é  sempre  acompanhada  por  atos  sociais de  caráter  não 
verbal  [...],  dos  quais  ela  é  muitas  vezes  apenas  o  complemento  [...]” 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1990, p.124). 

A  complementaridade  das  língua(gens)  remete  à  reflexão  sobre  a  expansão  da 
natureza  semiótica  do  “universo  dos  signos”12  que  compreende  não  só  os  signos 
linguísticos,13 mas  tudo que possa  ter para um  sujeito ou grupo,  em algum momento  e 
numa determinada situação social, um valor ideológico, isto é, o funcionamento de outras 
língua(gens) em  todas as suas  formas de manifestação no  texto, ressaltando a ampliação 
de que outros signos também produzem significados e sentidos potencializando a relação 
dialógica. Texto  aqui  compreendido  na  sua  acepção  ampla,  conforme Amorim  (2004)  e 
Machado  (2003):  conjunto  coerente  de  signo  ou matéria  significante,  pressupondo  que 
tudo que significa é humano e, portanto, cultural.  

Assumindo‐se  essa  expansão  semiótica do  signo,  entende‐se  que  os domínios da 
linguagem verbal e não‐verbal não são pólos separados e impermeáveis entre si. Trata‐se 
de um processo não de substituição de um signo por outro, mas de uma correlação das 
próprias  práticas  significantes  de  sistemas  comunicativos  que  emergem  das  interações, 
ainda  que  cada  uma  delas  tenha  seu  campo  de  significação  muito  preciso.  Está  se 
considerando prática  significante  tudo que diz  respeito ao universo das enunciações em 
diferentes formas de uso da língua(gem).  

Por  esse  enfoque  pensa‐se  no  signo  icônico,  14  a  imagem,  e  como  ela  vem 
assegurando um domínio fundamental sobre o mundo da cultura, sendo motivação para 
pesquisas e aprofundamento, entendendo‐se, na  linha de raciocínio de Eco (1980, p. 172‐
173),  que  é  tarefa  urgente  contrapor  a  noção  de  que  a  natureza  do  signo  icônico  é 
meramente  analógica  (mimético)  ou,  em  outras  palavras,  de  que  a  relação  entre 
significante e significado na imagem é motivada (natural) a priori, em lugar de arbitrária 

                                            
12 Expressão utilizada no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1990, p.32).  
13 Para Bakhtin/ Volochinov (1990, p.37), o signo lingüístico é o “material semiótico da vida interior, da 

consciência”. Na verdade a consciência só poderia existir e se desenvolver se dispusesse de um material flexível e 
circulável pelo corpo.  A “palavra/sinal” funciona como signo interior (idéia), é a única modalidade sígnica que tem 
livre circulação no interior do psiquismo humano. 

14 Convém lembrar que o termo “icônico” refere-se a “iconografia” , que significa de forma ampla a imagem registrada 
e a representação por meio da imagem. A origem do termo é grega. Ele deriva da palavra eikón, que significa 
imagem. Daí eikonógraphía, que se transformou em iconographia no latim, transformando-se em iconografia em 
português (PAIVA, 2004, p. 14).  
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(convencional). O autor insiste na ideia de que a similaridade é, na maioria das vezes, uma 
questão cultural que liga não a imagem com seu objeto, senão a imagem com um conteúdo 
previamente culturalizado. Roland Barthes (1982, p. 306) também não considera a imagem 
uma  cópia, mas,  sim,  recriação  da  realidade, mesmo  no  caso  de  uma  fiel  reprodução 
fotográfica.  

Na “civilização da  imagem”, a mesma assume um papel sígnico de representação 
da realidade, ou  já outra realidade, banhada de um valor simbólico (histórico e cultural), 
uma vez que, realizando‐se no processo de relação social, ela, como “todo signo ideológico 
(...) vê‐se marcado pelo horizonte social de uma época e de um grupo social determinados.” 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1990, p.44). Embora  esses autores  tenham dedicado grande 
parte  de  sua  obra  para  a  análise  do  signo  linguístico,  acredita‐se  que  suas    reflexões  
podem ser e devem ser estendidas ao estudo do signo icônico. 

Essa  imagem,  o  signo  icônico,  apresenta‐se  como  uma  interface  nas  fronteiras 
linguísticas  como  a  que  se  apresenta  na  proposta  educacional  escolar.  Pensa‐se  essa 
interface, um  intervalo comum enquanto meio de  leitura, como uma via de aproximação 
das  relações  dialógicas  (produção  de  sentido),  podendo  oferecer  subsídios  para 
compreensão e produção nas diferentes formas de uso da língua(gem). 

Outro aspecto da perspectiva da imagem, na contemporaneidade, está em como ela 
atravessa  o  intercâmbio  de  sujeitos  ou  grupos  nos  contextos  sociais  de  comunicação  e 
ganha propulsão com as criações da tecnologia eletrônica, assegurando progressivamente 
seu domínio no mundo da cultura. Como se percebe, em nosso cotidiano, tem–se acesso a 
diferentes  processos  comunicacionais  capazes  de  projetá‐la  a  grandes  distâncias  pelos 
meios de telecomunicação, integrando e/ou desintegrando pessoas e culturas. Frente a essa 
rápida  disseminação  e  veiculação,  acentua‐se  a  relevância  de  estar  atento  a  suas 
possibilidades de leitura e interpretação, pois ela se baseia em motivações não totalmente 
arbitrárias,  “que  tornam  pertinentes  certos  aspectos,  relegando  outros  à  irrelevância” 
(ECO, 1980, p. 173). 

Tais  efeitos  ressaltam  o  caráter  ideológico  da  imagem,  quando  se  pretende 
empreender uma análise nessa perspectiva. A partir de critérios adotados na seletividade 
do que é pertinente no recorte real para feitura da imagem, pelo traço de procedência do 
tecido  social  e  pelo  caráter  de  propositividade,  de  um  fim  para  este mesmo  social,  a 
imagem, sobretudo por sua condição sígnica, que é ordem da ideologia, como “todo signo 
reflete e  refrata  ideologicamente a  realidade que  reproduz”  (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 
1990, p.41).  

A “civilização da imagem” está exigindo uma tomada de posição que nos auxilie a 
conhecer,  analisar  e  trabalhar  com  essa  complexidade  para  produção  de  novos 
conhecimentos.  Ou  seja,  podemos  interagir  com  o  “universo  dos  signos”  exigindo 
atividades que demandam processos complexos de pensamento. Quanto maior o domínio 
sobre  os diferentes  tipos de  linguagens, maiores  serão  as  oportunidades de  entender  o 
mundo e com ele interagir. 

Por  esse  raciocínio, a minimização do aproveitamento da  imagem  (signo  icônico) 
parece  não  ser  um  problema  apenas  da  educação,  mas  um  paradigma  da 
contemporaneidade,  uma  vez  que  as  novas  formas  de  visualização,  para  além  das 
percepções sensoriais, nos obrigam à simultaneidade de formas complexas de pensamento 
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para serem interpretadas, não conseguindo dar conta das mudanças semióticas que estão 
caracterizando o presente e, portanto, o futuro próximo. 

A proposição deste texto coloca em pauta o caráter verbalista da educação escolar 
ao priorizar a linguagem escrita em detrimento da linguagem visual e a conseqüente falta 
de  interesse  em analisar os  elementos desta última. Teóricos argumentam que não há a 
preocupação com a implementação de uma modalidade apropriada para trabalhar com a 
linguagem visual na educação escolar: 

 
[...] Na verdade,  essa  é uma  esfera na  qual  o  sistema  educacional  se move  com 
lentidão monolítica, persistindo  ainda uma  ênfase no modo verbal, que  exclui o 
restante da sensibilidade humana, e pouco ou nada se preocupando com o caráter 
esmagadoramente visual da experiência de aprendizagem (DONDIS, 2000: 17). 
 

De modo análogo a Dondis, os estudos de Joly (2002:115) salientam ser impossível, 
hoje em dia, indissociar a linguagem verbal e a linguagem visual, pois ambas possuem a 
sua especificidade dentro de um texto. Joly recorre, para síntese de sua tese, à reprodução 
da  frase  de  Jean‐Luc Godard:  “palavra  e  imagem  são  como  cadeira  e mesa;  se  quiser 
sentar‐se à mesa, precisa de ambas”.  

Almeida Júnior (1989) destaca a necessidade de definir alguns fundamentos para a 
metodologia  de  leitura  de  imagens  na  educação  escolar,  por  considerar  que  a  escola, 
embora  pertencendo  ao  contexto  da  cultura  de  massa  e  sentindo  seus  efeitos  tanto 
positivos  quanto  negativos,  encontra  dificuldade  em  superar  o  ensino  tradicional  e 
verbalista. O autor evidencia a importância da leitura de imagens na ação pedagógica em 
sala  de  aula  e  remete  a  uma  reflexão  sobre  a  sua  utilização  na  educação  escolar,  que 
requisita preparo e  formação para construir esses  saberes e  realizar o  trabalho de modo 
adequado.  

Em consonância com os argumentos desses estudiosos vale  lembrar a  relação dos 
elementos verbais  (palavra) e visuais  (imagens)  já utilizados para   potencializar a  leitura 
de  textos  da  língua  materna  muito  se  intensifica    na  leitura  de  textos  escritos  para 
estrangeiros  e  tem  sido  estudada por  abordagens  semióticas  e  cognitivistas. A primeira 
enfoca  a  produção  de  sentidos  decorrente  da  comunicação  visual  e  seu  impacto  na 
construção de realidades (KRESS & LEEUWEN, 1996), enquanto a segunda tem como foco 
de  interesse a  leitura da  língua  estrangeira, entendendo os elementos visuais nos  textos 
como material  de  apoio  à  compreensão  (DIAS,  1987).  Ambas  as  abordagens  parecem 
oferecer  explicações  e  buscam‐se  nelas  referenciais mais  aproximados  para  a  temática 
desse estudo. 

Uma questão de  relevância  a  ser  considerada nas  relações dos  elementos verbais 
(palavra/sinal)  e  visuais  (imagens)  a  partir  do  sujeito  contemporâneo  é  sua  cultura. 
Segundo  Kress &  Leeuwen  (1996),  do  ponto  de  vista  da  compreensão  de  uma  língua 
estrangeira, a imagem difere grandemente se é a informação central ou é o próprio texto, 
ou,  ainda,  se  é  ilustração,  servindo  apenas de  apoio  à  informação  já  fornecida no  texto 
escrito. As  ilustrações podem ser  incompreensíveis se  fizerem referência a conhecimento 
cultural específico. Sobre essa questão, o estudo desses autores aponta para um aspecto da 
leitura em língua estrangeira, qual seja  o viés cultural pressuposto pela imagem em uso. 
Segundo eles, as imagens que são transparentes e têm certo sentido em uma determinada 
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cultura  podem  ser  opacas  ou  sem  sentido  em  outra  cultura,  ou  ainda  terem  sentido 
diverso. 

 Por esse raciocínio as  limitações do aproveitamento do sistema visual acentuam a 
necessidade da pesquisa, uma vez que as  teorias  linguísticas/semióticas   não conseguem 
dar  conta  das mudanças  linguísticas/  semióticas  que  estão  caracterizando  o presente  e, 
provavelmente, o futuro próximo. Se a  língua escrita não é mais a modalidade semiótica 
central,  então  as  teorias  sobre  a  linguagem  podem  explicar  apenas  parte  do  panorama 
comunicacional. Essas  teorias  também podem  explicar  e descrever  as  inter‐relações dos 
diferentes modos, incluída a imagem, caracteristicamente, usada nos textos da “civilização 
da imagem”.  
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A constituição do ser professora em formação: uma análise a partir das 
contribuições da perspectiva enunciativo‐discursiva de Bakhtin 

 
Rita de Cássia Cristofoleti15  

Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto16  
 
 

Introdução – a contextualização do texto  
 

O texto que ora apresentamos para a discussão é um recorte de uma pesquisa mais 
ampla que está sendo desenvolvida na tese de doutorado de uma das autoras, cujo lócus 
de  investigação  são  as  aulas  de  Supervisão  de  Estágio  do  curso  de  Pedagogia  de  uma 
faculdade particular na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo.  

A pesquisa tem como objetivo analisar os enunciados das alunas em formação sobre 
a escola que estagiam e as relações que vivem cotidianamente com a professora, os alunos, 
a direção, a coordenação e como essas relações são constitutivas do processo de formação 
enquanto  futuras  professoras.  Tomamos  como  referencial  teórico‐metodológico  as 
contribuições da perspectiva enunciativo‐discursiva de Bakhtin por compreender que: 

 
As vozes representadas num texto são sempre secundárias e, em relação às pessoas 
reais,  tudo o que  se pode ouvir é  silêncio. Tomemos por exemplo, o que explica 
Voloshinov, principal colaborador de Bakhtin, a respeito do destinatário no texto. 
O  destinatário  é  um  momento  da  obra  intrinsecamente  necessário  e  não  se 
confunde  em  nenhum momento  com  o  que  se  chama  de  “público  real”  e  cujas 
exigências  podem  conscientemente  ser  levadas  em  conta  na  escrita  do  texto. 
(AMORIM, 2004, p. 114). 
 

As vozes que trazemos nesse texto são das alunas que frequentavam o último ano 
do  curso de Pedagogia,  nas  situações de  Supervisão de Estágio. Para  tal,  as discussões 
foram audiogravadas e, posteriormente transcritas, entre abril e dezembro de 2012.  

Estando  na  escola  e  vivendo  as  relações  que  são  ali  produzidas,  estagiários, 
professores,  alunos  e  outros  atores  escolares  afetam‐se  reciprocamente  na  dinâmica 
interativa em que se  inscrevem. Nos momentos de supervisões do estágio realizado, por 
sua  vez,  a  partir  dos  lugares  sociais  ocupados  pelas  alunas  em  formação  e  no 
entrelaçamento de suas vozes com as muitas outras palavras alheias que vão tornando‐se 
próprias das discentes, encontramos (re)significadas as vozes das professoras das salas nas 
quais estagiaram, das coordenadoras, diretoras, merendeiras, serventes, alunos e pais das 
escolas‐campo de estágio.  

 
[...] todos os enunciados no processo de comunicação, independentemente de sua 
dimensão, são dialógicos.  [...] Por  isso,  todo discurso é  inevitavelmente ocupado, 
atravessado, pelo discurso alheio. O dialogismo são as relações de sentido que se 
estabelecem entre dois enunciados. (FIORIN, 2006, p. 19). 
 
 

                                            
15 Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP ricacri@uol.com.br 
16 Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP cbometto@yahoo.com.br 
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Ao  propor  o  estudo  sobre  a  singularidade  e  os  modos  de  constituição  da 
subjetividade das professoras em  formação, pretendemos  trazer para a pesquisa, sujeitos 
“de  carne  e  osso;  de  desejos,  afetos,  valores,  idéias  e  projetos”  (KRAMER,  1993  apud 
FONTANA, 2003, p. 39), privilegiando os processos em que a singularidade dos sujeitos 
vai se constituindo.  

Para refletir sobre os processos de singularização dos sujeitos há que se considerar 
as  relações  instauradas  e  mediadas  pela  linguagem,  ou  seja,  os  modos  como  os 
interlocutores buscam significar ativamente os enunciados postos em circulação, num jogo 
de palavras e contra‐palavras, que polemizam entre si, completam‐se ou respondem umas 
às outras. A esse movimento Bakhtin  (2000) denomina processo dialógico. A dialogia é, 
portanto,  o  princípio  constitutivo  da  linguagem  e  a  condição  do  sentido  do  discurso 
porque resulta do encontro e confronto de muitas vozes sociais. 

Segundo Bakhtin, 
 
O  enunciado  é um  fenômeno  complexo, polimorfo, desde que o  analisemos não 
mais isoladamente, mas em sua relação com o autor (o locutor) e enquanto elo na 
cadeia  da  comunicação  verbal,  em  sua  relação  com  os  outros  enunciados  (uma 
relação  que  não  se  costuma  procurar  no  plano  verbal,  estilístico‐composicional, 
mas  no  plano  do  objeto  do  sentido).  O  enunciado  é  um  elo  na  cadeia  da 
comunicação verbal. (BAKHTIN, 2000, p. 318‐319). 

 
É nesse movimento dialógico, pela mediação da linguagem, que o sujeito desperta 

sua consciência, uma vez que “a consciência só se torna consciência quando se impregna 
de  conteúdo  ideológico  (semiótico)  e,  consequentemente,  somente  no  processo  de 
interação verbalʺ (BAKHTIN, 1999, p.34), portanto, os modos de constituição dos sujeitos – 
seus modos de ser, agir e pensar sobre o mundo e sobre eles mesmos ‐ são construídos e 
reconstruídos nas relações sociais produzidas com a linguagem, pela linguagem e sobre a 
linguagem. 

Fundamentadas nas concepções de Bakhtin, perguntamo‐nos: como a  linguagem em 
circulação ‐ dos alunos, da professora, da diretora, da coordenadora, da servente, da merendeira, da 
professora  supervisora  de  estágio  ‐  mediatiza  a  constituição  do  ‘ser  professora’  das  alunas  em 
formação? 

Tentamos  trazer para a escritura deste  texto, as  enunciações dos sujeitos concretos, 
em  suas  contradições, desejos e  fragilidades, que emergem nos e dos  contextos vividos, 
refletindo  sobre  a  constituição  do  ser  professora  em  formação,  uma  vez  que  somente  no 
diálogo  real  conseguimos  observar  mais  de  perto  o  que  Bakhtin  
(2000) denomina de réplica. Segundo o autor,  

 
O  diálogo,  por  sua  clareza  e  simplicidade,  é  a  forma  clássica  da  comunicação 
verbal.  Cada  réplica,  por  mais  breve  e  fragmentária  que  seja,  possui  um 
acabamento específico que expressa a posição do locutor, sendo possível responder, 
sendo  possível  tomar,  com  relação  a  essa  réplica,  uma  posição  responsiva. 
(BAKHTIN, 2000, p. 294). 
 

A  tentativa de captar os  indícios das diferentes posições  responsivas de nossas 
alunas nesse processo de formação só é possível se levarmos em conta que há uma,  
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[...] complexa interdependência que se estabelece entre o texto (objeto de análise e 
de  reflexão)  e  o  contexto  que  o  elabora  e  o  envolve  (contexto  interrogativo, 
contestatório, etc.) através do qual se realiza o pensamento do sujeito que pratica 
ato de cognição e de juízo. Há encontro de dois textos, do que está concluído e do 
que está sendo elaborado em  reação ao primeiro. Há, portanto, encontro de dois 
sujeitos, de dois autores. (BAKHTIN, 2000, p.333). 
 

Portanto, o outro é sempre um sujeito polifônico, que foi e é constituído pelas/nas 
relações que vive cotidianamente. Pensar assim é pensar nas muitas vozes que formam e 
constituem  a  professora  em  formação,  que  vive  em  suas  relações  de  estagiária,  a 
possibilidade  de  aprender  com  a  professora,  com  os  alunos,  com  a  diretora,  com  a 
coordenadora,  com  o  pessoal  da  limpeza,  com  a  bibliotecária,  com  a  professora  na 
faculdade,  com  as  outras  alunas  estagiárias,  enfim,  com  os múltiplos  atores  que  fazem 
parte da faculdade, escola e do dia a dia da sala de aula. 

Assim, “é preciso  teorizar o observado, articulando  teoria e prática para que se 
compreenda  o  contexto:  é  a  atenção  constante  ao  miúdo,  ao  dia‐a‐dia,  sem  perder  a 
consciência da totalidade do humano: o social, o cultural e o histórico”. (PADILHA, 2003, 
p. 07).  E também, 

 
[...]  pelo  fato  de  não  acreditarmos  que  a  elaboração  do  conhecimento  sobre  a 
docência  se  dê  de  forma  abstrata  e  distante  da  realidade  e  de  sua  razão  de 
existência, e por estarmos em busca de novos modos de produção de saber sobre o 
trabalho,  temos  apostado  na  aproximação  com  a  escola.  (FONTANA, GUEDES‐
PINTO, 2002, p. 08). 

 
A ideia de se aproximar da escola, de seus atores reais, das relações de ensino como 

forma de entendimento sobre o que lá acontece, também é defendida por Hèbrard (2000). 
Segundo  ele,  a  única  forma  de  intervenção  na  escola  é  a  descrição  da  própria  escola. 
Fazendo a descrição exaustiva das práticas escolares, afirma Hèbrard, é possível enxergar 
quais são os mecanismos de configuração dessas práticas. Segundo este autor (2000, p. 07) 
“se você é capaz de descrever bem o que acontece na escola, o que é a escola, você é capaz 
de mudá‐la um pouquinho”.  

Nesse  sentido,  a  opção  pelas  relações  de  ensino  instauradas  nas  supervisões  de 
estágio com as alunas do curso de Pedagogia,  

 
[...] fundamentou‐se no pressuposto de que os enunciados produzidos nas relações 
sociais de aprendizado  indiciam a  compreensão que os  estudantes  elaboram  e o 
valor  que  atribuem  às  ações,  aos  gestos  e  às  palavras  com  eles  e  por  eles 
compartilhadas, tanto no âmbito das diferentes disciplinas e seus rituais no interior 
da  universidade,  quanto  no  âmbito  de  sua  inserção  na  escola.  (FONTANA  e 
SILVA, p. 36, 2009). 
 

Tendo contextualizado o  lugar da pesquisa e das vozes dos sujeitos que aparecem 
no texto, vamos ao episódio. 
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1. Evidenciando o lugar da estagiária – um recorte dos enunciados das alunas17 
Destacamos  aqui  um  recorte  das  interlocuções  com  as  alunas  em  uma  das 

supervisões de estágio ocorridas no ano de 2012, a  fim de analisar, à  luz da perspectiva 
teórica de Bakhtin, como seus dizeres  refletem e  refratam os enunciados alheios e como 
estes são constitutivos das subjetividades e dos processos em elaboração pelas alunas em 
formação. 
 
1.1. O lugar da estagiária – que lugar é esse? O episódio 

 
A Palavra 

Já não quero dicionários 
Consultados em vão. 
Quero só a palavra  

que nunca  estará neles 
nem se pode inventar. 

Que resumiria o mundo 
e o substituiria. 

Mais sol do que o sol, 
dentro da qual vivêssemos 

todos em comunhão, 
mudos,  

saboreando‐a. 
(Carlos Drummond de Andrade). 

 
O  recorte  aqui  privilegiado  refere‐se  ao  lugar  da  estagiária  na  escola  e  foi 

mobilizado pela leitura do texto Trabalho Escolar e Produção do Conhecimento18. 
 

Rita  (Pesquisadora): É  interessante  agora  que  vocês  estão  chegando  ao  final do 
estágio, tentar pensar como é que foi a conquista dos espaços de vocês nas escolas. 
Como foi a ida para a escola, adentrar a escola. 
Lucy: Sim, é tudo difícil... Na escola em que minha irmã trabalha, eu fui pedir para 
estagiar e a diretora me disse: Vai até a secretaria da educação e lá eles veem uma 
escola para você estagiar... 
O que ela quis dizer: Aqui não... 
E  na minha própria  escola  (na  escola  em  que  a  aluna  trabalha)... Eu  via  que  as 
alunas  iam  lá para  fazer o  estágio  e a diretoria dizia: Ah,  eu assino depois para 
você... 
E eu pensava: Mas a aluna tem que vir aqui... Como é que vai saber o que acontece. 
Eu  lembro  que  a  diretora  dizia:  Não  quero  ninguém  aqui  não...  Depois  fica 
reparando em tudo, então ela não deixava, mas assinava para as alunas que iam lá 
procurar estágio. 
Rita (Pesquisadora): Então,  lá na escola, talvez os nossos olhos busquem mais os 
defeitos do que a qualidade e  isso faz com que a escola tenha um pé atrás com o 
estagiário. 
Lucy: Agora  eu,  ela  autorizou  fazer o  estágio  lá. Você  acha que  eu  ia para uma 
outra escola... Já trabalho lá... 

                                            
17 Os nomes das alunas são fictícios. 
18 Texto de Roseli Cação Fontana e Ana Lúcia Guedes-Pinto. IN: Desatando os nós da formação docente. Porto Alegre: 

Mediação, 2002. 
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Rita (Pesquisadora): Então, você ela autorizou, talvez porque você já trabalhe lá. E, 
para a diretora, não seja uma pessoa a mais na escola. 
Jô:  Engraçado,  para  estagiar  é  um  sacrifício  encontrar  escola,  agora  você  vai  se 
inscrever  para  trabalhar  pelo  CIEE19  tem  uma  lista  de  creche  precisando  de 
estagiária. 
Rita (Pesquisadora): Mas é diferente Jô, aí é para trabalhar. A ideia do estágio que 
vocês precisam fazer para se formar professoras é a representação da faculdade lá 
na escola. Embora eu tenha orientado vocês a não somente observar, mas também 
participar... Mesmo assim, você não está ali exercendo um papel que foi instituído 
pela  escola,  você  está  exercendo  um  papel  que  foi  instituído  pela  faculdade. 
Quando você está na sala trabalhando, foi a escola que te designou uma função. É 
diferente. 
Edi: Tanto que eu liguei na escola que eu queria estagiar, a diretora me disse que 
está lotado e se eu quiser ir lá é para dar aulas particulares para algumas crianças 
que estão  com defasagem no aprendizado, porque para  ficar na  sala de aula, eu 
não  posso.  Quando  eu  precisei  dar  aula  de  Matemática  para  um  aluno,  a 
professora disse: Tó pegue ele e ensine. Mas não me disse nada do que eu  tinha 
que  fazer, o que eu precisava  ensinar... Fiquei perdida. Expliquei divisão para o 
aluno como eu aprendi. E, enquanto eu  ia mostrando o aluno  ia acompanhando. 
Depois  eu  perguntei  para  a  professora:  Mas  será  que  o  aluno  tem  mesmo 
dificuldade. A professora  respondeu: Ele  tem  sim. Fiquei  com  a  sensação de  ter 
sido mais um jeito de me tirar da sala de aula, do que propriamente trabalhar com 
a  dificuldade  do  aluno.  Daí  no  outro  dia,  que  ela  viu  que  ele  tinha  feito  as 
atividades, ela foi me deixando ficar na sala com ela e os outros alunos. 
Rita (Pesquisadora): Então, essa foi uma forma de você conquistar um espaço com 
a professora. 
Lucy: Mesmo  eu  trabalhando na  escola  e  conhecendo as professoras, quando  eu 
entrava  na  sala  de  aula,  eu  via  que  elas  mudavam.  A  minha  relação  com  as 
professoras era uma. Quando eu entrava na sala para estagiar, mudava totalmente. 
[...]. 

 
Ao  trazer para  a discussão  as  suas dificuldades de  inserção na  escola,  suscitadas 

pela  leitura do  texto proposto na  supervisão de  estágio,  as  alunas vão  evidenciando os 
seus  lugares  como  estagiárias,  evidenciando  também o  eco dos  enunciados das pessoas 
que trabalham na escola, das outras alunas estagiárias e também da academia: Sim, é tudo 
difícil... Na escola em que minha irmã trabalha, eu fui pedir para estagiar e a diretora me disse: Vai 
até a  secretaria da  educação  e  lá  eles veem uma  escola para você  estagiar... O que  ela quis dizer: 
Aqui não... 

Segundo Edi: Tanto que eu liguei na escola que eu queria estagiar, a diretora me disse que 
está  lotado e se eu quiser  ir  lá é para dar aulas particulares para algumas crianças que estão com 
defasagem no aprendizado, porque para ficar na sala de aula, eu não posso. 

No movimento dialógico da linguagem as alunas indiciam os aceites e recusas, com 
relação à permanência da estagiária na escola, ou seja, há desavenças e lutas, encontros e 
confrontos  que  precisam  ser  negociados.  Os  lugares  que  as  alunas  ocupam  como 
estagiárias refletem e refratam as concepções que as pessoas da escola revelam ter sobre a 
inserção das aprendentes de professoras na sala de aula. Nesse movimento dialógico cada 
enunciado é sempre uma resposta aos enunciados já existentes.  
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Bakhtin (2000, p. 319) destaca que os significados e os sentidos de uma palavra não 
existem em si mesmos, como algo já dado. Eles são elaborados nas enunciações concretas, 
e nesse sentido “[...] o enunciado, reflete o processo verbal, os enunciados dos outros [...]” 
uma vez que a enunciação é de natureza social.  

Na perspectiva bakhtiniana considera‐se, portanto, que o enunciado é a unidade de 
sentido,  mas  é  a  enunciação  a  unidade  de  análise,  portanto,  cabe  ao  pesquisador 
contextualizar  os  enunciados  nas  condições  de  enunciação,  localizando‐as  no  amplo 
contexto da interação verbal, pois consistem em elos da corrente ininterrupta desta. 

 
Qualquer  que  seja  o  aspecto  da  expressão–enunciação  considerado,  ele  será 
determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de tudo 
pela situação mais imediata. [...] Com efeito, a enunciação é produto da  interação 
de  dois  indivíduos  socialmente  organizados  [...].  A  palavra  dirige‐se  a  um 
interlocutor: ela é  função da pessoa deste  interlocutor: variará se se  tratar de uma 
pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for inferior ou superior na hierarquia 
social,  se estiver  ligada ao  interlocutor por  laços  sociais mais ou menos estreitos 
[...]. Na maior parte dos casos, é preciso supor, além disso, um certo horizonte social 
definido  e  estabelecido que determina  a  criação  ideológica do grupo  social  e da 
época  a  que  pertencemos,  um  horizonte  contemporâneo  da  nossa  literatura,  da 
nossa  ciência, da nossa moral, do nosso direito  [...]. A palavra é uma espécie de 
ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, 
na outra apóia‐se sobre o meu interlocutor (BAKHTIN, 1999, p. 112 e 113). 

 
Nesse  sentido, a  linguagem que circula nas  relações vividas cotidianamente  tanto 

dentro da escola, como nos espaços instaurados de discussão sobre a prática de estágio, é 
carregada de sentidos e significados que são produzidos, reproduzidos e (re)significados 
na interação entre sujeitos sociais. 

Nessa perspectiva, nosso discurso não é propriamente nosso, mas sim o resultado 
das apropriações que fazemos dos signos compartilhados nos dizeres dos outros. Tendo a 
enunciação uma natureza social, para compreendê‐la é necessário entender que ela se dá 
sempre nas  interações  entre  sujeitos  organizados  socialmente. É no  contexto da  relação 
entre sujeitos que os dizeres, os enunciados vão sendo produzidos.  

Quando as alunas dizem sobre a dificuldade de encontrar um  lugar na escola que 
estagiam, elas  indiciam pela  linguagem  toda uma história de vivência da própria escola 
com  seus atores  reais  ‐ professoras, coordenadora, diretora, alunos – a compreensão e a 
vivência  em  relação  à  permanência  de  alunas  estagiárias  na  sala  de  aula.  Evidenciam 
também, o próprio discurso da  academia  tanto no que  se  refere  à dificuldade de  achar 
escola para estagiar quanto ao fato de que as pesquisas acadêmicas vão até as escolas para 
ver o que não está certo e prescrever como deve ser, sendo assim, os atores da escola não 
querem abrir espaço. 

Ao  analisar  os  dizeres  da  aluna  Lucy,  podemos  encontrar  os  indícios  das 
experiências vividas pela diretora com relação à inserção das estagiárias na escola: 

 
E na minha própria escola (na escola em que a aluna trabalha)... Eu via que as alunas iam lá 
para fazer o estágio e a diretoria dizia: Ah, eu assino depois para você... E eu pensava: Mas a 
aluna  tem que vir aqui... Como é que vai saber o que acontece. Eu  lembro que a diretora 
dizia: Não quero ninguém aqui não... Depois fica reparando em tudo, então ela não deixava, 
mas assinava para as alunas que iam lá procurar estágio. 
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Assim, podemos destacar que as reflexões das alunas estagiárias, materializadas na 

e  pela  linguagem,  estão  carregadas  de  sentidos  outros  que  são  atribuídos  às  situações 
vividas  cotidianamente  na  escola.  Dessa  perspectiva  nossos  discursos  são  habitados  e 
atravessados pelo discurso do outro. Essas reflexões são importantes para considerarmos 
os espaços do estágio tanto na escola, como nas supervisões com a professora da faculdade 
como lugares constitutivos de professoras. 
 
2. Tecendo algumas reflexões finais 
 

Como  encontrar  o  outro,  como  fazê‐lo  falar,  como  se  fazer  ouvir,  como 
compreendê‐lo, como traduzi‐lo, como influenciá‐lo ou como deixar‐se influenciar 
por ele... Na maior parte dos casos, a resposta a essas perguntas aparece  lá onde 
não se espera, lá onde não há nenhum método. Como se a dessemelhança devesse 
sempre se confirmar, como se o equívoco fosse a regra e o diálogo um puro acaso. 
(AMORIM, 2004, p. 31). 

 
A opção pelas enunciações das alunas em formação fundamenta‐se no pressuposto 

de  que  “[...]  os  enunciados  produzidos  nas  relações  sociais  de  aprendizado  indiciam  a 
compreensão que os estudantes elaboram e o valor que atribuem às ações, aos gestos e às 
palavras com eles e por eles compartilhadas  [...]”  (FONTANA, SILVA, 2009, p. 36)  tanto 
nas supervisões de estágio quanto no âmbito de sua inserção na escola. 

Entrando em contato com ‘os enunciados’ das alunas sobre as vivências na escola e 
mediatizada pelas leituras de Bakhtin (1999, 2000), acerca da constituição dos sujeitos na e 
pela  linguagem,  começamos  a  compreender que os  enunciados nunca  são neutros. Eles 
dependem  dos  discursos  que  o  precederam  e  daquilo  que  vai  sendo  construído  e 
ressignificado a partir dele. 

Nesse  sentido, os modos de  constituição dos  sujeitos –  seus modos de  ser, agir e 
pensar sobre o mundo e sobre eles mesmos ‐ são construídos e reconstruídos nas relações 
sociais produzidas com a linguagem, pela linguagem e sobre a linguagem. “A dinâmica de 
elaboração e de circulação de sentidos produzida nas interações” (FONTANA, 2003, p. 70) 
é o que Bakhtin vai chamar de dialogia.  

A dialogia é a categoria básica de sua concepção de linguagem. Ela refere‐se tanto 
ao  fato de que a  linguagem  se produz entre  sujeitos, quanto ao  fato de que as próprias 
elaborações  que  consideramos  ʺindividuaisʺ  são,  na  verdade,  um  feixe  de  enunciações 
alheias que já nos constituem. 

É  nessa  perspectiva  que  acreditamos  que  as  vivências  das  alunas  estagiárias  na 
escola,  afetam  seus modos  de  elaboração  de  ser  e  pensar  a  escola  e,  por  sua  vez,  são 
constitutivos de seus processos de formação enquanto professoras.  
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A contribuição da concepção de linguagem bakhtiniana para a discussão 
sobre a escrita para o outro, por crianças, no processo inicial de 

alfabetização 
 

Dania Monteiro Vieira Costa20 
 
 

Considerações iniciais 
O  texto  que  segue  é  parte  de  nossa  tese  A  escrita  para  o  outro  no  processo  de 

alfabetização.  Nele,  apresentaremos  e  discutiremos  o  enunciado,  na  perspectiva 
bakhtiniana, que muito contribui para a reflexão sobre a produção de textos para o outro 
por crianças no processo da alfabetização. Finalizamos, apresentando o texto escrito pela 
menina Mari para o seu pai, buscando evidenciar a necessidade de possibilitar às crianças 
condições de escrita que envolvam interlocução, pois aprender a escrever é vivenciar um 
processo dialógico que se constitui por meio de um projeto discursivo.  
 
A concepção de linguagem bakhtiniana 

Destacamos,  inicialmente, que Bakhtin se contrapunha às perspectivas  teóricas da 
linguística de  seu  tempo  e, nesse  contexto,  construiu uma  concepção de  linguagem que 
delas se diferenciava. Para ele, essas perspectivas reduziam a  linguagem a um código, a 
um “[...] sistema linguístico, a saber, o sistema das formas fonéticas, gramaticais e lexicais 
da  língua”  (BAKHTIN, 2004, p. 77) ou a uma construção puramente  individual,  isto é, o 
psiquismo  individual  que  é  responsável  pela  criação  linguística.  Nesse  contexto 
discursivo, defende  que  só  é possível  compreendermos  o  que  é  a  linguagem  quando  a 
estudamos no seu real contexto de produção, ou seja, nas relações sociais.  As correntes da 
linguística mencionadas por ele deslocaram a linguagem das relações sociais, o verdadeiro 
lócus, de sua produção, colocando‐a ora interior do sujeito ora no código ou no sistema de 
formas  linguísticas.  Desse  modo,  essas  correntes  retiraram  da  linguagem  seu  aspecto 
social  e  ideológico  materializado  na  enunciação.  Assim  sendo,  a  produção  teórica 
realizada pela linguística de seu tempo cometia um grave equívoco, quando eliminava dos 
estudos da linguagem a sua origem social, histórica e cultural. O autor defende, então, que 
a  interação verbal  é o  fenômeno  social, no qual a  linguagem  é  constituída por meio da 
enunciação, ou seja,  

[...] a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema de formas 
linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico 
de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através 
da enunciação ou das enunciações. A  interação verbal constitui assim a realidade 
fundamental da língua (BAKHTIN, 2004, p. 123). 
 

Sendo  assim,  a  discussão  de  Bakhtin,  nesse  contexto,  volta‐se  para  uma  severa 
crítica à  separação da  linguagem de  seu  conteúdo  ideológico  e vivencial. Desintegração 
esta,  como  dito,  que  vinha  sendo  realizada  pelas  correntes  da  linguística.  O 
posicionamento de Bakhtin sobre essa questão se concretiza em um arcabouço teórico que 
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constitui  um  dos  pilares  da  sua  perspectiva  de  linguagem,  a  noção  de  enunciado. 
Inicialmente,  o  enunciado  é  sempre produzido  em direção  a um  interlocutor  que, para 
Bakhtin,  não  pode  ser  abstrato.  Mesmo  a  linguagem  interior  é  produzida  para  um 
auditório social bem definido, pois “[...] o mundo  interior e a reflexão de cada  indivíduo 
têm um auditório social próprio bem estabelecido, em cuja atmosfera se constroem suas 
deduções interiores, suas motivações, apreciações etc.” (BAKHTIN, 2004, p. 112‐113).   

Dessa maneira, o enunciado não é uma mera produção individual e nem tampouco 
produto de um sistema linguístico. Ao contrário, ele é produzido no interior das relações 
sociais. Logo, 

 
[...]  a  enunciação  é  o  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. A palavra 
dirige‐se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor: variará se se 
tratar de uma pessoa do mesmo grupo social, se estiver  ligada ao  intelocutor por 
laços  sociais mais  ou menos  estreitos  (pai, mãe, marido,  etc.). Não  pode  haver 
interlocutor abstrato; não teríamos linguagem comum com tal interlocutor, nem no 
sentido próprio (BAKHTIN, 2004, p. 112). 
 

Esse  é  um  elemento  essencial  para  o  entendimento  dos  textos  escritos  pelas 
crianças21, pois sabemos que os enunciados concretizados nos textos por elas produzidos 
são dirigidos a um interlocutor ou, nos termos do autor, um auditório social bem definido 
que muito influencia o dizer das crianças. Nesse sentido, o interlocutor tem uma enorme 
força no processo de produção dos enunciados sejam eles orais, sejam escritos. Esse papel 
do  outro  no  processo  de  comunicação  não  era,  na  opinião  de  Bakhtin  (2006),  bem 
compreendido pela  linguística. Nessa discussão, diz ainda que, apesar das variações de 
discussões no campo da linguística, mantinha‐se:  

 
[...]  senão  o  pleno  desconhecimento,  ao  menos  a  subestimação  da  função 
comunicativa  da  linguagem;  a  linguagem  é  considerada  do  ponto  de  vista  do 
falante, como que de um falante sem a relação necessária com outros participantes 
da comunicação discursiva (BAKHTIN, 2006, p. 270). 
 

Nessa  perspectiva,  o  outro  é  desconsiderado  e,  quando  é  considerado,  afirma 
Bakhtin  (2006),  é  simplesmente  para  assumir  a  função  de  ouvinte  que  apenas  assimila 
passivamente  as  palavras  ditas  pelo  falante.  Desse  modo,  “[...]  em  essência,  a  língua 
necessita apenas do falante – de um falante – e do objeto de sua fala, se neste caso a língua 
pode servir ainda como meio de comunicação, pois essa é a sua  função secundária, que 
não afeta sua essência” (BAKHTIN, 2006, p. 270). A contraposição do autor em relação a 
essa concepção de linguagem é tão contundente, que ele chega a dizer que esse modo de 
entender a comunicação discursiva é uma ficção da linguística. 

 Dessa forma, o autor discorda de perspectivas da linguística que entendem que, no 
processo de comunicação discursiva, o “ouvinte” é passivo e age como um mero receptor. 
Por isso, Bakhtin (2006) anuncia o modo como compreende a relação entre os falantes da 
língua no processo de comunicação discursiva. Para ele,  
                                            
21 Estamos fazendo referência à metodologia desenvolvida durante a pesquisa. Na qual, as crianças, na fase inicial da 

alfabetização, foram incentivadas a escrever para o outro. 
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[...] o ouvinte, ao perceber  e  compreender o  significado  (linguístico) do discurso 
ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda 
ou discorda dele (total ou parcialmente), completa‐o, aplica‐o, prepara‐se para usá‐
lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma ao  longo de todo o processo 
de  audição  e  compreensão  desde  o  seu  início,  às  vezes  literalmente  a  partir  da 
primeira palavra do falante (BAKHTIN, 2006, p. 271). 
 

Assim, a enunciação é sempre um processo no qual os sujeitos se posicionam em 
relação ao  tema do enunciado e  também  leva em conta a posição ou possíveis respostas 
dos interlocutores. É importante destacar que essa responsividade destacada por Bakhtin 
não é só do “ouvinte”. Para o autor, o locutor também é respondente, na medida em que 
não é o primeiro falante, isto é, “[...] o primeiro a ter violado o eterno silêncio do universo, 
e  pressupõe  não  só  a  existência  do  sistema  da  língua  que  usa,  mas  também  alguns 
enunciados antecedentes – dos seus e alheios – com os quais o seu enunciado entra nessas 
ou naquelas  relações”  (BAKHTIN,  2006, p.  272). Nessa perspectiva, o  enunciado  é uma 
resposta  a  enunciados  anteriores  e  posteriores  num  constante  diálogo  na  corrente  de 
comunicação discursiva.  

As  discussões  realizadas  por  Bakhtin  (2006)  são  fundamentais  para  refletirmos 
sobre os textos escritos produzidos pelas crianças que participaram do estudo. Lembrando 
que,  quando  falamos  de  produção  de  textos,  estamos  falando  de  enunciados.  Por  isso, 
faremos uma relação da discussão realizada por esse autor e os enunciados/textos escritos 
pelas crianças. Destacamos,  inicialmente, que  todo enunciado é de natureza social e por 
isso não pode ser entendido fora da situação concreta de sua produção. Nesse sentido, a 
compreensão do processo de produção de  textos pelas  crianças  tem, neste estudo,  certo 
cuidado  em  apresentar  o  contexto  social  que motivou  a  constituição  dos  enunciados. 
Entendemos que, se essa condição não for considerada, lidaremos, então, com uma ficção 
científica, conforme discute Bakhtin (2006).  

O  entendimento  das  produções  de  textos,  como  enunciados,  significa,  acima  de 
tudo,  reconhecê‐los  no  interior  do  processo  de  compreensão  ativo‐responsiva.  Essa 
perspectiva modifica  intimamente a análise dos  textos das  crianças, pois a  ênfase não  é 
aquilo  que  falta,  ou  aquilo  que  a  criança  não  sabe  do  ponto  de  vista  da  escrita 
convencional. Ao contrário, os textos são reveladores de seus intuitos discursivos e, nesse 
contexto,  evidenciam  o modo  como  utilizam  os  recursos  da  linguagem  escrita  que  já 
dominam e o processo de busca de compreensão dos conhecimentos dos quais ainda não 
se apropriaram. Outra peculiaridade do enunciado discutida por Bakhtin (2006, p. 280) é a 
alternância  dos  sujeitos  falantes.  Essa  alternância  ocorre  precisamente  “[...]  porque  o 
locutor disse (ou escreveu) tudo o que queria dizer num preciso momento e em condições 
precisas”.   Para o autor, cada réplica do diálogo, “[...] por mais breve e fragmentária que 
seja, possui um acabamento específico, que expressa a posição do locutor, sendo possível 
responder,  sendo  possível  tomar,  com  relação  a  essa  réplica,  uma  posição  responsiva” 
(BAKHTIN, 2006, p. 275). O acabamento do  enunciado  é uma noção que adotamos nas 
análises, pois compreendemos que o querer‐dizer motivou as crianças a escrever.  

Por  isso, não podemos quantificar a produção  textual das crianças, pois o critério 
para  o  acabamento  do  enunciado  é  a  capacidade  de  responder  a  ele,  o  que  se  dá  no 
processo  de  comunicação  discursiva.  Nesse  sentido,  “[...]  não  só  compreendemos  o 
significado de dada palavra da língua como ocupamos em relação a ela uma ativa posição 
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responsiva – de simpatia, acordo ou desacordo, de estímulo para ação” (BAKHTIN, 2006, 
p.  291).    Logo,  uma  palavra  ou  uma  oração  tornam‐se  um  enunciado  a  depender  da 
situação comunicativa em que são utilizadas. Desse modo, “[...] se uma palavra isolada é 
pronunciada com entonação expressiva, já não é uma palavra mais um enunciado acabado 
expresso  por  uma  palavra”  (BAKHTIN,  2006,  p.  290).  A  entonação  expressiva  dá  um 
sentido concreto à palavra que deixa de ser uma mera unidade da  língua para  tornar‐se 
um enunciado. Não basta, então, que o texto ou o enunciado seja compreendido somente 
no  sentido  da  língua;  é  preciso  que  ele  esteja  inserido  no  processo  da  comunicação 
discursiva, pois, 

 
[...]  em  cada  enunciado  –  da  réplica  monovocal  do  cotidiano  às  grandes  e 
complexas obras de ciência ou de literatura – abrangemos, interpretamos, sentimos 
a  intenção  discursiva  de  discurso  ou  a  vontade  discursiva  do  falante,  que 
determina  o  todo  do  enunciado,  o  seu  volume  e  as  suas  fronteiras  (BAKHTIN, 
2006, p. 281). 
 

Dessa forma, há uma intenção discursiva por parte dos sujeitos que se enunciam. E 
é  essa  intenção  que motiva  o  falante  a  dizer  (ou  escrever)  o  enunciado  que  assume  o 
sentido que o falante lhe atribuiu. Nessa direção, é o querer dizer do falante que deflagra a 
produção do enunciado. Essa foi uma de nossas preocupações ao longo da pesquisa, pois, 
para que a produção escrita não se constituísse em uma mera atividade escolar, sabíamos 
que  era  necessário  possibilitar  às  crianças  a  concretização  de  alguns  de  seus  projetos 
discursivos.  Para  isso,  entendemos  que  seria  fundamental  que  elas  escolhessem  seus 
interlocutores, para os quais pudessem dirigir  seus enunciados, ou  seja, que as  crianças 
tivessem a oportunidade de  escrever para pessoas  com as quais  tinham necessidade de 
dialogar.  Vale  destacar  ainda  que,  para  a  concretização  do  projeto  discursivo,  faz‐se 
necessária a escolha de uma  forma de dizer, ou seja, do gênero do discurso que Bakhtin 
conceitua como as formas relativamente estáveis dos enunciados.  

Em outras palavras, a vontade discursiva do  falante  se  realiza, antes de  tudo, na 
escolha de um gênero do discurso. Os gêneros “[...] organizam o nosso discurso quase da 
mesma  forma que  o  organizam  as  formas gramaticais  (sintáticas)”  (BAKHTIN,  2006, p. 
283). Apesar de realizar essa comparação, o autor considera que, em relação às formas da 
língua, no sentido da sua estabilidade e da sua normatividade para o falante, os gêneros 
do discurso são bem mais plásticos e flexíveis.  

João Wanderley Geraldi (2003), um dos autores brasileiros que tem realizado uma 
discussão  da  perspectiva  bakhtiniana  de  linguagem  para  o  ensino  da  língua  e,  nesse 
contexto,  tem discutido  a  importância do  trabalho  educativo  com  a produção  textos na 
escola, afirma que:  

 
[...] a produção de textos (orais e escritos) [deve ser] o ponto de partida (e ponto de 
chegada)  de  todo  o  processo  ensino/aprendizagem.  E  isto  não  apenas  por 
inspiração  ideológica  da  devolução  do  direito  à  palavra  às  classes  populares 
desprivilegiadas, para delas ouvirmos a história contida e não contada, da grande 
maioria que hoje ocupa os bancos escolares. Sobretudo, é porque no  texto que a 
língua – objeto de estudo – se revela em sua totalidade quer enquanto conjunto de 
formas e de seu reaparecimento, quer enquanto discurso que remete a uma relação 
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intersubjetiva  constituída  no  próprio  processo  de  enunciação  marcada  pela 
temporalidade e suas dimensões (GERALDI, 2003, p.135). 
 

Nesse  sentido,  os  enunciados  escritos  e/ou  textos  produzidos  pelas  crianças 
efetivamente  concretizam  a  aprendizagem  da  linguagem  escrita  em  uma  perspectiva 
discursiva.  Ao  defender  o  trabalho  com  a  linguagem  nessa  direção,  o  autor  enumera 
algumas  razões. Primeiro, porque  o  trabalho  com  a produção de  textos  orais  e  escritos 
possibilita aos alunos, principalmente aqueles pertencentes às classes populares, o direito 
(historicamente negado) de contar suas histórias. Assim,  

 
[...] ao se propor produção de textos como devolução da palavra ao sujeito, aposta‐
se no diálogo (que não exclui a polêmica e a luta pelos sentidos) e na possibilidade 
de recuperar na ‘história contida e não contada’ elementos indicativos do novo que 
se  imiscui  nas  diferentes  formas  de  retomar  o  vivido,  de  inventar  o  cotidiano 
(GERALDI, 1997, p. 20). 
 

Segundo, porque é no texto que a língua se concretiza quer como forma, quer como 
discurso, o que está  inevitavelmente associado às relações que os seres humanos  travam 
entre si, na medida em que o  texto está carregado de verdades, mentiras, coisas boas ou 
más, conflitos, afetos, polêmica, concordância, discordância, enfim, de valores e ideologias. 
O  discurso  funde‐se  no  enunciado.  Desse  modo,  os  enunciados  e/ou  textos  são  a 
concretude da língua, são, portanto, reveladores das dimensões discursiva e linguística da 
linguagem.  

Toda  discussão  sobre  o  enunciado  na  perspectiva  bakhtiniana  nos  remete  às 
condições  de  produção  textual  que,  na  realidade,  são  as  peculiaridades  do  enunciado 
discutidas  por  Bakhtin  (2006)  e  apresentadas  ao  longo  dessa  discussão.  É  pensando  a 
linguagem nessa perspectiva que se deu nossa inserção em uma turma de crianças na fase 
inicial da alfabetização, para as encorajarmos a escrever com o objetivo de interagir com o 
outro.  Para  isso,  estivemos  atenta  às  peculiaridades  do  enunciado  e  às  condições  de 
produção discutidas  acima. Por  isso, no decorrer de nosso diálogo  sobre o processo de 
produção  de  textos  pelas  crianças,  a  noção  de  enunciado  foi  fundamental  para 
compreendermos uma série de elementos que envolveram os textos das crianças, ou seja, 
como  dito,  nosso  foco  não  foram  as  supostas  faltas,  no  que  diz  respeito  à  escrita 
convencional,  isto é, aquilo que a criança não sabia sobre a escrita alfabético‐ortográfica, 
mas seus intuitos discursivos, ou seja, seus projetos de discurso.   A seguir, temos o texto 
escrito  por Mari  para  o  seu  pai.   O  processo  de  produção  deste  texto  é  revelador  de 
algumas questões que enunciamos ao longo de nossa discussão. 
 
O texto de Mari 

A  seguir,  apresentamos  o  texto  escrito  pela  menina  Mari  para  o  seu  pai.  No 
momento em que escrevia  seu  texto, ela  contou que o pai mora em outro município da 
Grande Vitória, Cariacica. Disse que ela não morava com o pai e que um final de semana 
fica com a mãe e no outro fica com pai. Naquele final de semana, ela ficaria com o pai, já 
que no último ficou com a mãe. Assim, poderia entregar a carta ao pai em mãos. A seguir 
a carta de Mari:  
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                                                    Texto de Mari 
                                                               QUE RIDO PAI EU GOSTO MUITO DE 
                                                             VOCE TO COM MUITA SAUDADE DE VOCE 
                                                                                                   MARI 
 

Tendo  em  vista  os  laços  de  parentesco,  conforme  a  fala  da  criança  durante  a 
produção do  texto escrito permite‐nos afirmar que há um  forte envolvimento emocional 
de Mari com seu interlocutor. Por isso, diz: “Querido pai... gosto muito de você... tô com 
muita  saudade  de  você...”.  Tomando  como  referência  a  perspectiva  bakhtiniana  de 
linguagem, as palavras utilizadas por Mari  só assumem um colorido expressivo porque 
ela as utiliza na composição de seu enunciado concreto. Para Bakhtin (2006, p. 292): “[...] as 
palavras  não  são  de  ninguém,  em  si  mesmas  nada  valorizam,  mas  podem  abastecer 
qualquer falante e os juízos de valor mais diversos e diametralmente opostos”.  

É a entonação expressiva que dá o colorido emocional ao enunciado. Se pensarmos 
especificamente na palavra saudade utilizada por Mari em seu  texto, é possível dizer que 
está fortemente carregada de um tom emocional‐volitivo, pois a criança não convive com 
seu pai diariamente e, por isso, sente falta dele. Assim, não é por acaso que diz: “Tô com 
muita saudade”. Mas, em outro contexto, a palavra saudade pode assumir outro sentido, se 
o  falante  utilizar  um  colorido  expressivo  que  demonstre  o  contrário,  um  tom  irônico, 
jocoso ou amargamente sarcástico, por exemplo. A circunstância típica vivida pela criança, 
que  é o  fato de não  conviver  cotidianamente  com  seu pai, motiva‐a a  escrever‐lhe uma 
carta. A carta pessoal ou familiar é uma comunicação direta entre remetente e destinatário, 
na  qual  são  utilizadas  expressões  de  afeto,  informalidade,  sinceridade  que  muito  se 
aproximam da conversa. No gênero, a palavra ganha certa expressão típica. Mari inicia a 
sua carta com a expressão de afeto e cordialidade: “Querido pai”, expressão comum nesse 
tipo de gênero.  Os termos típicos do gênero não foram tirados, pela criança, do sistema da 
língua, mas de enunciados congêneres com os quais ela teve contato.  Assim, 

 
[...]  a  experiência  discursiva  individual  de  qualquer  pessoa  se  forma  e  se 
desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados individuais 
dos  outros.  Em  certo  sentido  essa  experiência  pode  ser  caracterizada  como 
processo assimilação – mais ou menos criador – das palavras do outro (e não das 
palavras da  língua). Nosso discurso,  isto é, todos os nossos enunciados (inclusive 
as obras criadas) é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou 
assimilabilidade,  de  um  grau  vário  de  aperceptibildade  e  de  relevância.  Essas 
palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, ou o seu tom valorativo que 
assimilamos, reelaboramos e reacentuamos (BAKHTIN, 2006, p. 294‐295). 
 

Nesse sentido, a aprendizagem da linguagem é eminentemente discursiva, ou seja, 
aprendemos  a  linguagem  nas  relações  que  estabelecemos  com  os  outros.  Nossos 
enunciados estão povoados pelas palavras dos outros que reelaboramos e reacentuamos. 
Assim, o  texto de Mari  resulta de  sua experiência discursiva, da  sua  interação  contínua 
com os enunciados  individuais dos outros.   Então, é preciso considerar que a palavra da 
língua só se torna própria quando: 
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[...] o falante a povoa com sua intenção, com seu acento, quando a domina através 
do  discurso,  torna‐a  familiar  com  sua  orientação  semântica  e  expressiva. Até  o 
momento em que foi apropriado, o discurso não se encontra em uma língua neutra 
e impessoal (pois não é do dicionário que é tomado pelo falante!) ele está nos lábios 
de outrem, nos contextos de outrem: e é lá que é preciso que ele seja isolado e feito 
próprio.  [...] a  linguagem não é um meio neutro que se  torne  fácil e  livremente a 
propriedade  intencional  do  falante,  ela  está  povoada  ou  superpovoada  de 
intenções de outrem. Dominá‐la, submetê‐la às próprias intenções e acentos é um 
processo difícil e complexo (BAKHTIN, 2010, p. 100). 
 

Desse modo, a apropriação do discurso pela criança se dá por meio dos enunciados 
com os quais teve contato. A  linguagem chega, para ela, pelos  lábios da avó, da mãe, do 
pai,  da  professora,  dos  colegas,  entre  outros.  E  é  nesse  contexto  que  a  criança  isola  o 
discurso, torna‐o seu, com suas marcas, suas intencionalidades e tons apreciativos. Para a 
perspectiva  bakhtiniana,  essa  é  uma  ação  complexa,  na  medida  em  que  é  necessário 
dominar, submeter o discurso às próprias intenções, e Mari realiza essa ação e submete as 
orações:  “Querido  pai”,  “Querida  mãe”,  “Gosto  muito  de  você”  e  “Tô  com  muita 
saudade” aos objetivos presentes no projeto discursivo que se propõe a realizar. 
 
Algumas considerações 
 

A discussão de Bakhtin sobre o enunciado nos possibilita refletir sobre a escrita de 
textos pelas crianças. Quando houve a proposta de escrever para alguém, na escola, Mari 
não  teve  dúvidas  e  disse  que  iria  escrever  para  seu  pai.  Nesse  contexto,  o  projeto 
discursivo de Mari está fortemente marcado pela emoção, pela sua  ligação afetiva com o 
seu  destinatário.  Esse  nos  parece  um  aspecto  fundamental  para  refletirmos  sobre  o 
trabalho educativo com a prática de produção de textos na alfabetização. 
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A cultura da escola como marca da alteridade na constituição da 

profissionalidade docente 
 

Pamela Aparecida Cassão22 
 
 

Introdução 
O  presente  texto  é  parte  da  pesquisa  de  mestrado,  em  fase  de  conclusão,  que 

objetiva  identificar quais as marcas da alteridade  (CASSÃO, CHALUH, 2012) presentes na 
constituição do professor iniciante. Para desenvolvimento da pesquisa constituí um Grupo 
de Trocas de Experiências Docentes  (GTED), composto por nove professores  iniciantes e 
por mim  que  estive  como  coordenadora/pesquisadora  do  grupo  e  também  professora 
iniciante.  Com  o  GTED  foram  realizados  sete  encontros,  cada  um  com  uma  questão 
geradora das discussões. Foram produzidos ao todo, mais de quatorze horas de gravação 
com  as  narrativas  dos  professores  no  grupo.  Como  considerado  por  Benjamin  (1996), 
narrar  é  recuperar  a  faculdade de  intercambiar  experiências,  por  esse motivo,  o GTED 
tornou‐se um espaço onde professores narraram as experiências de seus primeiros anos de 
prática docente. 

Marcas da alteridade é aquilo que fica, que permanece após o nosso encontro com o 
outro e que de alguma  forma  transforma nosso pensamento ou nossas atitudes. No meu 
estudo busco ver  como  tais marcas  impulsionam a  constituição do  sujeito professor, do 
seu  eu profissional. Dos diálogos do grupo, gravados  em  áudio,  foi possível  identificar 
treze marcas da alteridade, dentre elas, destaco uma que chamei de cultura da escola. Nesse 
artigo  pretendo  explicitar  como  identifiquei  esta  marca  e  como  ela  acontece  para  o 
professor  iniciante dentro do  contexto da  escola e ou das  instituições de Educação não‐
formal. 

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, a partir de uma perspectiva  sócio‐
histórica  (FREITAS,  2002).  Segundo  Freitas  (2002),  na  abordagem  sócio‐histórica  o 
pesquisador é parte de sua própria situação da pesquisa, a neutralidade é  impossível de 
ser  alcançada  e  os  efeitos  dessa  não  neutralidade  constituem  elementos  de  análise.  A 
autora também afirma que “a pesquisa é vista como uma relação entre sujeitos, portanto 
dialógica,  na  qual  o  pesquisador  é  uma  parte  integrante  do  processo  investigativo” 
(FREITAS, 2002, p. 21). 

Escolhi,  para  trabalhar  com  a  produção  dos  dados,  as  entrevistas  coletivas 
(KRAMER e SOUZA, 2003). A escolha desta modalidade de entrevista partiu da vontade 
de se constituir no GTED um espaço dialógico e  inter‐relacional. Kramer e Souza  (2003) 
descrevem sua experiência com as entrevistas coletivas e afirmam que durante as mesmas 
o  diálogo  e  a  partilha  de  ideias  acontecem  com  maior  intensidade,  uma  vez  que  os 
professores tem a possibilidade de ouvir e serem ouvidos. 

Os dados  foram  analisados  a partir do paradigma  indiciário  (GINZBURG,  1989), 
pois  busquei  indícios  contidos  nas  práticas  cotidianas  do  magistério,  narradas  pelos 
participantes  do  GTED  que  me  levaram  a  identificar  quais  marcas  da  alteridade  estão 
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presentes no  início da profissão docente. Ginzburg  (1989)  apresenta  esse paradigma no 
campo das artes, como uma maneira de distinguir entre uma obra falsa e a original, não 
pontuando  os  traços  comuns  do  artista,  mas  coisas  que  passam  despercebidas, 
pormenores da obra, coisas que somente o verdadeiro artista poderia reproduzir. 
 
Os professores participantes do GTED 

Para a constituição do GTED, enviei um convite via e‐mail para um grupo de vinte 
professores  iniciantes que  trocavam  experiências dos primeiros  anos de prática docente 
através da  escrita de  e‐mails. Eu,  como participante desse grupo virtual de professores, 
tive acesso ao conteúdo de cada e‐mail compartilhado, e foi a partir dessa experiência que 
tive  a  vontade  de  pesquisar  sobre  relação  entre  profissionalidade  e  alteridade  docente, 
especificamente nos anos iniciais da profissão. 

Cunha  (2007)  fala da  recente  compreensão do  fazer docente  como uma dimensão 
sociopolítica e traz o conceito de profissionalidade docente como sendo “profissão em ação, 
em  processo,  em  movimento”  (p.  14,  grifos  da  autora).  Para  ela,  o  professor  enquanto 
profissional estaria coerentemente mais dentro do conceito de profissionalidade do que no 
de  profissão,  pois  ao  fazer  docente  cabe  sempre  o  movimento  de  continuidade,  de 
dinamismo, de processo. 

Chaluh  (2008),  a  partir  de  uma perspectiva  bakhtiniana,  afirma  que  a  alteridade 
deve  ser  vista  como  aspecto  fundamental  de  nossa  formação.  Para  a  autora,  antes  de 
pensarmos na construção do conceito de alteridade devemos compreender o que significa 
exotopia.  Para  a  autora  o  sentido  exotópico  se  abriga  no  fato  de  que  “o  outro  tem  a 
possibilidade de me provocar por estar em um  lugar privilegiado, por estar nesse  lugar 
exterior  do  qual  consegue  enxergar  coisas  a meu  respeito  que  eu mesma  não  consigo 
enxergar” (p. 192). 

Desse modo,  considero  importante  elucidar que  essa  formação  a partir do outro, 
não é algo que reside em mim de maneira pronta. Nem tampouco se encontra pronta no 
outro. A formação surge a partir da relação. É nesse espaço do entre (o outro e eu) que a 
formação acontece a partir da provoca‐ação (CHALUH, 2009) que o outro me faz, e que eu 
também faço ao outro. 

Assim a pesquisa da qual esse artigo é parte, busca identificar as marcas da alteridade 
que  formam o professor em seu  início de docência, ou seja, de que  forma esse outro me 
marcou e a partir dessa marca perceber a mudança e/ou transformação. 

Para  a  realização  de  sete  encontros  do  GTED,  no  decorrer  do  ano  de  2011,  foram 
realizados sete encontros estruturados em entrevistas coletivas (KRAMER; SOUZA, 2003). 
Cada encontro trazia uma questão temática pertinente no contexto das experiências de um 
professor principiante. Seguem abaixo as questões elencadas no documento: 
 

1. Como lidar com os adultos do ambiente escolar? 
2. Como vejo a escola onde trabalho? 
3. Sala de aula: minha, sua, deles ou nossa? 
4. Alunos: meus, seus, deles ou nossos? 
5. Quando ensino o que estou deixando de ensinar? 
6. O afeto, o apego e o suicídio pedagógico. 
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7. Que professor eu fui em meu primeiro ano de prática docente? Quais as marcas que 
ficaram em mim desse processo? 

 
A minha  intenção  ao  elaborar  estas questões  era  ter um  eixo  a partir do qual  as 

discussões no GTED poderiam surgir. A partir destas questões, os professores teriam um 
espaço para  falar  sobre  suas  sensações,  suas vivências e dizerem o que pensavam  sobre 
cada assunto. As bases que utilizei para a elaboração de tais questões são os conteúdos dos 
e‐mails trocados pelo grupo virtual de professores iniciantes. Foi a partir da leitura destes 
que  formulei  cada questão, pois as vivências narradas pelos professores via  e‐mails me 
inquietavam a pensar  justamente nas questões com as quais decidi trabalhar no decorrer 
dos encontros.  

O  GTED  constituiu‐se  em  um  grupo  bastante  heterogêneo,  como  é  possível 
observar na tabela abaixo.  

O GTED é composto por 10 professores iniciantes sendo: 
1 do sexo masculino; 
9 do sexo feminino; 
5 estavam em seu segundo ano de prática docente; 
4 estavam em seu primeiro ano de prática docente; 
1 estava em seu quinto ano de prática docente; 
6 professores de sala regular; 
4 trabalhavam com educação não formal; 
8 professores de ensino fundamental I; 
1  professor de ensino fundamental II e ensino médio; 
1 professor de teatro; 
4 professores trabalhavam em jornada dupla de trabalho; 
6 professores trabalhavam em jornada única de trabalho (um período). 

 
Percebo que  todos os  segmento da profissão docente  estiveram  representados no 

grupo,  professores  de  Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental  I  e  II,  Ensino  Médio; 
professores que atuam na escola e outros que atuam em outras instituições educacionais; 
professores  que  estão  na  pós‐graduação  e  alguns  que  se  dedicam  à  atividade  docente; 
professores com jornada única e outros com jornada dupla de trabalho. 

Essa diversidade de histórias de vida e de percursos profissionais trouxe ao GTED 
um sentido ainda maior na construção do conhecimento. Ainda que fossem provenientes 
de histórias singulares, contadas por sujeitos também singulares, as experiências narradas 
encontravam‐se umas com as outras, enriquecendo ainda mais os diálogos produzidos no 
grupo. 

 
Das marcas da alteridade: a cultura da escola 
 

Uso como ponto de partida o conceito de provoca‐ação (CHALUH, 2009) e vou um 
pouco além ao pensar que a partir dessa provoca‐ação do outro, marcas surgem. Marcas da 
alteridade. Marcas que me permitem a reflexão e formação a partir delas. Marcas deixadas 
pelos outros com os quais os sujeitos da pesquisa se relacionaram em seus primeiros anos 
de  prática  docente  nos  contextos  educativos  formais  e  não  formais.  Marcas  que  são 
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percebidas  no  regresso  deles  a  si  mesmos  após  o  encontro  com  o  outro  e  que 
possibilitaram a eles uma trans‐formação. 

A  partir  das  análises  desempenhadas  sobre  o material  produzido  no GTED,  foi 
possível  identificar  treze  marcas  da  alteridade,  presentes  na  constituição  da 
profissionalidade docente dos dez professores participantes da pesquisa. São elas:  

 O silêncio; 
 O isolamento; 
 A invisibilidade; 
 A solidão do trabalho docente; 
 As práticas perversas; 
 O educar os ouvidos; 
 A cultura da escola; 
 A responsabilidade docente; 
 A amizade; 
 As armas; 
 O micro coletivo; 
 As escolhas; 
 A saudade; 

 
 Como  já  referido,  neste  trabalho  destaco  a  cultura  da  escola  enquanto  marca  da 

alteridade. Abaixo trago uma das narrativas do GTED onde é possível perceber a força da 
cultura da  escola  como algo que marca o  início da docência  e provoca no professor uma 
trans‐formação: de postura, de pensamento e de prática profissional. 

 
 Professora Michele – Encontro do GTED ‐ 2011 
Eu estava com uma primeira série e eles são muito falantes, até pela idade, eles são muito falantes. 
Então  eu  estava  tendo dificuldades no começo,  em conseguir atrair a atenção deles.  [...] Um dia 
conversando  com  as  outras professoras,  elas me  falaram  “porque  você não  tenta  trazer  bala? A 
gente traz todo dia bala para as crianças. A criança ficou quieta, a gente dá bala no final da aula!”. 
Então  eu  pensei  assim:  “bom  eu não  sei  o  que  vai  dar  isso, mas  como  todas  as  professoras me 

recomendaram e  falaram “Filha”! Olha o bairro que você está! Para essa molecada você tem que dar bala, porque eles 
não têm dinheiro para comprar!” E era verdade, eles eram malucos por bala lá. Então eu combinei com eles no começo da 
semana que na sexta‐feira eu iria levar uma surpresa para quem se comportasse. Quem bagunçasse não iria ganhar! E a 
gente tinha feito um combinado que quem gritasse iria pedir desculpa para o outro. Bom eu tive que sair da sala [...] foi 
quando eu falei “olhem, vocês fiquem só um minutinho aqui, que eu tenho que ir à biblioteca. Quando eu voltei, uma 
menina  estava  bagunçando muito.  Ela  estava  em  pé,  gritando,  enquanto  os  outros  estavam  quietinhos.  Chamei  a 
atenção dela, mas demorou só um pouco e ela começou a bagunçar de novo, dessa vez eram ela e mais uma. Foi quando 
eu  falei “o que  foi que a gente combinou”? Que amanha  iria  ter surpresa para quem  ficasse quietinho. E vocês duas 
estão bagunçando. Então vocês não vão mais ganhar a surpresa!” Como eu havia prometido que a surpresa era só para 
quem ficasse quieto, chegou no dia eu fiquei pensando “poxa vida e agora?” Eu comecei a distribuir na hora da saída e 
falei  “Vocês  duas  não  vão  ganhar,  porque  vocês  lembram  que  o  combinado  era  ficar  quietinho  e  todo  mundo  se 
comportou, menos vocês.” E as crianças  foram embora. E meio minuto depois uma das meninas que não ganhou bala 
voltou com a mãe que me abordou “Quero falar com você! O que você fez com a minha filha?!”. E eu disse “Mas o que 
foi que ela te disse?”. E a mãe “O que você deu para os outros alunos e não deu para a minha filha?! A menina está com 
vontade aqui! A menina quer! Escuta! Não mexe com a cabeça da minha filha! Se você mexer com a minha filha você vai 
se acertar comigo!”. Eu  falei “Como assim mãe? Mexer com a cabeça da sua  filha? Eu combinei com eles...”.   A mãe 
“Eu sei que você combinou, ela já tinha me falado. Agora você não pode combinar uma coisa e depois não fazer!” E eu 
falei “Mas eu fiz o que eu combinei! Eu combinei que não daria para quem bagunçasse e sua filha bagunçou”. E a mãe 
“Você não pode fazer isso, você está mexendo com a cabeça da minha filha! A professora do Pré também mexeu com a 
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cabeça da minha filha e seu encontrar com ela eu arrebento ela! Eu não respondo por mim! E com você é a mesma coisa! 
Se você mexer com ela, você vai se ver comigo!”[...] Eu fui saindo da sala e falei “Bom eu tenho que ir, mas eu combinei 
com a sua filha, e eu estou fazendo isso porque aqui na escola a gente tem a função de ensinar as crianças, mas eu quero 
também que eles aprendam a respeitar os outros, ter educação com os coleguinhas...” Mas eu não falei que a menina era 
sem educação. “Você não fala que minha filha não tem educação!”. Quem cuida da educação da minha filha sou eu! Você 
não queira educar a minha  filha! Aqui na escola você só  tem que ensinar minha  filha e mais nada! Se a minha  filha 
começar a bagunçar, você vai me  ligar  e  eu vou  levar  ela  embora! Ela não vai  ficar na  escola com você chamando a 
atenção dela. Porque quem cuida dela sou eu. Você não chame a atenção da minha filha! Foi quando eu falei “ Mãe como 
que eu posso estar na escola e não chamar a atenção da sua filha? Se eu chamo de todos os outros? Você quer que eu faça 
diferença?”.  Agora  a  sala  é minha,  se  a menina  está  dentro  desta  sala  ela  é minha  responsabilidade.  Se  ela  está 
bagunçando, tem cabimento eu ligar para a mãe? Tem cabimento eu ligar para mãe toda vez que a menina conversar? 
Só sei que essa mãe foi me seguindo até a sala dos professores e gritando “Você vai se ver comigo! Porque eu te pego e te 
jogo numa vala! Você não queira saber o que vai te acontecer! Essa mulher gritando e me ofendendo, quando apareceu a 
diretora. Ela logo abaixou o tom de voz. A diretora disse à ela que ouviu‐a me ofendendo mas a mãe alertou a diretora 
“Se você não tomar providência do seu jeito, tomo eu do meu!”. A diretora falou “Você não vai tomar providência sua 
nenhuma! Aqui dentro da escola quem manda sou eu!” E a mãe “Mas eu tomo na rua!”. No dia seguinte, a diretora me 
chamou,  junto com mais duas professoras, e  foi registrando em ata  tudo o que eu  falava, e por  isso eles  tiveram que 
rasurar a ata várias vezes, porque eu  falava uma coisa e eles anotavam outra na ata. Era a coordenadora que estava 
redigindo a ata, sentada do meu lado. Enfim, a diretora falou para mim que não era mais para eu fazer isso, porque isso 
não acontecia naquela escola. Que eu como uma pessoa formada, estudada, inteligente, deveria saber que isso era errado 
e que isso não deveria acontecer jamais! Eu falei “Não acontece?! Eu fiz, sem querer justificar meu erro, eu realmente 
acho Beharviorismo  errado,  só que  eu usei porque  eu queria  chamar a atenção da  turma,  eu queria  entreter,  era um 
momento  inicial,  e  eu  fiz porque outras professoras  falaram que  funcionava. Então  isso acontece você  também  já  foi 
professora e você sabe que acontece. “Todo mundo traz balinha para o aluno para chamar a sua atenção”. Mas ela me 
contrariou e disse que ninguém dava bala na escola dela, só eu. Querendo dizer “você entrou, você foi a errada”. Daí eu 
falei  assim  “Bom  eu  posso  ter  errado, mas  eu  quero  falar  que  a  partir  de  hoje  eu nunca mais  vou  trazer  bala  para 
nenhum aluno na minha vida. Nem nessa situação, nem em nenhuma outra. Porque senão pode acabar acontecendo de 
um aluno pegar a bala do outro e os pais acabarem me acusando também.” Então a diretora falou “Não você não pode 
usar a palavra nunca mais. Porque pode ser que um dia você precise”. Eu falei “Não! Eu não vou fazer! Você acabou de 
me falar que é errado! Eu não vou mais trazer bala!”. Ela argumentou “Não, quando é começo de ano, daí pode”. Ela 
ainda falou para mim que era para eu tomar cuidado porque ali dentro da escola ela poderia me ajudar não deixando a 
mãe  entrar. Mas  que  fora  da  escola  ela  não  se  responsabiliza  pelo  que  poderia  acontecer  e  que  naquele  bairro  eles 
resolviam as coisas na rua. As outras professoras começaram a me defender: “A gente falou para ela fazer isso! A gente 
faz  isso! Você sabe! Sempre deu certo”. Enfim a diretora me  falou “Michele não  faça mais  isso! Peça desculpa a essa 
mãe. Se você  quer um  conselho:  faça  o  que  ela mandou! E  saiba  que  se  essa mãe  abrir um processo  contra você na 
Secretaria de Educação, eu vou ficar a favor dela. Porque você não poderia não ter dado essa bala para a menina. “Então 
eu  já estou te dizendo desde aqui, que se  isso  for  levado para  frente, eu não vou te apoiar”. Eu pensei:  legal agora eu 
tenho uma mãe me ameaçando e uma diretora que não me apoia. A diretora disse que iria conversar também com a mãe, 
e eu fui embora da reunião. No dia seguinte, fiquei sabendo que a tarde a diretora chamou a mãe, disse à ela que eu tinha 
me arrependido e que não iria mais fazer isso, e que eu estava pedindo desculpas, mas que ela não iria entrar dentro da 
sala de aula para fiscalizar o meu trabalho, como a mãe havia prometido fazer. Das ameaças que a mãe me fez, uma delas 
era que todos os dias a mãe colocaria um pacote de balas na bolsa da menina e ela poderia chupar bala na hora que ela 
quisesse dentro da sala de aula, porque quem manda na  filha dela é ela e não eu. E no dia seguinte, na hora que eu 
cheguei na classe, a menina estava com um pacote de balas dentro da bolsa. Eu falei “Bom dia!”, a menina virou, pegou 
a bala e começou a abrir “Professora, a minha mãe mandou bala e falou que eu posso chupar!”. Na hora eu pensei “O 
que eu vou fazer?”. Se eu falar para a menina: “tá bom agora você vai dividir com os colegas a mãe viria me espancar, se 
eu falasse para ela não chupar, aconteceria a mesma coisa” Foi quando eu falei “Que legal! Pode chupar”! 

 
A fala da professora Michele mostra a força que o outro exerce sobre nós. Michele, 

ao  sentir  que  estava  com  dificuldades  em  lidar  com  o  comportamento  de  seus  alunos, 
recorreu a suas colegas de trabalho em busca de apoio. E o conselho não poderia ser mais 
desastroso “Filha! Olha o bairro que você está! Para essa molecada você tem que dar bala, 
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porque eles não  têm dinheiro para comprar!”. E mesmo desconfiando de que aquela era 
uma prática inadequada ela decidiu fazer o que as professoras disseram. 

Se  as  outras  professoras,  mais  experientes  faziam,  ela  também  poderia  fazer. 
Quando, ao final da narrativa, a diretora diz para a professora Michele que ela sendo uma 
pessoa  formada,  estudada,  inteligente, deveria  saber que  isso  era  errado  e que  isso não 
deveria acontecer jamais, ela reforça a convicção de que a Michele em sua formação sabia 
que aquele procedimento era arriscado e incondizente com a perspectiva pedagógica que a 
própria  Michele  constituía  enquanto  professora.  Mas  quando  estamos  no  lugar  de 
professores em início de docência a voz do professor experiente é muitas vezes mais forte 
do  que  nossas  concepções pedagógicas  adquiridas durante  o  curso de  formação. Desse 
modo a professora Michele deixou de lado suas convicções e decidiu aplicar o “método da 
bala”. 

Michele ao se deparar com a indisciplina de duas alunas sente‐se insegura em não 
cumprir  com  o  combinado,  ou  seja,  entregar  as  balas  para  as  meninas  que  estavam 
bagunçando. E percebo aqui, gritando aos berros, o que Guarnieri (1996) chama de cultura 
da escola. Uma marca constituída no seio da escola (e/ou instituições escolares) e que passa 
a tomar um corpo próprio nesse contexto.  

Guarnieri  (2005), em diálogo  com diversos autores,  compreende que a  cultura da 
escola é constituída de rotinas, tarefas, procedimento e valores presentes no cotidiano da 
escola. Essa  cultura, quando  incorporada pelo professor  (isso  em geral acontece  com os 
passar dos  anos)  esse passa  a  considerar  algumas práticas  como  adequadas. Quando  o 
professor  iniciante chega à escola, ele, na maioria das vezes, acaba por assumir em uma 
postura mais passiva, não querendo enfrentar desentendimentos e conflitos, e adere esse 
modelo  cultural  aceito  e  inquestionável  (GUARNIERI,  2005).  Considero  que  um  bom 
exemplo dessa prática é o “método da bala” indicado à professora Michele.  

Complementando  as  contribuições  de Guarnieri  (2005),  observo  que  no  caso  da 
professora Michele,  além  de  frustrações,  conflitos  e  desânimo,  incorporar  a  cultura  da 
escola em seu fazer docente lhe trouxe sérios problemas. Mas o que me faz definir algo tão 
amplo como a cultura da escola como uma marca da alteridade? Essa cultura é constituída de 
práticas realizada pelos sujeitos da escola. Essa cultura não está nos livros nem tampouco 
configura‐se de  forma padronizada,  como um  saber a  ser aprendido  compreendido. Ela 
nasce no seio da escola e ali  toma corpo. Cada escola possui sua cultura e é  transmitida 
para o professor iniciante através do contato com os outros da escola: aí que ela passa a se 
configurar como uma marca da alteridade. 

Percebo  que  ao  incorporar‐se  na  cultura  da  escola  e  ser  incorporado  por  ela,  o 
professor  iniciante  assina  o  seu  ato  responsável  e  responsivo  perante  seus  pares,  seus 
alunos, a equipe de gestão, os pais, e os demais  sujeitos da escola. Para Bakhtin  (1997), 
responsabilidade  e  responsividade  estão  juntas  na  vida:  ao  mesmo  tempo  que  se  é 
responsável pelo ato, se responde através deste ato às provocações que estão presentes na 
vida.  Pensar  na  responsabilidade  como  um  ato  responsável  e  responsivo  (no  sentido 
bakhtiniano de responder ao acontecimento que nos é dado pelos elementos presentes na 
vida) traz a dimensão responsável/responsiva que marca o  início da carreira docente. As 
respostas mudam de acordo  com as provações, o  contexto  e o  lugar  em que  se  está no 
momento desta resposta.  
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Compreendo  que  através  dos  encontros  que  aconteceram  no  GTED,  o  diálogo 
trouxe aos sujeitos a possibilidade de reavaliação de suas posturas através da experiência e 
da  reflexão do outro. Bakhtin  (1997) diz que “na vida, depois de vermos a nós mesmos 
pelos  olhos  de  outro,  sempre  regressamos  a  nós mesmos”  (p.  37).  Esse movimento  de 
retornar aos nossos pensamentos depois do encontro com o outro, foi também percebido 
por mim nos encontros do GTED. A ressignificação que acontece quando o sujeito se vê a 
partir do outro e volta‐se para si mesmo, a sua consciência individual dá forma e sentido 
ao que ele viu/ouviu/viveu no encontro com o outro. 
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A escola e o professor: um encontro de possibilidades... 

 
Fabiana Furlanetto de Oliveira23 

   
 

Ao pensar na temática do II EEBA – Vida, cultura, alteridade – compartilho algumas 
ideias  acerca  de  um  espaço  que  nos  é  bastante  familiar:  a  escola.  Como  alunos  ou 
professores todos nós já estabelecemos relações com este lugar. A familiaridade que temos 
com  o  espaço  escolar  faz‐nos  muitas  vezes  sermos  incapazes  de  estranhá‐lo,  algo 
necessário em inúmeros momentos para que possamos ter a capacidade de descrevê‐lo, e 
como diz Hébrard, em entrevista à Revista Presença Pedagógica, ousarmos transformá‐lo no 
que desejamos. 

Para mim,  a  escola  tem  um  sentido muito  especial  para  além  das  condições  de 
professora e aluna  já vividas há  tempos, pois atuo  como  supervisora de ensino na  rede 
estadual paulista desde 2004 e, em dezembro de 2013, defendi uma Tese de Doutorado24i 
acerca  do  trabalho  da  supervisão,  mais  especificamente  quando  de  sua  atuação  no 
acompanhamento das escolas. 

Não tenho a  ilusão, neste texto, de neutralidade, coloco‐me marcada pelos  lugares 
de  aluna,  professora,  supervisora  e  pesquisadora  já  experimentados  e  assumo  que 
nossas/minhas  escolhas  são  sempre  guiadas por posições políticas  e  leituras  que  fomos 
fazendo  ao  longo  de  nossas  vidas.  Tudo  que  dissermos  sempre  estará  marcado  por 
sentidos e significados históricos singulares e coletivos. 

Comungo com minha orientadora de mestrado e de doutorado, a Profa. Dra. Roseli 
Aparecida  Cação  Fontana,  a  ideia  de  que  nossa  condição  humana,  de  seres  que  se 
relacionam  com  o mundo  e  com  os  outros mediados  pela  linguagem,  já  nos  impõe  a 
necessidade de escolhas que de antemão nos guiam por alguns caminhos e não por outros. 

Talvez por minha formação inicial, professora de português, eu precise de textos e 
de metáforas para me organizar, para poder dizer o que desejo e foi por isso que escolhi 
um texto, a letra de uma música de Chico Buarque, fundamental para que eu possa pensar 
a escola e o professor, neste encontro de possibilidades. 

Antes esclareço que a  ideia de professor, aqui defendida,  tem uma  íntima relação 
com a crença de que  todos aqueles que estão no espaço escolar educam por seus gestos, 
palavras,  maneiras  de  ser,  exemplos,  portanto,  os  agentes  de  organização  e  serviços 
escolares,  andando  pelos  corredores,  limpando  a  escola,  atendendo  na  secretaria,  bem 
como  o  diretor,  o  vice,  o  professor  coordenador  e  aqueles  que ministram  efetivamente 
aulas são, em tese, professores. 

Aí vem o texto escolhido: 
A banda 

Chico Buarque 

                                            
23 Secretaria de Estado da Educação - SEE/SP 
24 OLIVEIRA, Fabiana Furlanetto de.  Sentidos da Supervisão de Ensino: aproximações mediadas pela leitura de 

termos de visita. 2013. 162 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas/SP, 2013. 
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Estava à toa na vida 
O meu amor me chamou 
Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 

 
A minha gente sofrida 
Despediu‐se da dor 
Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 

 
O homem sério que contava dinheiro parou 
O faroleiro que contava vantagem parou 
A namorada que contava as estrelas parou 

Pra ver, ouvir e dar passagem 
 

A moça triste que vivia calada sorriu 
A rosa triste que vivia fechada se abriu 
E a meninada toda se assanhou 

Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 

O velho fraco se esqueceu do cansaço 
e pensou 

Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou 
A moça feia debruçou na janela 
Pensando que a banda tocava pra ela 

 
A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu 

A lua cheia que vivia escondida surgiu 
Minha cidade toda se enfeitou 

Pra ver a banda passar cantando coisas de amor 
 

Mas para meu desencanto 
O que era doce acabou 
Tudo tomou seu lugar 

Depois que a banda passou 
E cada qual no seu canto 
Em cada canto uma dor 
Depois da banda passar 
Cantando coisas de amor 

 
Antes de relacionar a letra da música à escola e ao professor, penso ser importante 

dizer que um  texto, enquanto um “campo de sentido”, na acepção de Chauí, a partir do 
momento  em  que  se  desgarra  de  seu  autor,  condição  de  sua  realização  como  texto, 
condição mesma de  recepção por  leitores  com histórias distintas,  faz história,  além das 
histórias que  já  tem. Sentidos muito diversos são possíveis nas mais diversas  leituras de 
um mesmo texto.  Um texto, assim pensado, é sempre o mesmo e outro (Fontana, 2005).  

Aprendi com Bakhtin (2000, p. 404) que compreender é cotejar textos e me aventuro 
a atribuir outros sentidos ao texto de Buarque... A banda. 
  Leio a banda como a escola, sonho que a escola seja um espaço que faça diferença 
na vida dos sujeitos.  Pensar a escola como a banda é pensar que o tempo que neste lugar 
passamos é um  tempo significativo e  intenso. Pensar assim, não  implica  imaginar que a 
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escola é somente alegria e harmonia. Não. A escola é conflito, é caos, é  lugar de relação. 
Muitos ensaios e erros acontecem. 
  Para que a banda possa passar, para que a escola possa acontecer na vida de alguém 
são necessários o planejamento e a  liderança, não aquela que se  impõe pelo cargo e pelo 
autoritarismo,  pela  força  da  palavra  autoritária,  mas  a  liderança  conquistada  pelos 
desafios de um  trabalho  coletivo. Sei que  jargões  como  este  estão  em moda, mas deixo 
algumas questões: 
‐ Quem são as lideranças da escola? 
‐ Como  as  lideranças  envolvem  a  equipe  de  forma  que  o  desejo  de  uma  educação  de 
qualidade possa se efetivar? 
‐  As  lideranças,  os  maestros,  precisam  dos  músicos:  os  professores,  os  funcionários 
comprometem‐se  com  a melodia,  com  a música? De que  forma  este  comprometimento, 
esta  responsabilidade  vai  se  dando?  Será  que  estamos  sempre  esperando  que  outros 
assumam os  instrumentos que estão à nossa  frente? Escolhemos as partituras, opinamos 
ou dizemos sempre que esta não é a nossa função? Seria nossa função apenas executar a 
música que outros escolheram por nós? 
‐ Como é nossa relação com os instrumentos? Afinamos, cuidamos deles, esta não é a mais 
fácil relação – como enfrentamos a classe popular que está na escola e de que forma nos 
relacionamos com os alunos? Que música executamos com os alunos e a comunidade com 
a qual não sonhamos, mas encontramos diante de nós? 
  Ao  sairmos  à  janela,  ao  nos  distanciarmos  no  tempo  e  no  espaço,  jamais 
suspeitamos que a banda/a escola  seja  capaz de  transformar vidas, de alterar  rotinas. A 
escola  é um  lugar/tempo de muito  trabalho. A partir do momento que  ela passou  tudo 
voltou a ser o que era. Será? 
   Por mais que a dor possa voltar, o homem sério, o  faroleiro, a namorada, a moça 
triste, a rosa, a meninada, o velho fraco, a moça feia, a lua e a cidade nunca serão mais os 
mesmos depois que a banda passou.  

Enfim, passar pela escola ou a escola passar pela nossa vida faz diferença e é nesta 
escola  que  acredito, mesmo  sabendo  que  discursos,  teorias,  políticas  educacionais  com 
uma velocidade  imensa  sempre  se  impuseram  sobre nós. Acredito nesta  escola  em que 
pessoas anônimas e comuns convivem e nela  se constituem querendo acertar, querendo 
afinar‐se. 

Pode  parecer  uma  visão  bastante  romântica,  porque  em muitos momentos  não 
sentimos  os  efeitos  de  nossa  prática.  No  entanto,  procuro  enxergar  vestígios  das 
mudanças. As primeiras mudanças que vejo nas escolas por onde  tenho passado  são as 
físicas: um jardim bem cuidado, a mudança de uma entrada, de uma secretaria, a limpeza 
e a organização das salas. Talvez estas sejam as mudanças mais fáceis de notar. 

Outras  notícias  me  vêm  pelos  resultados  de  avaliações  externas  como  Enem25, 
Saresp26, enfim bons resultados que os profissionais das escolas garantem com o trabalho 
realizado.  

Procuro  ainda mais  e  tento  encontrar  as  transformações mais profundas  que  são 
aquelas  corriqueiras, pequenas, que dizem  respeito ao embate cotidiano das aulas e aos 

                                            
25 Exame Nacional do Ensino Médio. 
26 Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. 
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efeitos de sentido que as  relações produzem. Dos alunos que  têm de  fato passado pelas 
escolas  quais  permanecem,  quais  perdem‐se  pelo  caminho  e  quais  ficam  até  o  final  da 
educação básica? Depois, para onde vão? 

Como o  trabalho  tem  se organizado, pensando em um  ser humano que  se deseja 
formar?  

São  questões muito  amplas  para  as  quais  não  são  possíveis  respostas  imediatas, 
embora pensar práticas culturais, como a educação e o papel da escola na possibilidade de 
mudar a vida de alguém, com certeza, é não perder de vista estas perguntas. 

 A cada dia quando os portões de nossas escolas são abertos, penso estarmos diante 
de sujeitos que lá estão em uma relação com o conhecimento. Aprender e ensinar são atos 
responsáveis à medida que estamos diante de nós mesmos e dos outros  tantos que nos 
constituem. 

A  cultura,  a  história,  a  educação  que  ministramos  não  são  e  não  podem  ser 
qualquer coisa. A escola é um espaço de possibilidades e o professor, qualquer um de nós, 
pode  realizar  seu  trabalho,  neste  espaço  e  neste  tempo,  de  diferentes  maneiras  pela 
singularidade de histórias que vão sendo entrelaçadas a outras tantas histórias. 

Quando  falo  de  escola  e  de  professor,  falo  de  um  encontro  de  possibilidades. 
Possibilidades de compreensão – movimento ativo de falar, escutar e olhar. 

Sempre  fomos  guiados  por  manuais.  Para  além  dos  manuais  proponho  que 
exercitemos o nosso olhar, o nosso falar e o nosso escutar. A seguir algumas perguntas e 
sugestões: 
‐ Quem são os alunos que estão na escola, o que vemos? 
Sugestão: olharmos para a escola e para os que estão ao seu redor. Olhar é algo que pode 
ser ensinado e aprendido. 
‐  Como  nos  dirigimos  aos  outros?  Sabemos  que  a  fala  tem  uma  presença  central  nas 
atividades escolares. 
Sugestão:  pensarmos  sobre  as  palavras  que  proferimos  e  que  circulam,  elas  não  são 
aleatórias. 
‐ Por  fim,  como  está a nossa  escuta? Valorizamos  e nos abrimos aos dizeres alheios, às 
narrativas dos sujeitos com os quais nos relacionamos? 
Sugestão: registrarmos as vozes que circulam no espaço escolar. 
   Não pretendo aqui finalizar uma discussão, mas considerar o comprometimento e a 
responsabilidade  como  constitutivos  da  vida  e  do  trabalho  pedagógico.  Poderia  ter 
escolhido inúmeros caminhos, mas decidi vir pelo caminho das perguntas que insistem em 
permanecer  em mim  e me  fazer  acreditar  que  com  elas  aprendemos  sobre  o  ofício  de 
ensinar e aprendemos a construir espaços e brechas para que as vozes possam ecoar na 
corrente ininterrupta da comunicação verbal (BAKHTIN, 2002, p. 123). Entretecidas a estas 
respostas talvez encontremos descrições da escola, de nós mesmos, dos outros com quem 
neste  lugar  convivemos,  descrições  que  podem  efetivamente  transformar  vidas  e 
histórias...  
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A hora e a voz dos alunos: uma perspectiva bakhtiniana do gênero 

seminário em duas coleções de língua portuguesa ‐ ensino fundamental – 
séries finais 

 
Francisco Leilson da Silva27  

Profa. Dra. Maria da Penha Casado Alves28  
 
 

Pesquisar  a  oralidade,  o  gênero29  discursivo  oral‐  seminário  ‐  tem  por  função 
mostrar que a  linguagem precisa ser adaptada ao contexto em que a  fala será proferida, 
logo, implica um entendimento do papel de quem a produz, as ações que serão necessárias 
a  serem  realizadas  e a  sua adaptação ao  contexto que  exige  seu uso. Dessa maneira, as 
práticas  discursivas  e,  por  consequência,  os  interlocutores,  seus  lugares  de  sujeitos  e  o 
próprio  mundo  que  os  constituem  são  elementos  a  serem  considerados  em  qualquer 
análise da oralidade e suas manifestações. Com esse entendimento, este trabalho objetiva a 
abordagem do gênero oral seminário nas coleções “Vontade de Saber” (FTD) e “Português 
Linguagens”  (Editora  Atual)  ambos  direcionados  para  o  Ensino  Fundamental  (Séries 
Finais).  

A  concepção  de  língua/linguagem,  assumida  neste  trabalho,  considera  o  sujeito 
constituído/constituinte de um discurso  cuja organização não  fica estagnada, assim, não 
podendo se apresentar de forma acabada, vinculada à rigidez de uma sistematização, uma 
vez que é transformado pelas falas do uso cotidiano, conforme corroborado por Bakhtin:  

 
Os  indivíduos  não  receberam  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  [...] Os  sujeitos  não 
adquirem  sua  língua  materna:  é  nela  e  por  meio  dela  que  ocorre  o  primeiro 
despertar da consciência. (BAKHTIN, 2010, p.108). 
 

Dessa forma, a linguagem é compreendida numa perspectiva de totalidade, deixando à 
parte a ideia de um sistema linguístico abstrato e sendo entendida como um fenômeno social 
fruto  das  interações  entre  os  sujeitos  e  o  diálogo  interpessoal.  Por  isso,  todo  tipo  de 
comunicação ganha status de diálogo, nas conversas entre as pessoas; no decorrer da  leitura 
de um livro; nas mais variadas produções de comunicação.  

Ao  tratar  da  origem  da  palavra  seminário,  Silva  (2007)  aponta  a  palavra  latina 
seminarium(ii), advinda do  termo sêmen(inis), ou seja, semente, descrevendo seu significados: 
germe, origem, fonte, causa, princípio, tirocíno, seminário, escola.  

                                            
27 CAPES/INEP - Observatório da Educação - Ed.038/10 - UFRN: CE-PPGED/CCHLA-PPGEL/CCET-PPGECNM - 

2011-14|Grupo CONTAR  
28 UFRN 
29Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente que 

o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, não 
contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. (BAKTHIN, 2011, p. 
261)  
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No  âmbito  escolar,  a  prática  discursiva  “seminário”  é  amplamente  utilizada.Nessa 
perspectiva, Vieira  (2007)  a  identifica  em  três perspectivas:  técnica de  ensino‐aprendizagem 
(ensino socializado); texto e/ ou evento comunicativo (aula ministrada pelos discentes que há 
um debate); gênero discursivo oral, segundo nos  fundamentarmos em Bakhtin  (2010). Nessa 
perspectiva, o gênero é relativamente estável e acompanha o dinamismo social. Para melhor 
entender  esse  gênero  discursivo,  faz‐se  necessário  compreendê‐lo  a  partir  da  seguinte 
abordagem:  
 

[...]  um  gênero  textual  público,30  relativamente  formal  e  específico,  no  qual  um 
expositor  especialista  dirige‐se  a  um  auditório,  de  maneira  (explicitamente) 
estruturada, para lhe transmitir informações, descrever‐lhe ou lhe explicar alguma 
coisa (DOLZ, SCHENEUWLI, PIETRO, ZAHND, 2011, p. 185).  
 

Partindo  desse  conceito,  Schneuwly  (2004)  aponta  alguns  aspectos  do  gênero 
discursivo  em  estudo,  que  devem  ser  abordados  em  sala  de  aula:  a  situação  de 
comunicação para o entendimento da noção de especialista; a organização da exposição, o 
seu planejamento em toda sua constituição de exposição; as marcas linguísticas, elementos 
textuais.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais  (PCN) de Língua Portuguesa, por  sua vez, 
corroboram  com  essa afirmação, na medida  em que  são propulsores da necessidade do 
trabalho com a oralidade, procurando desfazer o distanciamento entre oralidade e escrita. 
Nessa perspectiva,  faz‐se necessário entender que elas estão diretamente  relacionadas e, 
por conseguinte, estabelecem uma relação de complementariedade.  

O documento  em  questão  aponta,  ainda,  formas de  realização de  atividades  que 
privilegiam a oralidade que, por muitos anos,  ficou  esquecida, destacando‐a  como uma 
fecunda área de pesquisa. Os referidos Parâmetros expõem a seguinte classificação para os 
gêneros  discursivos  orais:  de  imprensa  (depoimento,  entrevista,  notícia,  debate,)  de 
divulgação  científica  (debate  exposição,  seminário,)  e  literários  (textos,  canção, 
dramáticos). Portanto, é a partir dessa divisão que o docente articulará sua prática.  

O professor de Língua Materna (LM) deve refletir sobre a organização das falas dos 
alunos para promover uma redimensionamento da oralidade formal e pública em sala de 
aula uma vez que essa prática “vai desde uma realização informal à mais formal nos mais 
variados contextos de usos”(MARCUSCHI, 2010, p.25).  

Assim, o seminário torna‐se um espaço para que o professor trabalhe com o texto e 
as relações entre o escrito e o oral. Além disso, o trabalho com a oralidade pode contribuir 
com  as  práticas  de  letramento  que  se  tornam  essenciais  para  a  vivência  e  poderá 
(cor)responder às necessidades da sociedade contemporânea.  

Ao  confrontar‐se  com  a  realidade de  sala de  aula,  o  aluno  necessita  lidar  com  a 
oralidade. As orientações de vários documentos oficiais que apontam para o ensino de LM 
indicam esse trabalho a ser realizado, portanto, “a escola é lugar para aprender também a 
falar” (GOMES‐SANTOS, 2012, p.15).  

Nesse  contexto, principalmente da Educação Básica,  a questão da oralidade deve 
ser abordada  com maior profundidade  e de  forma mais  crítica, pois nessa  fase a  escola 

                                            
30 Entende-se que seminário e exposição oral estão imbricados, por isso apresentam uma definição próxima.  
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trabalha com alunos que estão no processo de formação da identidade pessoal.  Ademais, 
há a preparação para entrar no mercado de trabalho e outros momentos da vida cotidiana 
nos quais se exige o uso adequado da linguagem.  

O  trabalho com o gênero oral seminário deve contemplar o processo da produção 
do discurso, levando em consideração os mecanismos da organização da fala e a estrutura 
do gênero para que esses elementos possam ser indicadores de uma reflexão sobre os usos 
da língua em suas diversas possibilidades de utilização na sala de aula. Em uma primeira 
abordagem das coleções do nosso corpus, observamos que enquanto a coleção “Vontade 
de  Saber”  trabalha  o  seminário  ao  longo  dos  quatro  livros,  a  coleção  “Português 
Linguagens” o abordou em apenas um dos  livros. Assim, a questão que se configura ao 
longo  de  nossa  pesquisa  entender  a motivação  que  leva  a  esse  tratamento  distinto  do 
gênero seminário nas diferentes coleções. 
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A narr(a)tividade do rap e a escuta escolar 
 

Geyza R. O. N. Vidon31  
 
Introdução 

 
Caleidoscópio discursivo e cultural, o rap é um exemplo de hibridismo fantástico. 

Cânone  e  profano,  “junto  e misturado”  (conforme  Latino,  cantor  brasileiro  de música 
POP), mixando  os  gêneros  e  dando  luz  ao  novo‐velho. Carregado  da  tradição  oral  do 
narrar  cantado  dos  povos  africanos,  enraizado  no  valor  da  experiência  e  no  peso  do 
testemunho, como nas narrativas clássicas, as narrativas de rap rompem com as fronteiras 
dos  silenciamentos  e  se  apresentam.  Soando bem  ou mal  aos  ouvidos,  elas  estão  aí, na 
ordem do dia, ou na “desordem” do mesmo. Fato é que ouvimos as suas narrativas nas 
programações de canais de televisão e de rádios de grande audiência. 

Os  filhos  dos  “bacanas”  ouvem  e  gostam  de  rap,  as  filhas  gostam,  ainda,  dos 
cantores de raps, os rappers. O legal é que pensar esse movimento, essa manifestação é se 
colocar  no  olho  do  furacão.  E  assim  como  o  rap,  é  se  deixar  entrar  em  contradição, 
assumindo  o  risco  do  entre‐lugar,  sabendo  que  o  dentro  só  existe  por  que  o  entorno 
também  o  constitui.  Portanto,  o  fora  é  elemento  fundamental  do  dentro  e,  em  algum 
momento, o que está do lado de fora pode cair pra dentro e vice‐versa.   

Ao que parece, as narrativas do rap caíram para dentro. Dentro do oficial, dentro 
do aceito, dentro do paladar  elitizado. As  fronteiras  territoriais  se alargaram de maneira 
clara e evidente. Antes o que  se mostrava  como possibilidades, agora é  constatação. Os 
lugares  antes mais definidos  e demarcados,  agora  transfiguram‐se  em  entre‐lugares, do 
mesmo modo que as identidades e os próprios  territórios. 

Não são poucos os que se incomodam com esse processo cultural ruminatório. As 
resistências  existem  em  vias  de  mão  dupla.  Encontramos  gentes  incomodadas  nas 
academias  universitárias  e,  até  mesmo,  gentes  que  estão  intimamente  relacionadas  ao 
movimento Hip Hop, ou mais especificamente, ao Rap. O que reforça ainda mais as vozes 
desta manifestação artístico‐cultural. O polêmico impulsiona para a visibilidade. 

Com simpatia ou não, aceitando a escuta dessas narrativas de bom grado ou não, 
ou,  ainda,  porque  aceitar  faz  parte  do  politicamente  correto,  de  fato  elas  estão  aí 
perambulando pelas mídias, pelas comunidades e pelas universidades.  

Neste trabalho de pesquisa, procuro refletir sobre esse espaço discursivo‐cultural, 
ouvindo,  dialogicamente  (BAKHTIN  [1992a;  1992b;  1993;  2005;  2010],  as  vozes  desses 
sujeitos a partir da análise de raps do grupo Racionais MC’s32. Coloco, ainda, em discussão 
as  tensões  entre  as  manifestações  de  expressão  oficialmente  consagradas  versus  as 
manifestações marginalizadas. Nesse sentido, as narrativas do rap apresentam processos 
de  rupturas  e  permanências,  no  que  tange  a  questões  de  identidade,  subjetividade, 
territorialidade, entre outras. 

 

                                            
31 PPGE/UFES geyzanovais@yahoo.com.br 
32 Tradicional grupo paulistano de Rap, surgido nos anos noventa. Os raps que serão analisados, neste trabalho, fazem 

parte do álbum “Nada como um dia após o outro dia”, de 2002.  
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De Racionais MC’s a EMICida, a narratividade do rap se expande 
 
De Racionais MC’s a  EMICida33 muita coisa mudou em relação a receptividade e a 

escuta  do  rap.  É,  como  já  sinalizava  o  rap  dos  Racionais MC’s,  “Vida  loka”,  a  vida 
cotidiana  é muito mais  complexa do que nos mostram  os  livros didáticos,  os discursos 
devidamente organizados e estruturados, defendidos por muitos, dando‐nos a  ilusão de 
que a vida segue um fluxo contínuo, e devidamente organizado segundo certas escolhas e 
certas posições que  se ocupam na  sociedade. Os  rappers, porta‐vozes da periferia  (ou o 
‘homem  do  subsolo’  dostoievskiano),  parecem  romper  com  essa  visão  de  mundo 
monológica, demonstrando, consciente ou inconscientemente, através da sua linguagem e 
de seu discurso, a multiplicidade de planos, de mundos, assumindo uma visão que, em 
conformidade com Bakhtin (2005), chamaríamos de cosmovisão. Em Bakhtin (2005; 2010), 
a vida é concebida como  força de criação. Portanto, mais complexa e dinâmica do que a 
própria concepção dialética de vida. Atrevo‐me a dizer que a visão de mundo e de sujeitos 
inseridos  no mundo,  para  Bakhtin,  seria  uma  visão  quântica,  no  sentido  das múltiplas 
possibilidades,  dos  múltiplos  planos,  consciências,  que  se  intercruzam  e  se 
interrelacionam, existências que não apenas existem, mas coexistem, que se afetam, mútua 
e simultaneamente.  

Ao afirmar  sua  identidade  e  sua  localidade através do discurso, o  rap necessita 
negar o seu oposto. E nesse ato, ele acaba por afirmá‐lo: 

 
hei, senhor de engenho eu sei bem quem você é 
sozinho cê não guenta, sozinho cê num entra a pé 
cê disse que era bom e as favela ouviu 
lá também tem whisky red bull tênis nike fuzil34 
 
Aqui  o  jogo  do  entre‐lugar  está  exposto  explicitamente:  a  favela  e  o  asfalto,  o 

“bacana” e o “vagabundo” remontam um único lugar discursivo. Afirmação e negação não 
são de modo algum princípios antagônicos e excludentes, são sim elementos fundantes de 
um único lugar. Ou, de outro modo: do entre‐lugar do Rap e de suas narra(a)tivas.  

Hoje é  inegável que os espaços de escuta e visibilidade do  rap e do movimento 
Hip Hop se alargaram grandemente e com isso o paradoxo também se fortalece. Qual seja: 
ao mesmo tempo em que o movimento se torna mais visível, diluindo‐se em discursos e 
práticas mais aceitáveis, em  contrapartida, o  risco de  se enfraquecer enquanto voz mais 
singular, enquanto lugar particular de enunciação também se mostra mais forte.  

De  qualquer  modo,  isto  prova  o  quanto  esta  manifestação  artístico‐cultural  é 
emblemática  e  complexa, pois  ela nos  coloca diante de uma  trama  analítica que  requer 
muita atenção, cuidado e respeito para com o movimento e, sobretudo, com os sujeitos que 
estão  intimamente  envolvidos  com  o  mesmo.  Portanto,  são  várias  possibilidades  de 
análises, mas aqui o que tentei foi estabelecer conexões que podem ser discutidas à luz da 
ideia de fronteiras: o bem o mal, o canônico e o não‐canônico, o belo e o não‐belo, o dentro 

                                            
33 Jovem rapper, expoente da nova geração do rap brasileiro.  
34 “Negro Drama”, Racionais MC’s – Nada como um dia após o outro dia, 2002. Letras na íntegra em 

www.letrasderap.com.br  
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e o fora. Enfim, o discurso do rap transita por esses espaços fazendo com que o particular e 
o universal entrem em diálogo.  

Poeticamente, os palavrões são usados em suas letras, abrindo espaço entre o belo 
consagrado  (canônico)  e  o  não‐belo,  repudiado  pelas  elites  culturais:  “vadia  mentirosa, 
nunca vi, deu mó fáia/espírito do mal, cão de buceta e saia”, “olha o castelo,  irmão, foi você quem 
fez,  cuzão?!?”  [Negro  Drama,  Racionais  MC’s].  Assim,  rompendo  com  os  padrões 
linguísticos  consagrados,  especialmente  por  se  tratarem  de  narrativas  oralizadas, 
carregadas com as expressões do cotidiano da periferia e com tom de testemunho ‐ o que 
as  tornam  mais  “legítimas”  no  sentido  benjaminiano  pelo  fato  dos  narradores  serem 
participantes ativos dos acontecimentos narrados – narradores como aqueles valorizados 
por Walter Benjamim (1994), encarregados de transmitir a experiência.  

Assim,  o  discurso  do  rap  é  um  discurso  menos  enquadrado  nas  formas 
padronizadas institucionalmente. Portanto, seu caráter informal acaba revelando, de modo 
bastante evidente, a subjetividade dos sujeitos que os produzem e os articulam, interagindo 
com outros  sujeitos  e outros discursos. É através desse  jogo  interativo que percebemos a 
espontaneidade,  o  imprevisível,  o  surpreendente,  ou,  ainda,  o  silenciamento,  enfim,  o 
irrepetível ou o  irreproduzível dos atos de  fala, em conformidade à visão bakhtiniana de 
sujeito  e  de  discurso,  entendendo  essa  subjetividade  não  como  uma  visão  idealizadora, 
romântica,  como  no  tratamento  tradicional,  que  pressupunha  uma  subjetividade  pura  e 
autêntica,  essencialista  e  milagrosa;  trata‐se  de  uma  subjetividade  criada  a  partir  das 
relações concretas que os sujeitos realizam nos locais em que vivem, juntamente com outros 
sujeitos. Ou seja, uma subjetividade gerada com base no diálogo  intersubjetivo, que  tanto 
pode ser realizado em um contexto particular quanto em um contexto mais universal. 

É assim que, por exemplo, o  rap Vida  loka  II  se apresenta  como um híbrido de 
gêneros  que  usam  a  linguagem  para  produzir  efeitos  de  sentidos múltiplos,  diversos, 
sentidos  que  encontramos  nas  nossas  próprias  angústias  e  desejos,  nas  nossas  tensões 
pessoais e coletivas, nas nossas buscas  infindas de satisfação e de  insatisfação com o que 
queremos e o que não queremos, com o que podemos e o que não podemos.  

Mano Brown canta: 
 
E eu que...E eu que...  
Sempre quis um lugar,  
Gramado e limpo, assim verde como o mar,  
Cercas brancas, uma seringueira com balança,  
Disbicando pipa cercado de criança...  
 
A voz do parceiro entra em cena explicitamente: 
How...How Brow  
Acorda sangue bom,  
Aqui é Capão Redondo Tru,  
Não Pokemon,  
Zona Sul é invés, é Stress concentrado,  
Um coração ferido, por metro quadrado...   
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E, assim, as enunciações vão sendo apresentadas, em forma de língua(gem) viva, 
sem  dar  setas  e,  com  um  tom  diferenciado  da  linguagem  oficial,  o  rap  vai  fluindo, 
explicitando suas próprias éticas e estéticas.  Nossos eus e nossos outros, as vozes internas e 
externas se apresentam nesse caótico movimento (“movimento em turbilhão” [BAKHTIN, 
2005,  p.  29]). Aqui  o  dinamismo  e  a  rapidez  (como,  aliás,  em  toda  parte)  não  são  um 
triunfo do tempo, mas a sua superação, pois a rapidez é o único meio de superar o tempo 
no  tempo  (id.  ibid.)  Portanto,  a  narração  do  Rap  se  faz  de  forma  ativa,  dando‐nos  a 
impressão  do  processo  em  movimento.  Daí  o  conceito  de  narr(a)tividade  do  Rap, 
trabalhando as memórias do passado com o presente e projetado‐as a um porvir. 

O narrador‐locutor do rap assume uma visão de sujeito que se desdobra em vários 
tempos (e, também, espaços35), deixando explícito nos versos citados (“Ás vezes eu acho que 
todo preto como eu só quer um terreno no mato, só seu. Sem  luxo, descalço, nadar no riacho, sem 
fome, pegando as frutas no cacho. Aí truta, é o que eu acho, quero também, mas em São Paulo, Deus 
é uma nota de 100. Vida  loka!”). Aquele  tempo em que ele próprio não viveu  fisicamente 
(“Dimas  primeiro  vida  loka  da  história”), mas  que,  de  alguma  forma,  foi  experimentado 
através de outras vozes, outras narrativas. E  este mesmo  sujeito  está  coexistindo  com o 
tempo presente, marcado pela sua contingência, suas necessidades mais visíveis. Portanto, 
o  tempo  cronológico não  é o único  tempo possível para o  sujeito. Nós,  seres humanos, 
atualizamos  os  tempos  remotos  e  os  que  estão por  acontecer  em uma  outra  espécie de 
tempo. Poderíamos chamá‐lo, com base em Bakhtin (2005; 2010), de tempo‐ato.  

Dito  isto,  após  essa  breve  exposição  sobre  o  alargamento  das  fronteiras  dessas 
narrativas  marginalizadas,  dos  territórios  mais  específicos  agora  transfigurados  em 
multiterritórios, múltipos planos, conforme Bakhtin (id.), gostaria de, doravante, passar a 
discussão para uma  reflexão a  respeito da  formação  ideológico‐discursiva  (FOUCAULT, 
1996; BAKHTIN, 1992b) desses sujeitos que estão inseridos no movimento Hip HOP e no 
Rap. De que modo o nosso principal sistema oficial de  formação  ideológico‐discursiva, a 
escola, tem oportunizado espaços de aplicação e desenvolvimento dessas práticas? 

Certamente,  essa  questão  demanda  inúmeras  discussões,  mas  a  partir  deste 
momento quero me ater a uma especificamente: Como fica a recepção dessas narrativas no 
espaço educacional formalmente instituído?  

 
Como as escolas36 têm escutado as narrativas do rap?  

 
Como  as  escolas  têm  ouvido  (recebido)  narrativas  do  rap?  Elas  estão  sendo 

escutadas realmente dentro do espaço educacional? 
Antes  de  qualquer  coisa,  é  preciso  deixar  claro  o  que  chamo  de  narrativa,  ou 

melhor, de experiência narrativa, conforme Benjamin (1994). 
Uma experiência narrativa acontece sempre em uma situação dialógica. É preciso 

que alguém tenha algo a dizer que afete um outro com suas palavras e que nesse processo 
o    outro  se  sinta  provocado  a  responder.  Responder  é  uma  atitude  fundamental  no 
processo  dialógico.  Respondemos  de  várias  formas;  respondemos,  também,  quando 
                                            
35 Em VIDON (2010), o conceito de espaço, como terceira dimensão, é aquele lugar forjado pelo jogo tensional entre os 

eus e os outros. Os espaços da interpenetração, do atravessamento das identidades, das vozes, dos discursos, enfim, 
dos planos e dos mundos. 

36 Escola concebida dentro de uma visão monológica e autoritária nas suas mais variadas formas.  
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ouvimos, nosso  corpo  responde, nosso olhar, nossos gestos. Responder  é  estar atento,  e 
Responsável (BAKHTIN, 2010) para assumir numa mudança de turno o seu momento de 
falar, de emitir o seu ponto de vista em relação ao que foi anteriormente posto.  

A  experiência  narrativa  exige  dos  seus  interlocutores  uma  postura  dialética:  a 
narrativa  deve  ser  apresentada  partindo  de  algo  comum  aos  interlocutores,  é  preciso 
comungar,  de  certa  forma,  daquilo  que  se  narra,  pois  quando  se  narra  algo  que  não 
estabelece sentido algum com o espaço ou universo do seu interlocutor, a palavra se torna 
monológica  e  autoritária.  Seus  interlocutores  podem  responder mecanicamente  a  essa 
palavra.  Porém,  eles  não  serão  de  modo  algum  atravessados  por  ela,  não  se  
comprometerão em propagá‐la, não terão, verdadeiramente, uma atitude responsivo‐ativa 
diante da mesma.  

Neste sentido, faz‐se necessário que a narrativa estabeleça uma  ligação entre o  já 
compartilhado  e  o  que  se  pretende  compartilhar.  O  velho  e  o  novo  devem  dialogar, 
simultaneamente. É nessa experiência dialógica (BAKTHIN, 1992b; 2010) que a narrativa é 
tecida. Os narradores precisam estabelecer esse vínculo entre o dado e o porvir, entre o 
falante,  que  no  seu  turno  tem  a  palavra  sob  a  sua  responsabilidade,  e  o  ouvinte.  Para 
Bakhtin (id.), trata‐se de uma questão de excedente de visão e de exotopia.  

 
O  reflexo  estético  da  vida  viva  não  é  por  princípio  autorreflexo  da  vida  em 
movimento, da vida em sua real vitalidade. Tal reflexo pressupõe um outro sujeito 
da empatia, que é extralocalizado. (BAKHTIN, 2010, p. 61) 
 

Deste modo, a narrativa poderá nascer e se propagar. Os corpos necessitam dessa 
condição para sintonizar a experiência narrativa.  

A  escola,  espaço  historicamente  e  socialmente  construído  para  disciplinar  os 
sujeitos,  os  seus  pensamentos,  os  seus  discursos  (FOUCAULT,  1996),  e,  também,  suas 
narrativas, dificilmente consegue viabilizar essa condição narrativa.  

Uma  experiência  narrativa  é  um  evento  singular  e  único.  Por mais  que  se  narre, 
aparentemente,  a  mesma  experiência,  a  cada  narração  a  narrativa  será  outra,  em  uma 
perspectiva heraclitiana. Portanto, no espaço escolar, oficialmente instituído, onde se prega a 
universalização dos saberes, dos dizeres e dos sujeitos, o lugar do evento narrativo é achatado 
e pouco prestigiado. Aqueles que não  se  enquadram, que não  se  formatam  segundo  seus 
“mandamentos”,  são  os  “degenerados”.  Esses,  em  geral,  são  aqueles  que  estão  “fora  dos 
padrões”,  marginalizados.  Portanto,  no  que  se  refere  à  homogeneização,  generalização  e 
universalização de princípios e conceitos, esses sujeitos marginais fracassam.  

Assim, cabe a pergunta: por que, após  tantas décadas de práticas educacionais e 
pedagógicas  que  visam  à  universalização  do  saber,  ainda  temos  corpos,  sujeitos  e 
narrativas que não se enquadram no sistema?  

Se fizermos um breve levantamento da história geral da educação oficial no Brasil, 
desde o nascimento até os dias atuais, uma questão  comum, em qualquer época,  será a 
questão dicotômica do sucesso e do fracasso escolar.  

Essa questão  é  tão presente nos discursos mais  antigos  como nos  atuais. Várias 
foram as  tentativas de se buscar um distanciamento dos sintomas do  fracasso  ‐ afinal de 
contas  a  palavra  fracasso  representa  incapacidade,  impotência,  enfim,  frustração  ‐,  isso 
levando em conta que os professores, educadores e todos aqueles que estão ali na linha de 
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frente do processo,  estão, de uma maneira  ou de    outra,  imbuídos de  boas  intenções  e 
ansiosos  pelo  sucesso  de  seus  alunos.  Portanto,  embora  seja  de  grande  importância 
mencionar  que muitos  são  os  que  ganham  com  o  fracasso  escolar,  não  quero  aqui me 
estender neste aspecto, o que mais me importa, neste momento, é levantar ou dar a  minha 
contribuição  no  sentido  de  questionarmos  o  por  quê  do  fracasso,  se  muitos  são  os 
profissionais da  educação  que mesmo  com  todos  os motivos para mudar de profissão, 
ainda  resistem e ainda acreditam que podem colaborar para que a “missão” do  sucesso 
escolar aconteça.  

Pois bem, retornemos à questão anterior: por que, após tantas décadas de práticas 
educacionais  e pedagógicas  que  visam  à universalização do  saber,  ainda  temos  corpos, 
sujeitos e narrativas que não se enquadram no sistema?  

A análise desta questão demanda, sem dúvida, uma extensa e exaustiva discussão, 
mas por outro lado, muitos já trabalharam neste sentido, o que nos possibilita sinalizarmos 
para alguns pontos e direções.  

Benjamin,  em  sua  obra  “Magia,  técnica,  arte  e  política”  (1994),  mais 
especificamente  no  capítulo  intitulado  “O  narrador”,  já  levantava  a  problemática  da 
pobreza narrativa do mundo moderno (contemporâneo). Segundo ele (id: 197‐8):  

 
É a experiência de que a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais 
raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se pede num grupo que 
alguém  narre  alguma  coisa,  o  embaraço  se  generaliza.  É  como  se  estivéssemos 
privados de uma  faculdade que nos parecia  segura e  inalienável: a  faculdade de 
intercambiar experiências. 
   

E  com  isso  vários  campos  de  trocas  de  experiências  criativas  se  fecham,  se 
silenciam, como, por exemplo, na questão da linguagem oficial, padrão x a narrativa ou a 
linguagem do Rap. Na busca por um código lingüístico geral se ignora a multiplicidade de 
outros códigos e toda a riqueza cultural por eles representada. Perdem‐se, ou ao menos se 
subjulgam as experiências narradas através desses códigos outros, ou pior, transforma‐os 
em espetáculos folclorizados que servem muito mais para justificar as práticas autoritárias 
e monológicas daqueles que representam o código oficial do que, realmente,  fazer  jus às 
diversidades lingüístico‐culturais.  

Não precisamos  apagar uma  experiência narrativa  ou uma maneira peculiar de 
comunicação para que outra seja apreendida. Nós seres humanos possuímos habilidades 
que  nos  dão  condições  para  apreendermos  e  desenvolvermos  tantas  experiências, 
conhecimentos  e  linguagens  quanto  nos  forem  oferecidos.  Porém,  é  necessário  que  as 
experiências  sejam  compartilhadas,  que  o  conhecimento  e  o  desejo  de  um  sejam 
sintonizados  com  o  conhecimento  e  o  desejo  do  outro.  Que  haja,  enfim,  diálogo, 
verdadeiramente,  entre  as  partes.  Reconhecendo  nessa  atitude  dialógica  que  ao 
adentrarmos  no  universo  particular  do  outro,  no  seu  território mais  definido,  ou  seja, 
naquele campo onde as marcas são mais profundas, seremos como estrangeiros ansiosos 
para “descobrir” a linguagem, as experiências, a cultura alheia.  

 
É como uma viagem de descoberta em uma terra estrangeira, e a maior vantagem 
de uma viagem como essa é termos apreendidos a olhar para a nossa língua nativa 
com outros olhos. (CASSIRER, 1994 [1944]: 219)  
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Na  citação  acima, Cassirer,  um dos  interlocutores  privilegiados  de  Bakhtin,  faz 
uma  extensa análise  sobre a  linguagem  e  em  sua obra “Ensaio  sobre o homem”. Nessa 
análise, mais especificamente no  capítulo VIII, “A  linguagem”, o autor expõe diferentes 
pontos de  vista defendidos por  outros  autores  sobre  a  questão da  fala  e da  linguagem 
humana e após a exposição ele faz uma brilhante defesa da multiplicidade dos sistemas e 
mecanismos lingüísticos, defendendo ainda que os termos da fala comum não podem ser 
medidos pelos padrões expressos pelos conceitos científicos e lógicos.  

E o que para muitos poderia ser um defeito, para ele não o é. Ou seja, o fato de não 
ser  possível  universalizar,  padronizar  para medir,  para Cassirer,  é  a maior  riqueza  da 
condição humana.  

 
Enquanto  não  conhecemos  nenhuma  língua  estrangeira  seremos  de  certo modo 
ignorantes  acerca da nossa própria, pois não  conseguiremos ver  a  sua  estrutura 
específica e seus  traços distintos. Uma comparação de  línguas diferentes mostra‐
nos que de duas  línguas raramente  fazem referência aos mesmos objetos e ações. 
Cobrem  campos  diferentes  que  se  interpenetram  e  nos  proporcionam  visões 
multicoloridas e perspectivas variadas de nossa própria experiência. (id.; ibid.) 
 

Comungando da análise de Cassirer, que, obviamente, se refere a um aspecto mais 
amplo da  língua  e da  linguagem, podemos  aproveitá‐la,  também,  em um  aspecto mais 
específico,  como  no  caso  das  dicotomias  linguagem  oficial  X  linguagens  não‐
oficiais/marginais, vivência X experiência e informação X conhecimento.  

 
Considerações finais 

 
É  nesse  sentido  que  agora  afirmo  que,  de  um modo  geral,  a  escola  não  ouve 

verdadeiramente  os  seus  alunos‐sujeitos,  com  suas  narrativas particulares  e  específicas, 
como no caso das narrativas do Rap, pois há sempre um enquadramento, uma adequação 
ou, ainda, uma prática de  fazer dos espaços abertos para a escuta dessas narrativas, um 
meio para  se alcançar o  ideal da  linguagem oficial. Neste  sentido, a  escola oferece para 
depois  subtrair.  O  funcionamento  segue  mais  ou  menos  assim:  primeiro  deixam  as 
manifestações  se  apresentar  e  depois  paulatinamente  as  instituições  se  encarregam  de 
apagar ou ao menos silenciar as marcas do não oficial, utilizando de práticas que possam 
substituí‐las ou modelando‐as de acordo com os formatos e padrões oficiais.  

Shusterman  (1998,  p.102),  criticando  a  visão  de  Gans  (1974),  observa, 
ironicamente, o perigo dessa posição. 

 
A cultura popular, então, é boa apenas para os que não podem fazer melhor; não é 
algo em que as diferentes classes sociais podem se unir pelo prazer estético. Não 
deve ser celebrada, mas simplesmente tolerada até que possamos fornecer recursos 
educacionais suficientes que permitam a todos escolher formas culturais de gosto 
mais sofisticados. 
 
 

Nesse  sentido,  podemos  concluir  que  é  preciso  que  o  espaço  escolar  esteja 
preparado para  ouvir  verdadeiramente  os  seus  alunos  e  suas narrativas, numa postura 
acolhedora e  responsiva de ouvir as vozes e as narrativas dos diferentes grupos sociais, 
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culturais e étnicos, respeitando as suas marcas, sua memória, e o seu repertório cultural e 
artístico.  É  necessário,  ainda,  enxergar  esses  alunos  como  sujeitos  éticos  e  estéticos 
culturalmente diferenciados dos padrões oficiais. Sabendo que a diferença não é algo que 
deva ser suprimida ou subjugada. Mas, sim, vista como outra potencialidade do mesmo 
modo  que  a  forma  oficial. Reforçando  a  temática,  entendo  que  tal  atitude  (de  ouvir)  é 
sempre  um movimento  dialético:  ouvir  para  dizer  e  vice‐versa.  Compartilhar  com  os 
alunos  as  suas  experiências  para  que  dessa  relação  uma  nova  experiência  narrativa 
aconteça,  e  para  isso,  é  mister  ir  ao  encontro  desses  códigos  outros,  dessas  outras 
experiências, desses outros conhecimentos, dessas outras narrativas, desses outros sujeitos 
que  não  se  enquadram  na  linguagem única  e  geral  oferecida  nos  espaços  educacionais 
oficialmente instituídos. Portanto, é necessário abrir caminhos que possibilitem o encontro 
narrativo, dialógico e cultural entre educadores e seus educandos  (conscientes de que as 
funções e identidades nesse jogo interacional nunca serão rígidas ou fixas, podendo assim, 
educador passar a educando e vice‐ versa). 

Deste modo, a experiência narrativa será oportunizada, resgatando‐se através dos 
ecos as vozes que, por autoritarismos, arrogâncias ou mesmo desconhecimento, foram, por 
tanto tempo, sufocadas/silenciadas.  

Assim, as fronteiras entre o particular e o universal, o dentro e o fora, bem como a 
construção de uma narratividade discursiva, do  rap,  em particular,  e do movimento hip 
hop,  como um  todo,  também poderão  ser  analisadas do ponto de vista  ético  e  estético, 
responsáveis pela formação educadora dos sujeitos, independente da visão tradicional de 
educação.  Portanto,  cabe  a  nós  escutarmos  essas  narrativas  de modo  responsivo‐ativo, 
percebendo os seus desdobramentos, as suas potencialidades e, também, suas fragilidades. 
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A organicidade e a militância de estudantes em um curso de Licenciatura 
em Educação do Campo: discursos sobre o outro 

 
Aline Aparecida Angelo37 

 
A princípio eu  tomo consciência de mim através do 
outro. BAKHTIN, 2011 

 
Em epígrafe, Bakhtin enfatiza a presença do outro na constituição do nosso ser, pois 

o outro, desde que nascemos, é quem nos atribui um nome e com sua tonalidade e forma 
nos emite palavras, com as quais apreendo e me vejo capaz de também enunciá‐las para 
poder interagir com esse outro. Essas manifestações do outro em minha vida que permite 
o  reconhecimento de uma  consciência primária  sobre mim. E ao  longo da vida percebo 
que  esse  outro  se  torna  cada  vez mais presente  e necessário para minha  constituição  e 
completude. 

Ao  longo  desse  artigo,  pretendo  discutir  enunciados  de  estudantes  do  curso  de 
Licenciatura em Educação do Campo da FaE/UFMG sobre sua  inserção nesse curso, sua 
organização e as transformações que vivenciaram no âmbito de uma organização coletiva 
feita em prol da institucionalização desse curso na Universidade. Além disso, enfatizarei o 
papel  do  outro  na  construção  de  uma  consciência  coletiva,  que  para  as  estudantes 
transformou  tanto  a  concepção  da  universidade  sobre  os movimentos  sociais  como  a 
consciência de cada educando presente no curso.  

Porém,  antes  de  entrarmos  na  discussão  desses  enunciados,  contextualizo  a 
especificidade  dessa  Licenciatura,  necessária  para  a  compreensão  dos  enunciados  que 
serão apresentados. 

O  primeiro  curso  de  Licenciatura  em  Educação  do Campo  em Minas Gerais  foi 
construído  a  partir  de  uma  parceria  entre  a  Faculdade  de  Educação  da  Universidade 
Federal de Minas Gerais  (FAE/UFMG) com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra  (MST)  e  o  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  (INCRA)  via 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária  (PRONERA). A necessidade de  se 
criar um curso superior para formar educadores e educadoras do campo em Minas Gerais 
surge  através  de uma  demanda  dos  próprios movimentos  sociais,  no  caso  o MST  que, 
segundo Antunes‐Rocha (2009), procurou pela Faculdade a fim de estabelecer parceria na 
criação  de  um  curso  de  Pedagogia  da  Terra.  Essa  foi  a  denominação  dada  à  primeira 
turma de Licenciatura em Educação do Campo, assim chamada em experiências anteriores 
no Brasil.  

Essa  experiência  em Minas Gerais  caracterizou‐se  como  uma  experiência  piloto, 
pois  foi o primeiro  curso no Brasil a  formar educadores para as escolas do  campo para 
atuarem  em  toda  a Educação Básica  (GONZAGA,  2009, ANTUNES‐ROCHA,  2009). As 
experiências  anteriores  em  Pedagogia  da  Terra  no  Brasil  habilitavam  os  educandos  a 
atuarem nas séries  iniciais do ensino  fundamental.  Já o curso de Pedagogia da Terra da 
FaE/UFMG ousou na proposta de pensar na  formação de professores para  atuarem  em 
escolas “a serem conquistadas”, ou seja, educadores que pudessem atuar nas séries finais 
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do ensino fundamental e no ensino médio, modalidades de ensino ainda pouco ofertadas 
nas escolas do campo. 

A necessidade de se formar professores com formação diferenciada para atuar em 
escolas do campo insere‐se nos debates que levaram a criação do movimento da educação 
do  campo. Esse movimento  tem  sua materialidade  nos movimentos  socais  campesinos, 
ligados às questões agrárias, que  inserem a  luta por educação do campo num debate de 
um  novo  projeto  de  campo.  Entre  esses  movimentos  destacam  o  MST,  que  deu  um 
“pontapé”  inicial  a uma nova  forma de  conceber  a  educação para  os povos do  campo, 
tendo como  inspiração as concepções pedagógicas da educação popular, principalmente 
em Paulo Freire. Com  isso, o Movimento desenvolve em sua organização uma proposta 
pedagógica para as escolas de seus assentados e acampados, debatendo a importância da 
presença da  escola  no  assentamento, de uma  formação  contextualizada,  valorizando  as 
experiências de vida das  crianças e das  famílias  sem‐terra, e da  formação e  titulação de 
professoras  do  próprio Movimento,  para  que  a  formação  seja  contextualizada  com  os 
princípios políticos e pedagógicos do MST.   

É  nesse  contexto  que  o debate  sobre  a  educação do  campo  é  impulsionado pelo 
MST,  principalmente,  e  por  outras  organizações  populares  do  campo38,  que  vinham 
desenvolvendo  experiências  educativas  nesse  âmbito.  Com  isso,  a  década  de  90  se 
caracteriza como um período em que o debate da educação do campo ganha destaque na 
esfera pública. 
 
Aproximação com os sujeitos de pesquisa e a realização das entrevistas 

Uma pesquisa fundamentada na abordagem bakhtiniana com vistas a compreender 
o  discurso  de  outrem,  em  que  o  arcabouço  teórico  destaca  a  todo  instante  a  relação 
dialógica,  a  interação,  ou  seja,  o  outro  como  essência  fundante  em  nossa  constituição 
singular e única, não poderia deixar de considerar essa perspectiva em todo seu processo 
de desenvolvimento. A coleta dos dados analisados nesta pesquisa  foi um processo que 
contou com o diálogo e com a consciência responsável de todos os sujeitos envolvidos.  

Em  um  primeiro  contato  com  os  estudantes  a  proposta  dessa  pesquisa  foi 
apresentada  em  uma  Assembleia  organizada  pelos  mesmos  na  FaE/UFMG,  em  que 
apresentei  a  proposta  da  pesquisa  para  apreciação  e  parecer  dos  estudantes  sobre  sua 
participação ou não. A realização da pesquisa foi aprovada pelos estudantes, porém com a 
reivindicação de que a pesquisadora desse um  retorno  sobre os  resultados da pesquisa. 
Sendo  assim,  a primeira  fase  foi  realizada  com  a  coleta de  questionário. Alguns meses 
depois procurei alguns estudantes para a  realização de entrevistas, das quais  três  foram 
analisadas na dissertação de mestrado. 

Entendemos  que  a  realização  das  entrevistas  deve  assumir  como  compromisso 
proporcionar aos sujeitos um momento  tranquilo e um espaço de narrativa  tanto para o 
entrevistado quanto para o pesquisador. Porém, a posição estabelecida entre um e outro, 
ou seja, o lugar de onde falam, é diferente nos dois tipos (KRAMER, 2003). Isso justifica as 
diferenças  na  forma  dos  sujeitos  agirem,  nesse momento,  pois  para  uns  a  situação  de 
                                            
38 Junto ao movimento iniciado pelo MST também estão presentes outras organizações como Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Centros  Familiares de Formação 
por Alternância (CEFAs), Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) e Instituições de Ensino Superior, que têm agregado 
conhecimento e experiências na luta por uma educação diferenciada para os povos do campo. 
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hierarquia  e poder  fica mais  acentuada do que para outros. Todavia,  a  entrevista  é um 
recurso metodológico viável, pois, segundo Kramer (2003), “oferecem diferentes condições 
de produção de discurso e favorecem que cada um (pesquisador ou pesquisado) tenha um 
diferente lugar e ponto de vista” (p. 65). 

Concebendo  a  entrevista  como  uma  relação  dialógica,  entre  pesquisador  e 
entrevistado, os discursos produzidos nesse processo interativo não devem ser entendidos 
como posições de  sujeitos “imparciais”, mas  sim  como  falas  situadas, que alguém pode 
usar como dado para fazer sentido a fenômenos sociais e culturais (ALASUUTARI, 1995, 
apud SILVERA, 2002). 

A  partir  desse  pressuposto,  a  interação  existente  entre  pesquisador  e  sujeito 
pesquisado é fundamental para uma análise bakhtiniana, pois em sua filosofia a interação 
possui  um  eixo  central  em  toda  produção  de  linguagem,  ideologia  e  pensamento.  Isso 
acontece porque a interação para Bakhtin é a própria concepção de linguagem: inter‐ação, 
já que é através dela que se produz palavras, enunciados, pensamentos.  

Dessa  forma  as  entrevistas  foram  realizadas  em  ambientes  tranquilos, 
proporcionando  uma  conversa  dialógica  e  uma  interação  entre  pesquisadora  e 
entrevistado. 
 
A importância do outro no discurso das estudantes do Lecampo 

Ao longo das entrevistas, realizadas com três estudantes, essas tecem uma série de 
sentidos sobre a formação recebida na Universidade e as formas que tiveram de participar 
e  construir  coletivamente  a  proposta  do  curso  no  LeCampo.  Esses  sentidos  estão 
relacionados tanto às aprendizagens que tiveram de metodologias e práticas para atuação 
como  educadoras,  como  também  às  formas  de  organização  coletiva,  democrática  e 
dialógica nos processos de decisão e construção de uma proposta de curso.  

Nesses  enunciados as  educandas  relatam  como ocorreu  sua  inserção nesse  curso, 
entrada essa que se deu por meio de uma parceria entre a Universidade e os movimentos 
sociais e organizações populares do campo, que indicam seus militantes para a realização 
do vestibular do curso. Outro aspecto que  surge nos discursos  refere‐se à oportunidade 
para essas educandas adquirirem uma formação em nível superior, pois destacam que não 
teriam  essa  oportunidade  no  contexto  de  suas  realidades,  uma  vez  que  não  existem 
instituições que oferecem cursos de graduação na região. 

Sabendo  que  o  curso  agregaria  pessoas  de  diversas  instituições  e  movimentos 
sociais, questionei, nas  entrevistas,  sobre os possíveis  impactos  existentes nos primeiros 
contatos entre os estudantes. Sobre esse assunto, duas entrevistadas revelam que, no início 
do  curso,  havia  um  clima  tenso  entre  os  estudantes.  “Tudo  é muito  à  flor  da  pele”, 
ressaltou Maria da Silva, em relação àquele momento. E Bebé completa afirmando que: “a 
gente estava organizado  cada um no  seu movimento, e aí  sempre  foi uma discordância 
muito grande de início, as ideias não batiam”.  

Esses enunciados mostram divergências oriundas da diversidade de ideais e modos 
de organização de cada entidade representada no curso. Isso nos faz inferir que o curso no 
LeCampo  representa  um  espaço  ocupado  pelos  movimentos  para  reivindicar  suas 
demandas de luta. A Universidade representa um espaço de disputa, conforme podemos 
notar  nos  relatos  dos  conflitos  pelos  educandos.  Por  estarem  inseridos  em  diferentes 
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movimentos sociais, muitos apresentavam pautas específicas de reivindicação e às vezes 
contraditórias,  se  comparadas  com  aquelas que  os demais propunham. Porém  isso não 
significa a inexistência de objetivos em comum. O enunciado da educanda Maria da Silva 
reflete  o  que  vem  a  ser  um  objetivo  comum,  entre  as  diversas  entidades,  existente  no 
curso: 

 
Conviver  com pessoas  tão diferentes  com  culturas  tão diferentes,  com  ideias  tão 
diferentes,  mas  que  tem  pontos  de  vista  em  comum.  Que  apesar  de  tudo  de 
diferente, tem a educação do campo... só esse ponto em comum que a gente tinha, 
a gente percebeu nele uma razão para respeitar o outro... desse maior em comum 
que  a gente  tinha  foi que  a gente  conseguiu  crescer,  respeitar o outro,  aprender 
com o outro, conviver com o outro, valorizar o outro... (Maria da Silva, entrevista 
realizada em 09/2012). 
 

Um elemento evidente no relato de Maria da Silva é o sentido que o coletivo  tem 
para a  formação de  consciência. Ao  tratar  sobre  esse assunto, a  entoação de  sua voz  se 
mostra segura e enfática, principalmente nessa passagem em que afirma: “Que apesar de 
tudo de diferente, tem a educação do campo”.  

É  no  contraste  com  outros  pontos  de  vista,  que  só  é  possível  pela  vivência  em 
coletivos, que  se  confrontam valores,  culturas  e objetivos. Esse  contato que permite um 
excedente de visão de um  eu para um outro, no qual esse outro contemplado é visto de 
uma  forma  que  ele próprio  não pode  ter  acesso  situado  em  si mesmo. De  acordo  com 
Bakhtin  (2011),  no momento  da  atividade  estética  ‐  podendo  ser  entendido  como  um 
momento  de  confronto  de  ideias,  sentimentos,  etc.  ‐  que  há  a  compenetração,  o  eu 
vivencia,  coloca‐se  no  lugar  do  outro,  como  que  coincidisse  com  ele.  Para  o  autor,  a 
atividade estética começa quando esse eu retorna ao seu lugar, fora desse outro, e assim dá 
o seu acabamento e “enformação” para aquela atividade de compenetração.   

Nesse movimento do excedente de visão, ambos, o eu e o outro, se transformam e 
adquirem  um  novo  acabamento. No  caso  do  enunciado,  esse  acabamento  ocorre  pelo 
sentimento de respeito, colaboração com a luta do outro e um processo de construção de 
um movimento coletivo de luta. 

Os  discursos  das  entrevistas  revelam  uma  forma  própria  de  organização  dessa 
turma no LeCampo, visando garantir a participação coletiva e democrática em suas formas 
de  representação na gestão do  curso. Sobre essa  forma de participação, as entrevistadas 
afirmam: 

 
A gente se organizava e, dentro desse processo, a gente tinha uma coordenação, a 
gente  tinha  grupos  de  trabalho,  tinha  uma  coordenação  que  coordenava  esses 
grupos de trabalho e, dentro dessa coordenação, todo período a gente tirava dois 
coordenadores (Marina, entrevista realizada em 05/2012). 
A gente sugeria muitas coisas que, como a nossa turma era a turma piloto, eu acho 
que tava construindo esse curso. E aí a gente tinha coisa que a gente brigava muito. 
A minha turma foi uma turma assim, onde que tinha todos os movimentos, vários 
movimentos sociais, que de início foi muito difícil. Porque a gente tava organizado, 
cada  um  no  seu  movimento  (...).  E  aí  cada  um  querendo  uma  coisa,  o  outro 
movimento às vezes não aceitava... O bom aí é que a gente propunha, sabe uma 
coisa que a gente não concordava e aí a gente  ia pros grupos pra  fazer reunião e 
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quebrava  o  pau.  E  aí,  acho  que  isso  foi  bacana  (Bebé,  entrevista  realizada  em 
05/2012).  
 

Conforme indicou Marina, Universidade e educandos sempre mantiveram diálogo 
através  dessa  forma  de  organização,  que  buscava  o  trabalho  coletivo  e  a  escuta,  para 
promover a gestão e a estruturação do curso. Até porque o curso estava em processo de 
construção,  pois  era  uma  turma  piloto  de  um  curso  específico,  que  estava  construindo 
uma proposta de  formação de educadores do campo. Observa‐se que havia uma grande 
disputa de  ideias entre os  representantes dos diversos movimentos sociais. Disputa essa 
avaliada  positivamente  pela  aluna  Bebé,  que  é  questionada  pela  pesquisadora  sobre  a 
avaliação  que  faz  da  organicidade  criada  pelos  educandos  e  sua  relevância  para  a 
construção do curso. Sua resposta é  iniciada em tom de segurança e exclamação: “nossa! 
muito, muito”. 

 
Porque,  de  princípio,  a  gente  assim,  a  gente  já  vem  com  a  ideia  de  um  grupo 
formado né... E aí depois que você chega e aquilo tem tanta contradição, aí é o real 
né,  é o  real da  coisa que na vida  é  isso que  a gente vive. A gente não vai num 
grupinho ali todo pensadinho, todo organizado do  jeito da gente, pra chegar lá, e 
aquilo vira uma bagunça. E você  tem que  reorganizar, você  tem que sair do seu 
grupo, pra tá ali naquele meio, pra poder ouvir a ideia de outros grupos (...).Todo 
mundo vem de um monte de movimento pra poder depois se organizar para todo 
mundo ir para um lado só né. E aí eu acho que, eu acho que foi, acho não, tenho 
certeza  foi  muito  rico,  nos  aprendemos  muito  naquela  organização.  (Bebé, 
entrevista realizada em 05/2012) 
 

Podemos  afirmar  que  esses  conflitos,  tensões  estão  inseridos  em  um  processo 
dialógico que envolve diferentes visões de mundo dentro de um campo correspondente ao 
da educação do campo e da construção de um curso específico. Essa dialogia presente na 
construção  do  curso  representa  um  confronto  de  valores,  com  variados  tipos  de 
posicionamento, mas  que  possui  a  essência  da  atividade  dinâmica  do  diálogo  que  é  o 
processo de interação dialética entre o Eu ‐ Outro. Na perspectiva bakhtiniana, a dialética 
reflete essa  interação entre o Eu – Outro, pois o Eu só existe em  interação com o Outro, 
uma  dialética  que  explica  o  homem  pela  produção  do  diálogo,  pela  atividade  da 
linguagem (GEge, 2009). 

Nos enunciados citados, percebemos como foi fundamental a presença do Outro nos 
processos de  construção, nos  conflitos e no  crescimento entre o grupo de educandos. A 
presença do diálogo nos espaços de construção e  reflexão entre os estudantes  resulta na 
compreensão desse Outro e de seu mundo. Mesmo com a presença de conflitos, o Outro se 
faz essencial nos espaços dialógicos de construção do curso. 

O enunciado de Bebé mostra que instituir uma organicidade em meio à diversidade 
de  ideias,  que  também  está  relacionado  com  o  jeito  próprio  de  cada movimento  de  se 
organizar, trouxe dificuldades para a Turma Dom Mauro em promover sua organização. 

Com efeito, no contexto do objeto analisado, o Movimento da Educação do Campo 
representa  uma  série  de  populações  campesinas  organizadas,  tanto  em  movimentos 
sociais  como  em  sindicatos,  organizações  etc.,  que  lutam  por  direitos  como  a Reforma 
Agrária, educação, e novas formas de trabalho e produção com a terra. Sendo assim, e de 
acordo com o relato de Maria da Silva, podemos inferir que o Movimento da Educação do 
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Campo  pode  ser  considerado  um  dos  elos  em  comum  dos  movimentos  sociais 
camponeses, que une diversas organizações populares campesinas, para  fazer valer suas 
reivindicações e compartilhá‐las com outros grupos.  

Outro  sentido  que  se  destacou  no  enunciado  de  uma  entrevistada  refere‐se  ao 
sentido compreendido sobre o educador do campo em um organização coletiva. Sentido 
esse que para uma das entrevistadas só se constituiu em si com presença dos colegas, ou 
seja do outro, em uma organização coletiva.  

 
A visão que a gente tem das coisas... a visão que a gente tem da vida, a visão que a 
gente tem do que acha importante para gente, a gente percebe que é tão pequena 
perto do coletivo... 
 

Nesse enunciado a estudante comenta sobre suas  transformações pessoais a partir 
da vivência em um grupo coletivo. Ao discorrer sobre as diferenças existentes no grupo e 
como  convivência  com  o  Outro  possibilitou  o  crescimento  da  turma,  no  sentido  de 
aprendizagem, respeito, e reconhecimento da educação do campo como uma luta comum, 
Maria da Silva afirma que “existia eu antes do curso e existe eu agora depois do curso”. 
Questionando a educadora sobre o que mudou, ela traz aquele enunciado e continua seu 
discurso sobre a percepção do quão pequeno é uma luta individual perto do coletivo: “isso 
a gente só aprende com o outro, vendo a luta do outro... Abraçado à causa do outro. Não é 
a minha causa, não é a causa do outro também. É a nossa causa39”.  

A  dimensão  de  uma  organização  coletiva  tem  um  peso  de  sentido  para  essa 
educadora.  Um  sentido  que  traz  o  reconhecimento  de  causa,  de  luta,  que  antes  não 
percebia na  sua  realidade de professora municipal. Com o curso, com a vivência com o 
Outro,  essa  educadora  passou  a  entender  o  potencial  que  o  coletivo  tem  para  efetuar 
transformações.  Esse  sentido  é  apropriado  pela  educadora  a  partir  do  contato  que 
estabeleceu com os colegas de  turma, sendo grande parte deles sujeitos organizados em 
movimentos  sociais ou  sindicais. Organização  essa que a  educadora não presenciou  em 
seu município. Com  isso, podemos afirmar que o conhecimento da organização coletiva, 
da luta se deu pelo contato com o Outro, ou seja, com os colegas da turma. 

É  também  a  partir  dessa  presença  do  outro  que  a  entrevistada  adquire  uma 
compreensão  sobre  a  diversidade  de  sujeitos,  de  histórias  e  de  cultura  que  existe  no 
campo.  

Em um enunciado afirma que “Não é só o campo e pronto. Lá no campo tem gente. Tem 
‘gentes’”. Neste,  compreendemos  o  sentido  que  ela  dá  ao  campo  como  um  espaço  de 
diversidade  rejeitando  a  ideia  de  um  espaço  estagnado  e  homogêneo,  de  entender  o 
campo como um lugar de produção/exploração e não de vida, de práticas culturais.  Essa 
noção  da  diversidade  de  sujeitos  do  campo,  Maria  da  Silva  afirma  que  só  teve 
conhecimento a partir da sua inserção no curso.  

O contato com o outro proporcionou essas estudantes a adquirirem um sentimento 
de  luta, de  reivindicação pelos direitos dos povos do  campo. A partir do momento que 
compreendem  a diversidade  que  se  tem  no  campo  e  as desigualdades  na  garantia dos 
direitos desses povos, essas estudantes se percebem dentro de uma organização coletiva 
para lutar por esses direitos negados aos povos do campo.    
                                            
39 Grifo meu 
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Considerações finais 

Com esses enunciados podemos notar o papel significativo que o outro possui na 
constituição de um  espírito de  coletividade  entre os  sujeitos. Coletividade  essa que não 
seria  possível  se  não  houvesse  um  encontro  de  ideias,  valores  e  ideologia  entre  esses 
sujeitos. Nesse  caso,  compreendemos que  esse  encontro  se dá pela  especificidade que a 
educação  do  campo  assume:  um  novo  projeto  de  campo.  Projeto  esse  que  valoriza  a 
agricultura familiar agroecológica e a Reforma Agrária como o melhor caminho para esse 
perfil de produção agrícola, assumindo uma postura crítica em relação ao agronegócio que 
tem provocado exclusão, latifúndio e danos ambientais.  

Os  sujeitos desses discursos  são  estudantes,  que  anteriormente  já possuíam uma 
experiência em uma organização coletiva, como é o caso da entrevistada Bebé, integrante 
do MST. Outros que não possuíam essa experiência, como é o caso de Maria da Silva, a 
qual detivemos maiores analises sobre seus enunciados, era professora da rede estadual de 
Miradouro. Essa  cidade  estava articulada  com o debate do Movimento da Educação do 
Campo, por possuir um forte grupo de agricultores familiares sindicalizados que  junto à 
prefeitura  municipal  aderiram  à  proposta  das  Diretrizes  Operacionais para 
a Educação Básica nas Escolas do Campo40. O que podemos perceber é que os estudantes 
estão articulados a uma nova concepção de campo, por mais que as experiências de luta e 
de reivindicação sejam diferentes. 

Os  discursos  das  estudantes  nos  faz  lembrar  uma  discussão  bakhtiniana  de  um 
sujeito que se encontra em um processo constante de acabamento. Esse sujeito tem sua voz 
refletindo  diversos  espaços  que  ocupa,  como  grupos  sociais  dos  quais  participa,  por 
exemplo,  e  a  relação dialógica  que  estabelece  nesses  vários  espaços.  Suas  concepções  e 
visões de mundo se constrói, ao mesmo tempo em que se afirma, nesses encontros com os 
outros. São nesses  encontros que  tanto o  eu  como o  outro  se  transforma, adquirindo um 
novo acabamento. 
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A política educacional através de seus textos: o caso da campanha de 
educação de adolescentes e adultos (1947‐1963) 

   
Deane Monteiro Vieira Costa41 

 
 
Introdução 

Na  perspectiva  de  pensar  aspectos  teórico‐metodológicos  referentes  aos  nossos 
trabalhos de pesquisa, no  campo da história e da política educacional,  sobre a primeira 
iniciativa governamental para a educação de  jovens e adultos no Brasil, promovida pelo 
Ministério da Educação e Saúde, a partir de 1947, escolhemos algumas noções tratadas nos 
textos de Bakhtin que podem nos ajudar nessas reflexões. Assim, abordaremos, no limite 
deste artigo, duas noções: os textos como produtos e produtores de orientações políticas. 
Os  sentidos  não  são  dados  nos  documentos,  são  produzidos;  estão  aquém  e  além  das 
palavras  que  os  compõem.  Por  isso,  focamos  os  processos  analíticos  envolvidos  nos 
trabalhos de pesquisa, para analisar a política com base nos conceitos, no conteúdo e nos 
discursos presentes nos documentos educacionais.  
 
Os textos como produtos e produtores de orientações políticas 

Foi na década de 1940 que os primeiros movimentos voltados para a extensão do 
ensino  às  grandes massas  de  jovens  e  adultos  analfabetos  começaram  a  responder  às 
características  típicas  atribuídas  aos  processos  da  “educação  para  o  povo”,  que 
pressupunham uma necessidade de uma determinada educação para todos os habitantes 
de um país. Os conteúdos dessa educação deveriam ser “[...] justificados como conteúdos 
de um projeto de aperfeiçoamento de uma sociedade” (BEISIEGEL, 2008, p. 28).  

A Campanha  de  Educação  de Adolescentes  e Adultos  (CEAA),  promovida  pelo 
Ministério da Educação e Saúde, a partir de 1947, era, nesse aspecto, exemplar. Tinha por 
objetivo  levar a “educação de base” a  todos os brasileiros  iletrados, nas áreas urbanas e 
rurais. Foi organizada uma ampla estrutura administrativa apta a mobilizar “[...] para a 
educação de adultos os  recursos materiais, humanos  e administrativos das unidades da 
Federação”  (BEISIEGEL,  2008,  p.  29).  Cabiam  às  Unidades  Federadas,  nos  respectivos 
territórios, as providências  relativas “[...] à  instalação das classes, ao  funcionamento dos 
cursos, à supervisão das atividades e ao recrutamento de docentes e, sobretudo, do maior 
número possível de alunos” (BEISIEGEL, 2008, p. 29).  

A  proliferação  de  documentos  referentes  à  primeira  iniciativa  governamental  de 
educação de adolescentes e adultos  implementada pelo Ministério da Educação e Saúde 
nos anos de 1947, mobilizou alguns pesquisadores das áreas da Educação a se debruçarem 
sobre o  tema,  com o  intuito de  compreender  tanto o  conteúdo da Campanha quanto os 
mecanismos envolvidos na difusão da mesma.  

Embora  caracterizados  por  um  tom  prescritivo  e  recorrendo  a  argumento  de 
autoridade, os textos da CEAA dão margem a interpretações e reinterpretações, gerando, 
como consequência, atribuição de significados e de sentidos diversos a um mesmo termo. 
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Esses  significados  e  sentidos  apresentam‐se,  não  raro,  em  competição  com  outros 
veiculados por outros textos e outros discursos.  

Segundo Bakhtin  (2003), o  texto escrito ou oral é um dado primário de análise de 
todas as disciplinas e, de modo geral, “[...] de qualquer pensamento filosófico humanista”. 
Assim, para esse autor, o texto “[...] representa uma realidade imediata (do pensamento e 
da  emoção),  a  única  capaz  de  gerar  essas disciplinas  e  esse  pensamento. Onde  não  há 
texto, também não há objeto de estudo e de pensamento” (BAKHTIN, 2003, p. 307). 

Dessa  forma,  o  ponto  de  partida  de  uma  abordagem  histórica  dos  documentos 
educacionais, como de qualquer outra disciplina ou pensamento  filosófico, é o  texto. Os 
objetos de  análise  e  reflexão desta pesquisa  são  textos  escritos produzidos  entre  1870  e 
1920. O texto, então, se define como: 

 
a – objeto significante ou de significação, isto é, o texto significa; 
b  – produto da  criação  ideológica ou de uma  enunciação,  com  tudo que  está  aí 
subentendido: contexto histórico, social, cultural, etc. (Em outras palavras, o texto 
não existe fora da sociedade, só existe nela e para ela e não pode ser reduzido à sua 
materialidade lingüística (empirismo objetivo) ou dissolvido nos estados psíquicos 
daqueles que o produzem ou o interpretam (empirismo subjetivo)); 
c – dialógico:  já  como  conseqüência das duas  características anteriores o  texto  é, 
para  o  autor,  constitutivamente  dialógico,  define‐se  pelo  diálogo  entre  os 
interlocutores e pelo diálogo com outros textos; 
d  –  único,  não  reproduzível:  os  traços mencionados  fazem  do  texto  um  objeto 
único, não reiterável ou repetível (BARROS, 1997, p. 28‐29). 

 
Dessa  concepção,  o  texto  oficial,  tomado  como  objeto  de  análise  e  reflexão, 

particularmente numa abordagem histórica, deve ser estudado na interdependência com o 
contexto socioideológico em que foi elaborado e que o envolveu. Nessa operação, Bakhtin 
(2003,  p.  319)  afirma  que:  “[...] A  investigação  se  torna  interrogação  e  conversa,  isto  é, 
diálogo”. E continua:  

 
Dois  enunciados distantes um do  outro,  tanto  no  tempo  quanto  no  espaço,  que 
nada  sabem  um  sobre  o  outro,  no  confronto  dos  sentidos  revelam  relações 
dialógicas se entre eles há ao menos alguma convergência de sentidos (ainda que 
seja uma identidade particular do tema, do ponto de vista, etc.). Qualquer resenha 
da  história  de  alguma  questão  científica  (independente  ou  incluída  no  trabalho 
científico  sobre  uma  determinada  questão)  realiza  confrontos  dialógicos  (entre 
enunciados,  opiniões,  pontos  de  vista)  entre  enunciados  de  cientistas  que  não 
sabiam nem podiam saber nada uns sobre os outros. O aspecto comum da questão 
gera aqui relações dialógicas (BAKHTIN, 2003, p. 331). 
 

Então  como  ir  ao  encontro  da  situação  no  seu  acontecer,  no  seu  processo  de 
desenvolvimento?  É  preciso  que  o  pesquisador  tenha  em mente  que  esses  textos  são 
sempre um ponto de vista sobre a realidade e, por isso mesmo, seletivo e parcial. Pois, são 
diretamente condicionadas pelas relações de força que se confrontavam no contexto de sua 
produção,  conservação  e  manipulação.  Dessa  forma,  “[...]  os  contextos  não  estão 
simplesmente  justapostos,  como  se  fossem  indiferentes  uns  aos  outros;  encontram‐se 
numa situação de interação e de conflito tenso e ininterrupto” (BAKHTIN, 2006, p. 111). 
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Assim,  nos  primeiros  anos  da  Campanha,  pôde‐se  afirmar  a  prevalência  dos 
discursos a respeito da educação de adultos, indicando que esta deveria estar a serviço da 
democracia.  Isso se deu em virtude dos contextos históricos e sociopolíticos no contexto 
mundial – a euforia do pós‐guerra com a vitória do liberalismo democrático, a derrocada 
do  nazifascismo  e  a  influencia  da Organização  das Nações Unidas  para  a  Educação,  a 
Ciência  e a Cultura  (Unesco) na  condução da  educação mundial. No  contexto nacional, 
temos  a  queda  do  Estado  Novo,  a  convocação  das  eleições,  a  volta  do  “espírito 
democrático”  e  a  efervescência  do  debate  educacional  que  antecedeu  a  edição  da 
instituição da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n.º 4.024/61. 

No  entanto,  é  certo  que  a  CEAA  teve  seus  desdobramentos  diferenciados  nos 
distintos  estados,  territórios  e municípios do País. Mas  sua  importância  como primeira 
iniciativa do Estado Nacional para a alfabetização de adolescentes  e adultos  é  inegável. 
Inaugurou,  dessa  forma,  outras  iniciativas  com  a mesma  finalidade  até  os  dias  atuais, 
porém  com  permanências  históricas  incômodas  como  o  apelo  ao  voluntariado,  o  apelo 
patriótico, a perspectiva de homogeneizar a população, desconsiderando a diversidade do 
adolescente  e  do  adulto  do  campo  e  da  cidade,  de  etnias,  religiões  e  experiências 
laborativas distintas e, sobretudo, com a visão do analfabeto como tábua rasa.  

Esse terreno de disputas não é apenas conceitual; de fato, as disputas impregnam os 
textos  das  condições  e  intenções  políticas  que  marcaram  sua  produção,  expressando 
interesses litigantes. Pois as intenções políticas podem conter ambiguidades, contradições 
e omissões que fornecem oportunidades particulares para serem debatidas no processo de 
sua  implementação.  Por  isso,  o  texto,  tomado  como  objeto  de  análise  e  reflexão, 
particularmente numa abordagem histórica, deve ser estudado na interdependência com o 
contexto socioideológico em que foi elaborado e que o envolveu.  Além disso, comporta o 
contexto dos sujeitos que os estuda; portanto, ele  integra‐se às formas de pensar de uma 
dada sociedade, do sujeito que o produziu e “[...] do investigador que busca compreendê‐
lo e reconstituir seus sentidos. O reconhecimento da impregnação, nos textos, de sentidos 
não conduz, no entanto, ao relativismo e à  impossibilidade de uma abordagem histórica 
dos problemas sociais”. (GONTIJO, 2008, p.12). 

Desse modo, a maioria das opiniões dos indivíduos é social. Todo enunciado, além 
de um destinatário imediato, que é percebido com maior ou menor consciência, dirige‐se a 
um supradestinatário  (o  terceiro), cuja compreensão responsiva  justa ele pressupõe quer 
na  distância  metafísica,  quer  no  distante  tempo  histórico  –  “um  destinatário  como 
escapatória” (BAKHTIN, 2003). Esse supradestinatário assume uma  identidade que varia 
de época para época, de formação social para formação social, de grupo social para grupo 
social que ganham diferentes “expressões ideológicas concretas (Deus, a verdade absoluta, 
o  julgamento da  consciência humana  imparcial, o povo, o  julgamento da história,  etc.)” 
(BAKHTIN, 2003, p. 333). 

Assim ao lidar com as diversas fontes documentais, o historiador está lidando com 
produção de  significados, que para Bakhtin  (2006)  é  o que verdadeiramente  constitui  a 
linguagem  humana. É  importante  enfatizar  que  os discursos  se  relacionam  com  outros 
graças  à  relação  de  sentidos  que  se  estabelecem  entre  eles,  como  uma  corrente 
comunicativa ininterrupta. Os diálogos entre os discursos são fundamentais para o ofício 
de historiador, pois o texto (fontes escritas ou orais) passa a ser concebido “[...] como um 
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“tecido  de  muitas  vozes”,  ou  de  muitos  textos  ou  discursos,  que  se  entrecruzam,  se 
completam,  respondem  umas  às  outras  ou  polemizam  entre  si  no  interior  do  texto” 
(BARROS, 1997, p. 34).  

Portanto,  ao  trabalharmos  com  os  diversos  textos  da CEAA  como  “produtos”  e 
“produtores” de políticas educacionais do Ministério da Educação e Saúde, destinados às 
Secretarias de Educação dos diversos Estados, aos professores, aos voluntários e também 
aos jovens e adultos alunos da Campanha, a educação foi apresentada, por diversos atores 
sociais,  como  a  alavanca  capaz  de  edificar  uma  nova  sociedade,  em  tempos  de 
redemocratização  na  década  de  1940,  no  Brasil.  Entretanto,  esse modelo  de  sociedade 
democrática,  proposta  pela  CEAA,  contava  com  um  projeto  civilizatório  que  vinculou 
educação,  saúde  e  civilização  como um processo  que deveria  ser  seguido  com  vistas  a 
interagir e abrandar os hábitos sociais existentes, tidos como “males sociais”. Acreditava‐
se  na  ideia de  que  o domínio da  leitura  acrescentava  as  noções de  higiene  geral  como 
medidas  sanitárias,  erradicação  de  vícios, modulação  da  família  e  o  cultivo  das  “boas 
práticas morais e normas cívicas”. 

Essa  concepção  foi  defendida  pelo  ministro  da  Educação  e  Saúde,  professor 
Clemente Mariani, na primeira entrevista coletiva de divulgação da CEAA à imprensa, em 
15  de  janeiro  de  1947. O  discurso  buscava  o  convencimento  da  nação  brasileira  diante 
daquele projeto de integração da nação via alfabetização. Assim ele enunciou: 

 
Para que possamos organizar a vida do País, em bases democráticas, será preciso 
dar  ao  povo  saúde  e  educação,  condições  de  vida  que,  aliás,  só  podem  existir 
conjugadas.  E  não  bastará  o  trabalho  com  as  crianças  em  idade  escolar,  que  só 
produzirá  no  futuro.  Será  preciso  tentar  a  recuperação  da  grande  massa  da 
população  brasileira  ainda  desprovida  de  instrução.  [...]  o  trabalho  não  visará 
apenas  à  alfabetização.  Cada  classe  deverá  ser  um  centro  de  propagação  de 
informações  úteis,  no  sentido  da  educação  da  saúde,  da  educação  cívica,  da 
vulgarização  das  modernas  técnicas  de  produção  agrícola  e  de  pequenas 
indústrias. Contamos, para  isso  tudo,  com dois  recursos  essenciais:  a produção, 
por um serviço do próprio Ministério, do material de aprendizagem e dos textos de 
leitura,  e  a  cooperação  dos  órgãos  técnicos  da  agricultura,  da  indústria,  do 
comércio,  sem  falar  também  na  colaboração  do  Departamento  de  Saúde  e  do 
Departamento da Criança. 
 
[...] onde  for desde  logo possível,  tratar‐se‐á de  criar  ‘centros de  comunidade’, 
nos quais grupos de populações, agora como marginais, se ponham em contato 
com a  cultura, por  intermédio do  rádio, do  cinema,  e de  coleções de  livros e de 
jornais (BRASIL, 1948, p. 3, grifo nosso). 
 

Esse  centro  de  propagação  de  informações  úteis,  ao  qual  o  ministro  se  referiu, 
compreendeu a oferta do ensino da leitura e da escrita a partir do “[...] ensino das noções 
relativas à conservação e defesa da saúde através do estudo da higiene, à compreensão da 
vida  econômica, os  conhecimentos da geografia, história  e da  educação moral  e  cívica” 
(BRASIL, 1950, p. 247). 

Por  isso,  foi  necessária  a  elaboração  de  livros  de  literatura,  manuais  escolares, 
jornais  murais,  diafilmes,  cartazes  de  propagandas  que  guiaram  essas  classes  de 
alfabetização.  Todas  essas  produções  foram  elaboradas  pelo  setor  de  Orientação 
Pedagógica, do Serviço de Adultos do Departamento Nacional de Educação.  
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Consta no relatório de atividades da CEAA, no exercício de 1947, que a chefia desse 
setor foi assumida pelo próprio diretor da campanha, Lourenço Filho. De acordo com esse 
documento, isso ocorreu em  

 
“[...]  virtude  dos  estudos  que,  anteriormente  pudera  realizar  sobre  a  matéria, 
quando na direção do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, pesquisas sobre 
o vocabulário mínimo do adulto e ensaios de adaptação à  lingua portuguesa do 
sistema de  ensino para adultos  [inclusive] os empregados  em numerosos países, 
pelo  educador  norte‐americano  Frank  Laubach,  [que  concedeu]  os  direitos  de 
adaptação [...] ao antigo Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que 
assim as transmitiu ao ministério” (BRASIL, 1949, p. 29‐30). 

 
Figura 1 – Setor de Orientação Pedagógica e as suas respectivas ações no desenvolvimento da CEAA  

 
Na  Figura  1,  é  possível  visualizar  as  quantidades  de  exemplares  de  produções 

didáticas  editadas nos  anos de  1947  a  1949  e,  além disso,  localizar  os  tipos de  serviços 
realizados por esse  setor  (preparação de  textos, edição de material, programa de ensino 
visual, preparação de  instruções didáticas, cooperação com os outros órgãos, material de 
aluno, biblioteca popular, diafilmes, jornal mural e cursos para professores). 

A multiplicidade  e  a  peculiaridade  de  vozes  representantes  de  um  determinado 
universo  social,  em um mesmo  texto documental,  formam o  cenário onde  contracena  a 
ambiguidade e a contradição, que o pesquisador, em sua posição, precisa participar desse 
processo dialógico, dotado de um ativismo especial que fecunda da natureza da palavra, 
“[...] que sempre quer ser ouvida, sempre procura uma compreensão responsiva e não se 
detém na compreensão imediata, mas abre caminho sempre mais e mais à frente (de forma 
ilimitada)” (BAKHTIN, 2003, p. 333).  

A partir dessas concepções, as fontes (escritas, visuais ou orais) podem ser tomadas 
como textos e devem ser estudado na interdependência com o contexto socioideológico em 
que foi elaborado e que o envolveu. Além disso, comporta o contexto dos sujeitos que os 
estuda; portanto, ele integra‐se  
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[...] às  formas de pensar de uma dada sociedade, do sujeito que o produziu e do 
investigador  que  busca  compreendê‐lo  e  reconstituir  seus  sentidos.  O 
reconhecimento da  impregnação, nos  textos, de sentidos não conduz, no entanto, 
ao  relativismo  e  à  impossibilidade  de  uma  abordagem  histórica  dos  problemas 
sociais. (GONTIJO, 2008, p.12). 
 

Assim, quando se trabalha com fontes históricas como textos, é preciso reconhecer 
os  sujeitos  que  os  produziram. Desse modo,  os  textos  não  são  tratados  “[...]  como  um 
conjunto de símbolos colocados em uma página em branco, que permanecem, são os seres 
humanos e suas ideias concretizadas neles. Em alguns casos, garantem permanências das 
ideias, em outros, o esquecimento provisório [...]” (GONTIJO, 2008, p. 166, grifo nosso). 

Dessa forma, é importante enfatizar que os discursos encontrados nesses textos, se 
relacionam com outros graças à relação de sentidos que se estabelecem entre eles, como 
uma corrente comunicativa ininterrupta. Os diálogos entre os discursos são fundamentais 
para o ofício de historiador, pois o texto passa a ser concebido “[...] como um “tecido de 
muitas  vozes”,  ou  de muitos  textos  ou  discursos,  que  se  entrecruzam,  se  completam, 
respondem umas às outras ou polemizam entre si no interior do texto” (BARROS, 1997, p. 
34). 
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A prática docente como gênero de atividade: uma herança Bakhtiniana 

 
Fábia Santos42 

 
Introdução 

 
O  problema  da  prática  docente,  pensada  especificamente  sobre  o  campo  da 

linguagem, tem ocupado os debates sociais quando o assunto é a pesquisa e a formação de 
professores. Entende‐se que pensar uma formação que não desassocie a teoria da prática, 
deve  ser a principal preocupação de quem  forma professores no Brasil. Principalmente, 
porque a questão da prática atravessa a dimensão formativa da sala de aula e repercute em 
expressivos  dados  estatísticos  que  confrontam  a  dificuldade  da  criança  em  dominar  a 
leitura e a escrita oriunda de tais práticas. 

Este  artigo  busca  refletir  sobre  as práticas docentes  no  contexto da pesquisa  “As 
impossíveis  alfabetizações  de  alunos  de  classes  populares  pela  visão  dos  docentes  na 
escola pública” coordenado pela professora Ludmila Thomé de Andrade. Os diálogos aqui 
estabelecidos surgem das muitas relações cotidianas que me constituíram como professora 
no  contexto  da  escola  pública  e  das  experiências  acadêmicas  advindas  do  curso  de 
mestrado em educação na UFRJ, mais precisamente, vinculado ao grupo de pesquisa do 
LEDUC‐ Laboratório de Estudos de Linguagem, Escrita e Educação. 

A  pesquisa  maior  à  qual  minha  pesquisa  e  mestrado  se  articulam,  está  em 
desenvolvimento desde 2011 e seu encerramento está previsto para o início de 2015. Trata‐
se de uma pesquisa‐formação, focalizada sobre um grupo de 6 professoras de uma escola 
na  faixa das  escolas  com piores  índices do  IDEB do Rio de  Janeiro,  localizada  em uma 
comunidade  popular.  As  professoras  têm  a  condição  de  bolsistas  e  frequentam 
semanalmente  reuniões  noturnas  de  formação  dentro  da  universidade,  a  UFRJ, 
denominadas EPELLE  ‐ Encontros de Professores para Estudos de Letramento, Leitura e 
Escrita. Nos EPELLE, reúnem‐se professores de diferentes instâncias educacionais, em que 
apenas seis são bolsistas da CAPES pertencentes à escola lócus da pesquisa financiada pela 
OBEDUC/CAPES, edital 38/2010. Os encontros acontecem  fora do horário de serviço das 
professoras. Os eixos das  formações  são alfabetização e  letramento de alunos de  classes 
populares, formação de professores e escrita docente.  

Participam também da pesquisa outros sujeitos, como alunos do Programa de Pós‐
graduação Stricto Sensu em Educação da UFRJ, doutorandos e mestrandos, alunos da pós‐
graduação Lato Sensu  também da UFRJ e professores de outras  redes  interessados nessa 
formação de perspectiva discursiva. Dentre estes, incluo‐me, com meu projeto de pesquisa 
associado à pesquisa em questão, intitulado “A prática docente como gênero de atividade: 
uma perspectiva discursiva de linguagem”, que tem seu fim previsto para março de 2014. 

Uma das diretrizes a que nos atemos como grupo de pesquisa é de uma homologia 
de processos, concebendo a leitura e a escrita de professores em paralelo com a leitura e a 
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escrita infantil, buscando nos processos de formação que essas professoras reflitam sobre a 
prática e reverberem essa formação nas escolas. 
 
Desenvolvimento 

No que tange à análise das práticas, as questões relativas ao afastamento docente na 
investigação  das  suas  próprias  práticas,  suscitam  uma  análise  mais  aprofundada  dos 
discursos  socialmente  construídos  sobre  o  professor.  São  discursos  que  partem  de 
diferentes  setores  da  sociedade  e  atuam  no  sentido  de  depreciar  o  professor  e  de 
desautoriza‐lo epistemicamente. Tal desautorização relega ao docente ao papel de executor 
de ações prescritivas no âmbito das secretarias de educação, ao  invés de buscar soluções 
para  seus  problemas  cotidianos,  articulando  teoria  e  prática. Há  uma  consequência,  o 
professor  não  se  sente  autor  e protagonista de  suas práticas, pouco  as  narra, pouco  as 
relata,  poucas  vezes  é  o  sujeito  a  discursar  sobre  o  seu  fazer.  Tudo  que  é  dito  sobre  o 
professor parte de muitos  lugares, mas são sempre discursos que não agregam a voz do 
docente, autêntica e  real ao  falar de  seu  trabalho. Ações e discursos  invadem a escola e 
enunciam  a  perda  da  autonomia  docente,  delimitando  o  “quê  fazer”  e  “como  fazer”. 
Contreras  (2002,  p.39),  ao  abordar  o  controle  do  trabalho  docente,  traz  a  ideia  de 
racionalização das práticas docentes e me faz pensar sobre a desqualificação epistêmica do 
sujeito, ao se separar a concepção da execução. 

Nas ações da universidade, nos discursos proferidos por professores universitários, 
e  nas pesquisas  elaboradas por discentes universitários,  o  que  é dito  sobre  o professor 
amplifica  e  constrói  “verdades”  sobre  a  escola  e  seus  fazeres.  Sigo  a  apresentação  de 
Brandão  (2004,  p.46),  que  aponta  para  o  discurso  como  uma  instância  de  legitimação 
ideológica. O discurso materializa o  ideológico e  faz com que o  indivíduo  seja  levado a 
ocupar lugares sociais, sem tomar consciência do que lhe é imposto. É na organização de 
lugares  sociais, na organização política e  ideológica, de  todo discurso, que é  ideológico, 
que se constituem as  formações discursivas. São as  formações discursivas que controlam 
os discursos e determinam o que pode ou não ser dito em cada lugar social. No contexto 
da  formação discursiva em questão, o que é dito, ou não pela universidade,  instância de 
poder, cristaliza discursos e a transforma no lugar legítimo da verdade. 

Como instância discursiva, a universidade muito tem discursado sobre o praticante, 
mas  pouco  tem  discursado  sobre  a  prática.  Andrade  (2010,  p.183)  traz  importantes 
contribuições  sobre este assunto e argumenta que a  consciência  sobre o  fazer  será  tanto 
menor,  quanto  menos  institucionalizados  eles  forem.  Assim,  a  descrição  da  prática 
apresenta  como  característica marcante  a  ʺindizibilidade”,  por  não  possuírem  espaços 
próprios, nomes designáveis, por  serem  aprendidas de modo  tácito  e  sem um discurso 
apreensível. Há uma ausência institucionalizada do dizer das práticas docentes. 

Nós, da pesquisa “As (im) possíveis ar de alunos de classes populares pela visão de 
docentes  na  escola  pública”,  buscamos  pensar  a  pesquisa  numa  perspectiva  entendida 
como uma pesquisa  formação,  que pode  ser  entendida  como um processo  reflexivo de 
formação, no qual se dar voz aos sujeitos, sem o esvaziamento da autoria, balizados pela 
intervenção consciente, com princípios  teóricos definidos que pensam o sujeito escolar, a 
linguagem  e  as  ações de  ensino  que  alteram  a  identidade profissional. Tomamos  como 
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metodologia de formação principal a leitura e a escrita docente e a produção de discursos 
em uma forma inovadora de fazer pesquisa, centrada nos sujeitos e suas práticas. 

Em meu projeto, tomo por objeto a prática docente concebendo‐a  inovadoramente 
como  gênero  de  atividade.  Para  realizá‐lo,  a  metodologia  da  análise  de  práticas  é  a 
estratégia  formativa  escolhida,  que  assume  uma  perspectiva  discursiva  de  linguagem. 
Tomo  como  pressuposto  investigativo  a  prática  docente  vista  como  um  gênero 
discursivo/gênero  de  atividade,  assumindo  que  poderei  encontrar  temas,  estilos  e 
estruturas  composicionais  particulares,  a  serem  analisados  com  interesse.  Julgo  ser 
fundamental  conhecer  os  diferentes  estilos  docentes  por  serem  capazes  de  produzir 
sentidos  e  significados  variados  sobre  os discentes. Em minha  concepção,  os diferentes 
estilos  do  praticante  fornecem,  ao  aluno  a  capacidade  de  interagir  e  se  apropriar  das 
diferentes linguagens. É a forma de “dizer” e “fazer” do docente que acionam sentidos e 
significados ao mundo escrito. Sentidos que estiveram ali em todo o tempo, mas que só o 
estilo docente, quando identificado pela criança pode acionar. 

Bakhtin  (2011) amplia a possibilidade de pensarmos os gêneros do discurso como 
construções relativamente estáveis que organizam os dizeres nas sociedades  ao longo de 
uma história. Assim, penso na grande variedade de gêneros do discurso, diante dos quais 
a sociedade caminhou até então, possibilidades multiformes de se comunicar, que cresce e 
se complexifica à medida que se desenvolve. Os gêneros discursivos primários são aqueles 
que  apresentam  características  fortemente marcadas  pela  cultura  oral. Não  afirmo  com 
isso que sejam pouco complexos, pois o oral também ganha complexidade à medida que 
se desenvolve. Os gêneros discursivos secundários apresentam uma maior complexidade 
linguística  em  sua  estrutura  interna,  são  os  romances,  dramas,  comédias,  pesquisas 
científicas  e  outros.  Eles  são  capazes  de  se  incorporarem  e  se  reelaborem  em  diversos 
gêneros (primários agrupados nos secundários). 

Tratarei de cada um dos eixos definidores dos gêneros, para posteriormente tratar 
dos gêneros de atividade docente, gênero no qual me amparo para compreender a prática 
docente do meu trabalho. 

 Em primeiro lugar quero pensar o tema, e saliento que este em nada se relaciona a 
assunto. O  tema  é  algo  além  do  assunto.  Ele  é  determinado  não  apenas  pelas  formas 
linguísticas, mas por elementos não verbais. 

 
É  um  sistema  de  signos  dinâmico  e  complexo,  que  procura  adaptarem‐se 
adequadamente as condições de um determinado momento da evolução. O tema é 
uma reação da consciência em devir ao ser em devir. A significação é um aparato 
técnico para a realização do tema (BAKHTIN, 2012, p.134). 
 

Este fragmento me faz compreender que o tema ultrapassa o assunto, que ele está 
relacionado com a percepção primeira que o sujeito possui sobre uma palavra. Mas é ao 
materializar,  ou  seja,  ao  significar  em  sua  estrutura  generalizante,  que  ele  de  fato  se 
constitui. É por isso que as palavras podem ser apropriadas de maneiras diferentes pelos 
sujeitos.  Porque  a  acentuação  expressiva,  as  pausas,  os  ditos  e  não  ditos  produzem 
sentidos, significados que modificam o  tema. Pensar a prática como discurso, pressupõe 
entender  cada  prática  docente  como  única,  porque  ela  agrega  um  tema  que  pode  ser 
significado  por  cada  docente  de  um  modo  único  e  particular.  Se  penso  no  tema 
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“revolução” para uma prática, assumo que cada professor trará ali os diferentes sentidos 
atribuídos a este tema, incluindo em seu discurso acento de valor apreciativo expresso nas 
diferentes  entonações,  pausa,  retomada  ou  qualquer  unidade mínima  significativa  que 
imprimirá em sua prática um sentido único e pessoal sobre o tema proposto. 

Incluo  nesta  análise  a  estrutura  composicional,  compreendendo‐a  como  as 
características primeiras que identificam o gênero. Em nosso caso, particular, ao olhar para 
a prática o que nos permite  relacionar diretamente o exposto  com uma prática docente. 
Quais entonações, gestos e organizações docentes indicam que se trata de uma prática. A 
estrutura composicional é, pois esses elementos que organizados coletivamente informam 
ao “leitor” a que gênero pertence o texto ou em nosso caso particular a prática. 

Além da estrutura composicional, os gêneros do discurso apresentam um estilo. E é 
em  função deste que meu paradigma  linguístico  força‐me a olhar para a prática docente 
como  algo  individual,  marcado  pela  subjetividade  de  seus  praticantes,  por  um  estilo 
peculiar. Por estilo, estou adotando a mesma definição de Possenti (2001, p.16), como certo 
modo de organizar uma sequência (de qualquer extensão) focando‐se como fundamental a 
relação  entre  essa  organização  e  um  determinado  efeito  de  sentido.  Penso,  pois,  que  o 
estilo é a identidade do sujeito no gênero discursivo, é a administração linguística de sua 
subjetividade. Mas Possenti (2001) não vai tratar o estilo como uma escolha individual, um 
ato  livre. Antes disso, para o autor, o estilo está  intimamente  ligado à  inscrição social do 
sujeito, as suas vivências, seus percursos de  leituras, sua  identidade, e, amplio eu, a sua 
formação docente e, portanto, discursiva. Fiad (2003) também ratifica que a escolha de um 
estilo está vinculada à concepção de subjetividade e autoria, questão que deve direcionar, 
a meu  ver,  para  os  estudos  da  análise  de  práticas,  a  fim  de  produzir  certos  efeitos  de 
sentidos nos interlocutores. 

Ao  assumir uma  concepção  sócio histórica de  linguagem, que  é  atravessada pela 
interlocução,  assumo  também  a  linguagem  como  o pressuposto primeiro da  análise  de 
práticas. Isto é, assumo a prática como gênero discursivo/atividade secundário, complexo, 
capaz  de  marcar  historicamente  (tempo/espaço)  a  atividade  docente.  Ao  olhar  para 
prática,  é  possível  identificar  discursos,  subjetividades,  sujeitos  que  marcam  e  são 
marcados pela atividade docente e visualizamos cada prática como única e reiterável.  

Dentro  deste  paradigma,  a  prática  é  o  querer  dizer  do  locutor,  que  emerge  na 
escolha de um gênero discursivo, nas marcas estilísticas, nos significados atribuídos e na 
constituição de parceiros e/ou interlocutores. 

Assim,  ao  realizar  uma  análise  de  práticas,  busco  compreender  seus  elementos 
multiformes, as diferentes estruturas composicionais e estilos. Como eles podem evoluir 
com a formação docente e continuar a se modificar à medida que o sujeito se modifica? 

 
A prática como gênero discursivo/gênero de atividade 

A  noção  de  gêneros  do  discurso  vem  sendo  largamente  difundida  em  variadas 
esferas sociais. Não tem sido diferente no campo da análise de trabalho, Clot e Faïta (2000). 
Trabalho  com  a  ideia  da  prática  como  um  gênero  discursivo  por  compreender  que  a 
linguagem  constrói materialidades  que  sustentam  trocas  verbais. Assim,  acredito  que  a 
linguagem materializa as ações e as ações estão igualmente nelas sustentadas. 

Ao ampliar a possibilidade de pensar os gêneros de atividade amparado no gênero 
do  discurso,  reconheço  que  os  discursos  são  moldados  pelos  diferentes  gêneros.  Da 
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mesma  maneira,  entendo  que  toda  prática  pressupõe  um  discurso  anteriormente 
elaborado  que permite  ao praticante  infinitas possibilidades de  se manifestar. Algumas 
práticas  podem  se  normatizadas  pelos  instrumentos  das  instâncias  políticas,  frente  aos 
materiais prescritivos e outras pela própria estética docente, de uma memória coletiva a 
respeito do fazer docente. Pelos regimes e convenções que se estabelecem sobre a prática 
na esfera  intra escolar, as possibilidades do agir são  infinitas, como também são  infinitos 
os sentidos sociais que os gêneros de atividade adquirem. O gênero de atividade é, pois, 
um  dos  recursos  utilizados  pelo  professor  iniciante,  ao  apropriando‐se  de  práticas 
linguageiras  adequadas,  esse  sujeito  assume  situações  sociais  que  o  legitimam  em  seu 
métier como professor. Neste sentido, o gênero de atividade é o como fazer e o quê dizer 
em uma dada  situação  educacional que habilita o  sujeito  como docente. Os gêneros de 
atividades marcam um pertencimento a um coletivo de trabalho e habilitam socialmente. 
Tal relação é fundamental até que o professor iniciante se sinta seguro pra seguir adiante. 
Essa  referencia  que  o professor  experiente  constitui para  os  novatos  está marcada pelo 
como fazer diante do qual Faïta (2004) afirma: 

 
O  fato de  se dar  a  essas  formas de  fazer  compartilhadas um  aspecto  específico, 
correspondente a preocupações particulares no quadro de uma atividade comum 
ao conjunto de uma categoria sócio profissional, permite, sem dúvida alguma, falar 
de  gênero,  de  um  modo  homólogo  ao  que  Bakhtin  define  como  gêneros  de 
discurso ou gênero de linguagem (Faïta, 2004, p.66). 
 

Com base no autor, há de se compreender que os elos constituídos entre o professor 
iniciante e o professor experiente são  indicativos substanciais da relação  intergenérica da 
prática, diante da qual emerge um tema, um estilo e uma estrutura composicional. Diante 
disso, adotaremos a mesma perspectiva de Faïta (2004, p.60) segundo o qual passaremos 
de  formas  relativamente  estáveis que  se  impõem  em nosso  enunciado   quando  falamos 
para  formas de  fazer que  impregnam nossas ação. A atividade  é o modo próprio  como 
cada  um  reconstrói  sua  tarefa,  incluindo  gestos  típicos  da  profissão  que  serão 
compreendidos  como  gêneros de  atividade.  Faïta  (2004)  toma  a perspectiva de Bakhtin 
(2011) de gênero do discurso  estende para os gêneros de  atividade  e  entende que  cada 
praticante  deixa  suas  marcas  pessoais,  estilísticas  na  atividade.  São  essas  marcas  que 
esperamos visualizar quando olharmos para as prática docente. 

 
A auto confrontação cruzada 

No  âmbito  da  pesquisa  “As  (im)  possíveis  alfabetizações  de  alunos  de  classes 
populares  pela  visão  de  docentes  na  escola  pública”,  mas  especificamente  junto  ao 
EPELLE, é possível perceber que as experiências com a linguagem emergem e possibilitam 
às  professoras  participantes  avaliarem  suas  práticas  e  serem  avaliadas  pelo  grupo, 
desenvolvendo  representações  a  respeito  de  papéis  e  condutas  sociais  responsáveis.  É 
neste  aspecto  que  aposto  na  análise  de  práticas  como  experiência  formadora  capaz  de 
produzir deslocamentos dos sujeitos em questão. 

Opto pela autoconfrontação  cruzada Clot e Faïta  (2000),  como metodologia  capaz 
de direcionar o olhar reflexivo do professor para sua própria prática. Assim, inspirada em 
(SOUZA‐E‐SILVA,  2004,  p.102)  filmarei  a  ação  de  duas  professoras‐colaboradoras  do 
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contexto epelleano ministradas em  suas próprias  salas de aula. Tal aula  será de  integral 
autoria das professoras‐colaboradoras em   situações reais de aprendizagem. Em seguida, 
acompanhada  das  professoras‐colaboradoras,  assistiremos  suas  próprias  práticas.  Eu, 
enquanto pesquisadora, indagarei a essas professoras‐colaboradoras a respeito do que está 
sendo  realizado,  direcionando  os  olhares  para  os  aspectos mais  relevantes  da  prática. 
Refletiremos  ora  coletivamente,  ora  individualmente,  sobre  a  entonação,  falas,  gestos  e 
olhares na situação de ação. Tais análises realizadas devem ser filmadas para que aspectos 
não  perceptíveis  na  enunciação  possam  ser  posteriormente  captados. Minha  pretensão 
consiste em atuar diretamente sobre o professor‐colaborador, fazendo‐o pensar suas ações 
no  espaço  entre  o  trabalho  real  e  trabalho  realizado,  confrontando‐o  dialeticamente  e 
produzindo estranhamento sobre a prática docente. 

 
Conclusão 

 
Tal como ZEICHNER (1998), acredito que a investigação transforma os professores 

em  pensadores  autônomos,  em  práticos  reflexivos,  comprometidos  com  a  educação  de 
qualidade. Minha  pesquisa  ainda  se  encontra  em  fase  inicial  de  coleta  de  dados, mas 
espero  que  a  análise  de  práticas  seja  capaz  de  produzir  um  estranhamento  sobre  o 
naturalizado, a ponto de deslocar os sujeitos. Ao olhar para o que faço e para o que leio, 
olho também para o que me causa perplexidade e desconforto. O espelhamento da própria 
prática através do outro indica para o professor outros modos de intervir, de elaborar e de 
planejar o  trabalho. O desconforto cria a necessidade de mudanças das ações em sala de 
aula.  Espero  ainda  que  a  análise  de  práticas  rompa  com  os  discursos  acerca  do  fazer 
docente  e  inclua  a  todos  como  pensadores  responsáveis  da  educação.  Compreender  a 
prática  implica  também uma alfabetização  transformadora, com práticas que  incidam de 
forma  responsável  e  responsiva  no  campo  da  linguagem.  Este  é  um  estudo  ainda  em 
desenvolvimento,  mas  minha  expectativa  provisória  quanto  à  conclusão  é  de  que  no 
âmbito  da  formação,  os  professores‐colaboradores  sinalizem  os  caminhos  percorridos 
entre a teoria e prática ainda não alcançados nas ações de formação de professores. 
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A produção do conhecimento científico no diálogo tecido entre 
pesquisa e formação: uma perspectiva metodológica 

 
Cláudia Beatriz de Castro Nascimento43  

Rita de Cássia44 
 
 

A discussão apresentada neste artigo é fruto de um projeto de pesquisa que teve seu 
início  em  agosto de  2012  e,  enviado  ao CNPq/CAPES,  foi  aprovado  com  financiamento 
para o período de  2013‐2014. Esta pesquisa  está  sendo desenvolvida  em uma  escola da 
rede  pública  estadual  na  cidade  de  Piracicaba‐SP  que  atende  alunos  do  Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio, num total de 1003 alunos. Conta com, aproximadamente, 
40 professores e a unidade escolar está inserida numa comunidade bastante carente sendo 
que muitos moradores e pais de alunos não têm uma profissão definida, o que os obriga a 
trabalhar em vários serviços temporários e informais.  

Durante  o  primeiro  semestre  de  2012  os  professores  dessa  escola,  ao  refletirem 
sobre  suas  práticas  nas  aulas  de  trabalho  pedagógico  coletivo  ‐ ATPC  ‐  constataram  a 
problemática dos alunos que  ingressam no  sexto ano do ensino  fundamental  sem ainda 
estarem alfabetizados e/ou com graves problemas na  leitura e na escrita. No entanto, os 
professores das diversas disciplinas reconheciam desconhecer práticas de  linguagem que 
favorecessem o processo de consolidação das práticas de  leitura e escrita destes alunos – 
alguns  deles  ainda  não  alfabetizados  ‐,  neste  sentido,  questionavam‐se  sobre  a 
responsabilidade do trabalho a ser desenvolvido. 

Diante  de  suas  indagações  e  frente  a  um  problema  real  que  os  incomodava 
solicitaram uma parceria com a universidade na  tentativa de enfrentar o problema. Para 
tal, elaboramos o projeto “O trabalho com a alfabetização de alunos ingressantes no sexto 
ano  do  ensino  fundamental:  da  formação  de  professores  do  ensino  fundamental  II 
centrada nas ATPC às relações de ensino em sala de aula”, cujo objetivo é compreender 
como a formação dos professores das diversas disciplinas do ensino fundamental II para o 
trabalho  com  a  linguagem  vai  se  consolidando  nas  ATPC  e,  ao  mesmo  tempo, 
compreender aspectos  relativos à  formação de  leitores  e  escritores na  escola básica  e às 
práticas de leitura e de escrita possibilitadas pelos professores aos alunos ingressantes no 
ensino fundamental II. 

Nos  limites  deste  texto  apresentamos  nossa  concepção  acerca  da  pesquisa  em 
ciências  humanas  e  os  encaminhamentos  metodológicos  desse  trabalho  que  vem 
acontecendo  na  escola,  em  parceria  com  os  professores,  coordenação  e  direção, 
procurando  apreender  como  a  formação  dos  professores  das  diversas  disciplinas  do 
ensino  fundamental  II  para  o  trabalho  com  a  linguagem  vai  se  consolidando  na 
interlocução  com  as  discussões  teóricas,  ou  seja,  de  que  maneira  a  teoria  ajuda‐os  a 
compreender a prática e em que medida a prática interroga a teoria. 
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Assumimos  como  referencial  teórico  a  perspectiva  histórico‐cultural  do 
desenvolvimento humano de Vigotski  (1989) por compreender que a dimensão histórica 
refere‐se não ao estudo de eventos passados, mas ao estudo de “eventos no curso de suas 
transformações, o que engloba o presente, as condições passadas e aquilo que se projeta 
para  o  futuro”  (GÓES,  2000,  p.13),  em  suas  condições  sociais  específicas  de  produção. 
Vigotski (1989), ao tratar do problema do método na pesquisa em psicologia elucida que 
um  ponto  central  é  que  todos  os  fenômenos  sejam  estudados  como  processos  em 
movimento e em mudança. 

A perspectiva enunciativo‐discursiva de Bakhtin (2003), por sua vez, nos possibilita 
a  compreensão  da  interação  verbal  instaurada  pela  linguagem,  em  suas  condições 
concretas de produção, uma vez que ao tratar dos propósitos da metodologia das ciências 
humanas esse autor explicita que a constituição do conhecimento científico ocorre como 
um diálogo entre, pelo menos, dois sujeitos. 

Acreditamos  que  ao  compartilhar  com  a  comunidade  acadêmica  um  percurso 
metodológico  possível  para  a  pesquisa  no  contexto  da  escola  básica,  explicitaremos  os 
processos  em  movimento  e  em  mudança,  tal  como  proposto  por  Vigotski  (1989), 
compartilhando com outros pesquisadores possibilidades de compreensão ‐ mais do que a 
explicação  ‐ de  algumas  formas de  trabalho  e pesquisa  em  suas  condições  concretas de 
produção. 

Procurando explicitar a constituição do conhecimento científico, tal como proposto 
por  Bakhtin  (2003),  ao  registrar  a  discussão  acerca  da  contribuição  da  pesquisa  aos 
processos de formação, mais especificamente, sobre como, nesse processo, os professores 
significam  e  se  apropriam  das  teorias  do  campo  da  educação  para  justificar,  discutir, 
problematizar e questionar as práticas na/da escola, apostamos na possibilidade de que os 
professores se reconheçam como co‐autores de teorias voltadas às necessidades formativas 
daqueles que se encontram na escola básica. 

 
 Um modo de compreender o encaminhamento da pesquisa  

Conceber a pesquisa  em articulação  com as atividades de  ensino  ‐ quer  sejam as 
discussões  entre  os  professores  acerca  das  práticas  de  ensino,  quer  sejam  as  práticas 
efetivamente vividas na sala de aula, encontra ancoragem nas  teorias de Vigotski  (1989) 
que insistia no fato de que ao estudar a produção escolar de professores e alunos há que se 
considerar  uma metodologia  que  se  aproxime  de  uma  atuação  sobre  a  realidade  para 
conhecê‐la,  transformando‐a  em  suas  condições de produção. Os problemas  centrais da 
existência  humana  tais  como  sentidos  na  escola,  no  trabalho,  na  clínica,  segundo  ele, 
deveriam  ser  investigados  nas  condições  concretas  da  existência,  pois  é  a  partir  dessa 
expressão local e de suas circunstâncias que se realiza a educação. 

Por  sua  vez,  a  singularidade  dos  percursos  somente  poderá  ser  apreendida  nas 
relações  entre  enunciados,  na  dinâmica  da  interação  verbal.  A  partir  dos  princípios 
metodológicos propostos por Bakhtin (2002) a interação verbal será tomada como unidade 
de análise e o enunciado como unidade de sentido em ligação com as condições concretas 
em que se realizam (tanto no plano de suas determinações imediatas, quanto no plano das 
determinações  históricas  mais  amplas  da  produção  cultural)  e  na  materialidade  dos 
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elementos da língua que o constituem. Ou, conforme as palavras do próprio Bakhtin (2002, 
p.124), 

 
1. As formas e os tipos de interação verbal [devem ser estudados] em ligação com 
as condições concretas em que se realiza. 
2.  As  formas  das  distintas  enunciações,  dos  atos  de  fala  isolados,  em  ligação 
estreita  com a  interação de que  constituem os elementos,  isto é, as  categorias de 
atos de  fala na vida e na criação  ideológica que  se prestam a uma determinação 
pela interação verbal. 
3.  A  partir  daí,  exame  das  formas  da  língua  na  sua  interpretação  lingüística 
habitual. 
 

Esse modo de trabalho toma como local de pesquisa o próprio cotidiano escolar, o 
que permite ao pesquisador compreender os diferentes significados e sentidos produzidos 
em campo não para traduzi‐los, mas para deles se aproximar na procura de  indícios que 
permitam enxergar a realidade para além do que está posto, sem que se perca, com isso, as 
elaborações dos  sujeitos  envolvidos no  estudo. Trata‐se, portanto, de uma pesquisa que 
prescinde de recursos de comprovação convencional por incidência e/ou recorrência, uma 
vez  que  a produção  dos  dados  será  de  natureza  discursiva  ‐  os  encontros  estão  sendo 
audiogravados e aulas serão filmadas, ambos serão transcritos.  

Nessa  direção,  Alves  (2003,  p.64‐65)  destaca  que  ʺo  importante  é  perceber  que 
devemos estudar as escolas em sua realidade, como elas são [...] buscando a compreensão 
de  que  o  que  nela  se  faz  e  se  cria  precisa  ser  visto  como  uma  saída  possível,  naquele 
contexto, encontrada pelos sujeitos que nela trabalham, estudam e vão levar seus filhosʺ. 

Considerando que não escolhemos aleatoriamente uma escola para a realização da 
pesquisa, mas  que  por  ela  fomos  escolhidos  ‐  uma  vez  que  o  projeto  de  pesquisa  foi 
solicitado pela equipe escolar  ‐,  inicialmente  já havia a compreensão do grupo de que o 
trabalho se pautaria em uma convergência de interesses entre professores e pesquisadores, 
em  termos  do  tema  a  ser  estudado  e  das  possibilidades,  abertas  pela  realização  da 
pesquisa, para o desenvolvimento de uma reflexão conjunta sobre os pressupostos teóricos 
assumidos  e  sobre  a  prática  (docente  e  de  pesquisa)  desenvolvida  (MALTA CAMPOS, 
1984). 

Ainda que  essa  convergência de  interesses  tenha nos  aproximado, o processo de 
constituição  de  parceria  entre  professores  universitários  e  professores  da  escola  básica 
desperta  cuidados  por  parte  dos  pesquisadores.  Nesse  processo  é  fundamental  que 
reconheçamos  que  não  pertencemos  à  escola,  não  somos  alunos  nem  professores,  não 
somos  funcionários  nem  professores  substitutos  na  trama  das  relações  cotidianas 
(FONTANA; GUEDES‐PINTO, 2002, p.10). Todos sabem que estamos ali  ʺde passagemʺ. 
Nossa participação, ainda que duradoura, será temporária. 

Nesse  tipo  de  relação  é  preciso  constantemente  negociar  sentidos  sobre  nossa 
estada com os professores e isso implica experimentarmo‐nos diante dos sujeitos para que 
aos poucos estejamos construindo relações mais sólidas. Ensinou‐nos Paulo Freire  (1997) 
que para estudar e pesquisar é preciso trocar com o outro, se arriscar, pensar, se superar, 
se controlar, deixar marcas, se deixar marcar, aproveitar. Nesse modo de olhar a pesquisa, 
estudar é  também pesquisar, é desocultar e ganhar a compreensão do outro percebendo 
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suas  relações  com  os  outros  e  com  os  objetos  e  isso  implica  que  nos  arrisquemos,  nos 
aventuremos, “sem o que não [se] cria nem recria”. (idem, 1997, p. 23) 
  Em  um  processo  não  tão  rápido  fomos  trocando  o  efêmero  e  provisório  pelo 
sentimento  de  pertença  àquela  realidade  e  ao  grupo. No  processo  vivido  foi  possível 
apreender  alguns  enunciados  que  destacavam  a  relevância  dos  encontros  para  as 
discussões  sobre  os  alunos  não  alfabetizados  ou  que  não  liam  e  escreviam  com maior 
desenvoltura, no entanto, naqueles momentos parecia‐nos que as reflexões dos professores 
ficavam muito restritas aos problemas do cotidiano, às situações práticas e imediatas. 
  Compreender  como  os  professores  foram  significando  as  teorias  e  os  conceitos 
discutidos durante as ATPC será o nosso desafio a seguir.  
 
 Dialogia, alteridade e constituição do conhecimento científico  

Para  iniciar essa discussão  traremos uma  interlocução  tecida entre professores em 
uma ATPC na qual discutimos os conceitos de alfabetização e  letramento mediados pela 
leitura do texto “Letramento em texto didático”, de Magda Soares (1998). Nossa intenção 
com  essa  escolha  não  era  apenas  definir  os  conceitos,  que  de  certa  forma  já  vínhamos 
discutindo, mas evidenciar para os professores elementos básicos que os caracterizam, ou 
seja, nosso objetivo era o esclarecimento do significado dos conceitos de alfabetização e de 
letramento orientando os professores na apropriação de  suas  sistematizações. Vamos às 
discussões... 

 
Amélia  (Ciências):  Não  sei  se  estou  entendendo  bem,  mas  parece  que  o 
alfabetizado  é  aquele  que  identifica  a  palavra, mesmo  que  não  saiba  o  que  ela 
significa, mesmo que ele não consiga interpretá‐la. 
Denise (Português): Daí entra o letramento! 
Fabíola  (Português): Mas,  reparem  que,  como  está  dizendo  o  próprio  texto,  a 
palavra  letramento,  que  surgiu  em  1986,  surgiu  por  quê?  Porque  não  se  está 
alfabetizando corretamente! 
Amélia (Ciências): Não se está contextualizando. 
Denise (Português): A escola não era para todos. Um exemplo prático para o que 
você está dizendo: eu, por exemplo, fui alfabetizada pela cartilha, mas em minha 
casa havia livros e jornais, eu via minha mãe lendo, eu assistia televisão... É isso o 
que você está falando? Que diferentemente dessa época, as gerações vindouras não 
tinham  essa  prática?  É  isso?  Porque minha mãe  incentivava‐me  a  ler,  e mesmo 
quando ainda não sabia ler eu tinha acesso a livros com figuras. Então eu ia, lá no 
comecinho,  associando  os  textos  às  figuras.  Ou  seja,  eu  tinha  acesso  aos  usos 
sociais da escrita.  
Jurema  (Ed.  Física): Mas,  olhem...  Eu  não  tenho  facebook. Não  tenho. Mas,  na 
outra escola onde leciono eu convivo muito com os alunos. E fiquei sabendo que há 
professores  que  conversam  com  seus  alunos  por  intermédio  daquela  escrita  de 
internet que os jovens usam! Os alunos levam essa linguagem para dentro da sala 
de aula. Sei por que quando faço correção com eles no quadro, vejo que eles usam 
a linguagem da internet! Penso da seguinte forma: quando eu escrevo alguma coisa 
para alguém por intermédio do e‐mail, eu escrevo corretamente. Porque penso da 
seguinte forma: eu não posso... Bom, sabe aquela metodologia antiga que dizia “o 
exemplo vem de mim?”, que dizia que “tenho que escrever corretamente porque 
vou exigir que o aluno também escreva dessa forma? 
Leila  (História):  Então... Ano  passado  (...)  eu  até  passei  a  corrigir  os  alunos  no 
facebook.  Porque  acho  que  certas  abreviações  de  internet  são  admissíveis  (por 
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exemplo “você” torna‐se “vc”, beijos torna‐se “bjs”, porque essa é uma linguagem 
da  internet,  é  assim mesmo. Mas,  também  destaco, muitos  alunos  trazem  esses 
elementos para  a  escola,  e não deveriam. Porém,  escrever  com  “z” uma palavra 
que se escreve com “s” já é algo inadmissível. 

 
Em  um  primeiro momento  pareceu‐nos  que  os  professores  refletiam  sobre  suas 

práticas, experiências e vivências, pautados no senso comum, distanciando‐se do campo 
teórico  conceitual  posto  em  discussão.  No  entanto,  há  que  se  considerar  que  suas 
elaborações  se  produziram  mediadas  pelas  próprias  experiências  e  pelas  relações 
construídas na escola, tanto no âmbito da dinâmica interativa com os alunos e da dinâmica 
interativa  das  próprias ATPC  quanto  da  relação  que  iam  estabelecendo  entre  o  que  se 
produz na academia em termos das práticas. 

Nesse  sentido,  a própria  escolha do  texto  teórico didático mediava  a  significação 
dos professores, pois esse é  um tipo relativamente estável de enunciado que se caracteriza 
por destinar‐se ao ensino. Nele, o autor, visando a  facilitar o entendimento de conceitos, 
procura  aproximá‐los  de  situações  mais  descritivas,  ancorando‐os  em  situações 
reconhecíveis pelo  leitor por meio de  exemplos do  campo da vida  cotidiana, da prática 
experiencial. 

No  que  diz  respeito  ao  tipo  relativamente  estável  de  enunciado,  essa  complexa 
relação  do  estabelecimento  entre  a  teoria  e  a  prática  nas  reflexões  dos  professores  nos 
remetem ao conceito de gênero do discurso,  tal como proposto por Bakhtin  (2002). Para 
este  autor  os  gêneros  do  discurso  são  formas  relativamente  estáveis  e  normativas  de 
enunciados,  caracterizadas por um  conteúdo  temático, uma  construção  composicional  e 
um estilo, das quais nos apropriamos nas  relações  sociais. Falamos e  lemos  sempre por 
meio de gêneros.  

 
Aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de gênero e, quando ouvimos o 
discurso  alheio,  já  adivinhamos  o  seu  gênero  pelas  primeiras  palavras, 
adivinhamos  um  determinado  volume  (isto  é,  uma  extensão  aproximada  do 
conjunto  do discurso),  uma  determinada  construção  composicional,  prevemos  o 
fim,  isto  é,  desde  o  início  temos  a  sensação  do  conjunto  do  discurso  que  em 
seguida apenas  se diferencia no processo da  fala. Se os gêneros do discurso não 
existissem e nós não os dominássemos, se tivéssemos de criá‐los pela primeira vez 
no  processo  do  discurso,  de  construir  livremente  e  pela  primeira  vez  cada 
enunciado,  a  comunicação  discursiva  seria  quase  impossível  (BAKHTIN,  2002, 
p.283).  

 
Ainda segundo Bakhtin (2002), são os gêneros escolhidos que nos sugerem os tipos 

e  seus  vínculos  composicionais.  Não  lemos/enunciamos  todos  os  textos  da  mesma 
maneira,  visto  que  podemos  ter maior  afinidade  com  um  ou  outro  gênero,  o  que  nos 
facilitaria sua compreensão/expressão ou não. Tomando como base tal pressuposto, Koch 
(2006) defende a ideia de que “os indivíduos desenvolvem uma competência metagenérica 
que  lhes possibilita  interagir de  forma conveniente, na medida em que se envolvem nas 
diversas práticas sociais”. (KOCH, 2006, p. 102).  

Posto isto, se para Bakhtin (2003) o ponto de partida é o vínculo intrínseco existente 
entre a utilização da linguagem e as atividades humanas, ou seja, os gêneros do discurso 
como  tipos de enunciados  relativamente estáveis, não  cabe a nós perguntas  como quais 
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são  as  categorias  que  os  professores  estão  utilizando  para  dizer  suas  práticas, mas  a 
compreensão sobre como articulam o conteúdo temático, a construção composicional e o 
estilo de seus enunciados. 

O campo da pesquisa, próprio da academia, nos coloca demandas específicas que 
envolvem  intenções discursivas  também específicas, por sua vez, os professores, porque 
estão  ligados  a  algumas  atividades  específicas,  que  envolvem  intenções  discursivas 
diferentes  das  da  academia,  pois  agem  nas  esferas  de  atividades  da  escola,  produzem 
reflexões marcadas  pelas  condições  de  produção  na  qual  estão  inseridos.  Também  foi 
possível  perceber  que  o  próprio  texto  escolhido  para  leitura  mediou  a  produção  de 
sentidos  das  elaborações  dos  professores,  aproximando‐os  de  situações marcadas  pela 
prática experiencial.  

Nas situações de  trabalho, os professores questionam seus  fazeres no embate e na 
similaridade  com  aquilo  que  se  afirma  sobre  a  docência,  pela  universidade.  Essa 
compreensão nos remete a Schwartz (2000) no que diz respeito ao ‘desconforto intelectual’, 
ou  seja,  o  “sentimento  de  que  o  conhecimento  é,  no mínimo,  defasado  em  relação  à 
experiência”. (SCHWARTZ, 2001, p. 10). Segundo ele esse desconforto  intelectual advém 
da  ideia  de  que  tanto  os  saberes  acadêmicos  são  insuficientes  quanto  a  prática  em  si 
também é insuficiente. Nesse sentido, o desconforto é a constatação das insuficiências. 

Os  saberes dos professores  estão ancorados nas histórias  e  situações  concretas da 
esfera escolar vinculados às práticas cotidianas e experienciais, os discursos acadêmicos, 
por sua vez se produzem como sistemas teóricos, ou seja, como um gênero específico da 
esfera universitária. Podemos  avaliar,  então,  “a  extrema dificuldade do  encontro desses 
dois campos, notadamente aquela de traduzir em palavras a experiência”. (SCHWARTZ, 
2001, p. 13). 

Nesse sentido, vivenciamos tanto na escola como na própria academia dois campos 
de saberes – o trabalho mais prescritivo – que diz respeito às teorias que produzimos e, de 
outro  lado, determinantes da prática com os quais o professor  tem que  lidar. No  (entre) 
cruzamento das prescrições e das singularidades da prática, surge um  trabalho definido 
por  Schwartz  (2000)  como  ‘trabalho  real’,  em  que  aparecem  tanto  a  reprodução  das 
prescrições, quanto também à recriação e até mesmo a negação das práticas prescritivas.  

 
Trabalho que, de um lado, apresenta normas que o precedem, que o enquadram – 
as  normas  do  estabelecimento,  as  normas  da  vida  escolar,  os  programas 
curriculares  –  e, de  outro  lado, normas do que  é  saber  ensinar,  que  o professor 
recebe  como  algo  que  ele  não  criou  e  que  tem  suas  regras,  suas  obrigações 
próprias. É preciso gerir todo um conjunto de normas que são próprias do trabalho 
educativo  e  que  o  professor  não  pode  recriar  a  seu  bel  prazer.  [...]  Porém,  há 
também a diversidade extrema dos alunos, de situações particulares, de trajetórias 
de acesso ao saber relativas a cada um, esforços que são singulares. [...] O trabalho 
de ensino é, sem cessar, uma negociação entre esses dois pólos de exigências: por 
um  lado,  contemplar  as  normas  antecedentes  e,  por  outro  lado,  recriá‐las  em 
função  daquilo  que  se  apresenta  como  novidade  no  trabalho  do  professor. 
(SCHWARTZ, 2001, p. 16). 
 

Defendemos  aqui  que  por  estarem  vinculados  a  uma  esfera  de  utilização  da 
linguagem na qual as atividades humanas demandam de outras necessidades, as reflexões 
dos  professores  constroem‐se  de  formas  distintas  das  reflexões  que  imaginamos  que 
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devam  realizar. No  contexto das ATPC, vivemos um momento de  ensino marcado por 
prescrições que se reconfiguram a todo o momento.  Ao destacar essa relação entre a teoria 
e  a  prática,  Smolka  (1993)  contribui  dizendo  que  as  práticas  não  são  transparentes, 
homogêneas e coerentes, mas permeadas por contradições que nos impedem de identificá‐
las como uma única  teoria. Segundo a autora “as  teorias constituem assim, um  lugar do 
qual se olham as práticas”. (SMOLKA, 1993, p. 79). 

 Os professores  constroem  reflexões  sustentadas pelos  saberes  que protagonizam, 
ancorados nas histórias e situações concretas de suas atividades humanas e os enunciam 
associando‐as  de  formas  singulares  aos  sistemas  teóricos  que  lhes  são  prescritos  pela 
academia. 
 
 O que nos tem evidenciado o processo vivido até o momento? 

Essa experiência que temos vivido juntos nos leva a considerar que se a linguagem 
integra  as  nossas  relações  com  os  outros,  organiza  nossos  pensamentos,  é  um  produto 
histórico  e  significante  da  atividade  mental  dos  homens,  mobilizada  a  serviço  da 
comunicação,  do  conhecimento  e  da  resolução  de  problemas,  acreditamos  que  as 
elaborações  dos  professores  acerca  do  próprio  trabalho  são  também  reflexões  teóricas 
sobre suas próprias experiências. 

Dessa  perspectiva,  consideramos  com  Bakhtin  (1993)  que  há  que  se  superar  a 
perniciosa  não‐fusão  e  não  interpenetração  entre  a  cultura,  ou  a  teoria,  e  a  vida,  ou  a 
prática experiencial, cotidiana, pois será somente nessa inter‐relação entre teoria e prática 
que conseguiremos captar a verdade do evento único e unitário que nos  liga e dos quais 
somos participantes (BAKHTIN, 1993) nos afetando reciprocamente. 

Bakhtin demonstrou que diferentes formas de ver e de viver podem estar juntas de 
forma dialética. O autor crê o corpo como individual e fechado, auto‐suficiente e isento de 
qualquer relação com os outros; mas também acredita em determinados momentos numa 
relação intercorporal, um corpo aberto relacionando com o mundo exterior. Essa poderia 
ser  também uma  forma de compreender a  relação entre  teoria e prática caminhando do 
fechamento da  identidade à abertura da alteridade uma vez que  suas  reflexões nos dão 
pistas de uma posição axiológica, pois ao se deslocarem do plano prático da vida para o 
plano teórico o fazem a partir de um certo viés valorativo.  

O  conceito  de  excedente  de  visão  nos  ajuda  a  refletir  sobre  as possibilidades  de 
reflexões dos professores, marcadas pela posição que cada um de nós ocupa no mundo. 
Esses diferentes  lugares ocupados, por  sua vez, nos abrem diferentes horizontes  sociais 
que, de um dado ângulo peculiar de visão nos permitem compreender as nossas próprias 
teorias, ou seja, ʺo que vejo do outro é justamente o que só o outro vê quando se trata de 
mim”. (BAKHTIN, 2003, p.43). 

A beleza da pesquisa realizada na escola, junto com professores da escola básica é a 
possibilidade  do  não  fechamento  no  interior  de  um  texto,  ou  seja,  a  ênfase  no  caráter 
imanente  do  texto,  com  as  categorias  e  princípios  que  esta  imanência  envolve.  Nas 
palavras do próprio Bakhtin (2003, p. 414), ao tratar do problema do método em Ciências 
Humanas:  

 
Sou  contra  o  fechamento  dentro  do  texto,  contra  as  categorias  mecânicas  de 
“oposição” e de “transcodificação” [...] De minha parte, em todas as coisas, ouço as 
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vozes  e  sua  relação  dialógica. No  tocante  ao  princípio  de  complementaridade, 
também o entendo de maneira dialógica.  
 

É  nessa  relação  que  encontramos  a  possibilidade  de  continuar  a  produzir 
conhecimento e do não fechamento para outras tantas possibilidades de diálogo... 
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A qualidade que queremos na alfabetização45 

     
Ana Paula Rocha Endlich46 

 
 
Considerações iniciais 

Neste  texto,  discutiremos  brevemente  sobre  a  qualidade  que  desejamos  para  a 
alfabetização  em  nosso país.  Inicialmente, pensaremos  sobre  como  as políticas públicas 
brasileiras,  em  especial  o  Programa  de  avaliação  “Provinha  Brasil”,  tem  tratado  a 
alfabetização.  Em  seguida,  refletiremos  sobre  qual  conceito  temos  de  alfabetização  e, 
finalmente,  o  que  esperamos  que  nossas  crianças  desenvolvam  no  processo  de 
aprendizagem da leitura e da escrita.  

Tomamos  como  referencial  teórico  a  perspectiva  bakhtiniana  de  linguagem  e  o 
conceito de alfabetização de Gontijo (2002; 2008), que fundamentada também na teoria de 
Bakhtin, pensa  esse processo  como uma prática  social  e  cultural, dialógica,  complexa  e 
dinâmica. Com relação ao conceito de ‘qualidade’, de acordo com Oliveira & Araújo (2005, 
p.  8),  foram  constituídos  historicamente  no  Brasil  três  significados  de  qualidade  na 
educação:  

 
[...]  um  primeiro,  condicionado  pela  oferta  limitada  de  oportunidades  de 
escolarização; um segundo, relacionado à ideia de fluxo, definido como número de 
alunos  que  progridem  ou  não dentro de  um determinado  sistema de  ensino;  e, 
finalmente,  a  ideia  de  qualidade  associada  à  aferição  de  desempenho mediante 
testes em larga escala. 
 

Sobre essa última visão do que significa ‘qualidade’ na educação é que gostaríamos 
de  conversar  um  pouco  mais.  Como  mostra  Afonso  (2009),  a  avaliação  tem  sido 
crescentemente  considerada  pelos  governos  como  peça‐chave  para  a  garantia  da 
qualidade dos serviços públicos, principalmente a educação.  

 
As políticas públicas brasileiras e a qualidade na alfabetização 

Afonso  (2009,  p.  49)  explica  que  a  partir  da  década  de  1980  “o  interesse 
demonstrado  pela  avaliação,  sobretudo  por  parte  de  governos  neoconservadores  e 
neoliberais”, passou a ser conhecido como “Estado avaliador”47. Essa ideologia do Estado 
Avaliador  exalta  o  capitalismo  de  livre  mercado  e  leva  a  alterações  e  mudanças 
fundamentais no papel do Estado em nível local e nacional. A avaliação surge, assim, na 
adoção de uma cultura gerencialista no setor público, como suporte para  implementação 
de mecanismos de controle e responsabilização (AFONSO, 2009, p. 49).  

De  acordo  com  Saviani,  estamos  diante  de  um  neotecnicismo,  onde  o  controle 
decisivo desloca‐se do processo para os resultados. Um dos fatores, citado pelo autor, que 
mostra a influência do neotecnicismo na educação, é a busca pela qualidade total. Na visão 
                                            
45  Título inspirado no tema do III Simpósio em alfabetização, leitura e escrita “Leitura e produção de textos: a qualidade 

que queremos”, evento a ser realizado de 10 a 11 de setembro na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). 
46 Universidade Federal do Espírito Santo – UFES/ES, anapaulaend@hotmail.com 
47 Afonso faz referência a Neave, 1988; Henkel, 1991; O’Buachalla, 1992; Hartley, 1993. 
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de Saviani, a transposição do conceito de qualidade total do âmbito das empresas para as 
escolas manifesta a “[...] tendência a considerar aqueles que ensinam como prestadores de 
serviço,  os  que  aprendem  como  clientes  e  a  educação  como  produto  que  pode  ser 
produzido com qualidade variável” (SAVIANI, 2007, p. 438).  

Saviani  (2007, p.  436)  indica que,  em  conformidade  com  esse  ideário,  “a base da 
pedagogia  tecnicista  são  os princípios de  racionalidade,  eficiência  e produtividade, dos 
quais  deriva  o  corolário  relativo  à  obtenção  do máximo  resultado  com  o mínimo  de 
dispêndios”. Busca‐se, assim, atingir a eficiência e a produtividade por meio da avaliação 
dos resultados, a qual se converte em principal papel do Estado.  

Na visão de Afonso, as modalidades de avaliação externas governamentais tendem 
a  transformar‐se  em  fatores  limitadores  das  opções  pedagógicas  e  podem  levar  os 
professores e os alunos a concentrarem‐se apenas nas competências e conhecimentos que 
serão necessários para ter sucesso nesta modalidade de avaliação (AFONSO, 2009, p. 41). 
Nessa mesma direção, Freitas (2007, p. 1) aponta que a avaliação em larga escala firmou‐se 
no Brasil como elemento importante do monitoramento da educação, propondo‐se não só 
à medição da qualidade dos resultados como à indução da qualificação pretendida para os 
sistemas  e  as  instituições  de  ensino.  No  entanto,  a  discussão  pública  sobre  qual  é  a 
qualidade que desejamos para o ensino escolar no País tem deixado a desejar. 

No campo da alfabetização,  temos a avaliação denominada Provinha Brasil, que é 
descrita  pelo  programa  como  instrumento  pedagógico,  diagnóstico,  sem  finalidades 
classificatórias, que fornece informações sobre o processo de alfabetização aos professores 
e gestores das redes de ensino. Instituída, pela portaria normativa nº 10, juntamente com o 
Plano  de Desenvolvimento  da  Educação  (PDE)  e  com  o  Plano  de Metas Compromisso 
Todos pela Educação, em 2007, a Avaliação de Alfabetização ʺProvinha Brasil” não é um 
programa isolado, mas integra a política pública de avaliação da educação brasileira. 

Na visão de Saviani, a lógica que embasa a proposta do “Compromisso Todos pela 
Educação” e influencia o PDE e, consequentemente, a Provinha Brasil, pode ser chamada 
de “pedagogia de resultados” e não garante êxito no alcance de uma melhor qualidade na 
educação brasileira.  

Para o autor, o governo avalia os alunos de acordo com a demanda das empresas. 
Assim, mesmo que a lógica aparentemente seja tratar os alunos como clientes e a educação 
como produto que precise ser oferecido com ‘qualidade’, o que acontece de fato é que os 
estudantes transformam‐se em produtos e, as empresas em clientes, que esperam que esse 
‘produto aluno’ seja produzido conforme as necessidades do mercado  (SAVIANI, 2007b, 
p.  1252,  1253). Desse modo,  não  há  amplo  debate  sobre  os  fins,  objetivos,  conteúdos  e 
avaliações  da  educação  nacional,  em  que  esteja  representada  a  multiplicidade  e 
diversidade de significados que podem ser atribuídos a questão da qualidade do ensino.  

Com relação ao programa Provinha Brasil, Gontijo (2012) analisa as concepções que 
sustentam  essa  avaliação.  A  autora  aponta  que  a  alfabetização  e  o  letramento  são 
entendidos  pelos  elaboradores  do material  como  “processos  a  serem  desenvolvidos  de 
forma  complementar  e  paralela”,  o  primeiro  como  “compreensão  das  regras  de 
funcionamento  da  escrita  alfabética”  e  o  segundo  como  “processo  de  inserção  e 
participação dos sujeitos na cultura escrita”. Assim, infere Gontijo, a diferenciação desses 
processos implica na sua medição separada na Provinha Brasil. 
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Com relação à  leitura, ou “letramento  inicial”, a análise aponta que não há espaço 
na avaliação para produção de sentidos. Conforme Gontijo (2012), as palavras e as frases 
são consideradas apenas como unidades da língua e os textos como lugar de decodificação 
e busca de informações. A leitura de textos é avaliada por questões que só permitem uma 
única  resposta  a  despeito  das  diversas  relações  que  o  leitor  pode  estabelecer  com  a 
enunciação. Desse modo, as capacidades elencadas na Matriz da Provinha que se referem 
à  leitura  não  contribuem  para  a  inserção  das  crianças  na  cultura  escrita,  de  modo  a 
considerar a dimensão pragmática, funcional, de uso da linguagem escrita.  

Gontijo (2012) dialoga com Bakhtin que assinala que, na perspectiva de linguagem 
do  exame,  considera‐se  o  sistema  linguístico  (formas  fonéticas,  gramaticais  e  lexicais) 
como  centro  organizador  de  todos  os  fatos  linguísticos. Além  disso,  na  Provinha  cada 
questão só aceita uma resposta correta, silenciando as contrapalavras dos leitores, os quais 
são vistos como receptores passivos de informações. Gontijo conclui: 

 
[...] podemos dizer que, na perspectiva dos especialistas do MEC responsáveis pela 
elaboração da Provinha Brasil, a língua/linguagem é um sistema pronto e acabado; 
a  leitura  é  concebida  como decodificação; o  texto,  como  enunciação monológica. 
Sendo  assim,  é  importante  questionar: de  que modo  a Provinha,  pensada  como 
instrumento pedagógico e, portanto, educativo, poderá contribuir para a formação 
de leitores e escritores? Infelizmente, se permanecer dessa forma, ela certamente só 
poderá contribuir para a  formação de massas silenciosas e adaptadas a realidade 
socioeconômica (GONTIJO, 2012, p.620).  
 

Nessa  perspectiva  pragmática  e  técnica,  a  alfabetização  tem  sido  reduzida  a 
aquisição de habilidades mecânicas de decodificação e codificação, conciliada com o uso 
funcional da leitura e da escrita, comumente denominado letramento. Freitas (2011, p. 13) 
nos alerta para o  fato de que os  testes sempre se propõem a medir  ‘habilidades básicas’. 
Justifica‐se essa limitação com o argumento de que os aspectos mais complexos dependem 
primeiro de saber o básico. Para o autor, esse é um argumento capitalista muito conhecido 
que significa abandonar a real formação da  juventude, retirando dela a análise crítica da 
realidade  e  substituindo  por  habilidades  suficientes  para  atender  aos  interesses  das 
corporações. A  consequência  disse  é  o  estreitamento  curricular,  focado  nas  disciplinas 
testadas,  que  limita  a  formação  principalmente  dos  mais  pobres,  que  dependem 
fundamentalmente  da  escola  para  aprender  (FREITAS,  2011,  p.  12).  Podemos  perceber 
que, ao se resumir o currículo a “habilidades básicas de vida”, não se considera a escrita 
como primordial e, até mesmo a aprendizagem da leitura é estreitada.  

Nessa mesma direção, em nosso país, como aponta Stieg (2012, p. 132), o Mec adota 
a partir de 2006, a concepção de letramento trazida por Soares (2003). A autora, ao sugerir 
o  uso  do  termo  letramento,  gera  uma  dicotomia  entre  o  conceito  de  alfabetização  e  o 
conceito de  letramento que passa  a  subsidiar  a política pública de  alfabetização. Soares 
(2003) defende a especificidade e, ao mesmo tempo, a indissociabilidade dos processos de 
alfabetização  e  de  letramento,  tanto  na  perspectiva  teórica  quanto  na  perspectiva  da 
prática pedagógica. No contexto dessa dicotomia, o  termo  letramento convive bem  tanto 
com  a  perspectiva  de  alfabetização  do  método  fônico,  quanto  com  o  conceito  de 
alfabetização dos defensores do construtivismo (STIEG, 2012, p.142, 143). 



 

 110

Dessa maneira, no Brasil, as políticas de ensino da língua e as avaliações em larga 
escala têm gerado um ‘estreitamento da alfabetização’, compreendendo‐a como aquisição 
da técnica que deve ser complementada pela aprendizagem do uso funcional da língua, o 
letramento, para atender a perspectiva economicista mundial da educação. 

 
Algumas considerações sobre a alfabetização que desejamos 

O  diálogo  é  fundamental  para  a  compreensão  da  vida  e  da  linguagem.  Como 
considera Bakhtin, 

 
[...] A verdadeira substância da  língua não é constituída por um sistema abstrato 
de  formas  linguísticas  nem  pela  enunciação monológica  isolada,  nem  pelo  ato 
psicofisiológico de  sua produção, mas pelo  fenômeno  social da  interação verbal, 
realizada através da enunciação ou das enunciações. A  interação verbal constitui 
assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 2010, p.127). 
 

Sendo assim, a língua só pode ser conhecida na interação verbal. Dessa forma, não 
podemos separar o ensino da técnica de leitura e escrita do fenômeno da interação verbal, 
nem no “campo teórico” nem no “campo da prática”. 

Gontijo  (2008,  p.  17)  questiona  a  visão  de  Soares  que  toma  como  referência  a 
etimologia  da  palavra  alfabetização  para  relacionar  esse  termo  especificamente  a 
codificação (escrita) e decodificação (leitura).  

 
[...] em termos pedagógicos, é infrutífero conferir à alfabetização conceito somente 
específico, pois isso redundaria em uma visão que desconsidera que as palavras, os 
textos  que  lemos  ou  escrevemos  expressam  sentidos  que  queremos  comunicar, 
registrar... Consequentemente, pode  levar  à adoção de métodos de  ensino que  a 
consideram um processo cuja finalidade é somente a aprendizagem dos sons e seus 
correspondentes  gráficos  ou  das  letras  ou  conjunto  de  letras  e  seus 
correspondentes sonoros, o que desconsidera aspectos fundamentais que integram 
a aprendizagem da leitura e da escrita (GONTIJO, 2008, p. 17, 18). 
 

Gontijo (2008, p. 19) concorda que, de certa forma, a alfabetização é um processo de 
natureza  linguística,  porém,  também  defende  que  a  alfabetização  é  um  processo  de 
produção de sentidos, por meio do trabalho de leitura e de escrita. Nas palavras da autora, 

 
[...]  ler e escrever  são atividades por meio das quais as  crianças expõem para os 
outros  e  para  si mesmas  o  que  pensam,  sentem,  desejam,  gostam,  concordam, 
discordam  etc. Nesse  sentido,  é  interação  com o outro, por meio da  leitura  e da 
escritura; é, portanto, um processo dialógico desde o início (GONTIJO, 2008, p. 20). 
 

Nessa  mesma  perspectiva,  Gontijo  (2002)  busca  recuperar  a  historicidade  do 
processo de alfabetização e romper com as concepções de alfabetização que naturalizam o 
desenvolvimento  da  leitura  e  da  escrita  nas  crianças.  Gontijo  busca  comprovar  a 
pertinência  da  concepção  histórico‐cultural  para  a  compreensão  do  processo  de 
apropriação  da  linguagem  escrita.  Na  visão  da  autora,  as  práticas  de  alfabetização 
precisam levar em conta que esse processo não se trata apenas de aquisição de habilidades 
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mecânicas. O ensino da leitura e da escrita precisa, assim, superar a reprodução de formas 
concretas de atividades práticas. 

Gontijo  aponta  como  as  políticas  públicas  são  reguladas  pelo  mercado  e 
manifestam‐se numa  filosofia utilitarista e  imediatista e uma concepção  fragmentária do 
conhecimento  concebido  como  um  dado,  uma mercadoria  e  não  uma  construção,  um 
processo  de  formação  da  individualidade  humana  (GONTIJO,  2002,  p.  136).  Nesse 
contexto, na opinião de Gontijo,  

 
[…]  Os  conceitos  que  se  baseiam  numa  concepção  prático‐utilitária  da 
alfabetização  têm  sido  integrados  à política  educacional  excludente  que  objetiva 
instrumentalizar  a  grande  maioria  dos  indivíduos  para  reproduzirem  a  sua 
vivência em‐si, como indivíduos particulares, e reproduzirem, na mesma medida, 
as  relações  sociais  de  dominação  da  sociedade  capitalista  (GONTIJO,  2002,  p. 
137,138). 
 

Na  visão  de  Gontijo,  em  nossa  sociedade  torna‐se  imprescindível  pensar  a 
alfabetização como uma “[...] prática social e cultural, em que se desenvolvem a formação 
da consciência crítica, as capacidades de produção de textos orais e escritos, de leitura e de 
compreensão  das  relações  entre  sons  e  letras”  (GONTIJO,  2008,  p.  198).  Essa  é  a 
alfabetização  que  desejamos,  e  não  um  processo  de  aprendizagem  de  habilidades 
mecânicas. Assim, pensamos a alfabetização como um processo histórico‐social e dialógico 
de  inserção da criança no mundo da  linguagem escrita, pois, nesse processo, as crianças 
apropriam‐se de um objeto  cultural,  a  escrita,  resultado da prática  e da vida  social. Os 
elementos constitutivos do processo de alfabetização, assim como o próprio processo, são 
resultados de práticas sociais. 
 
Considerações finais 

A introdução dos testes padronizados tem eliminado o debate público sobre quais 
deveriam ser os objetivos da alfabetização. Assim, o aumento das pontuações nos  testes 
tem se tornado um fim em si mesmo. Dessa forma, o ensino da leitura e da escrita tende a 
voltar para o que é cobrado na Provinha Brasil: a  leitura  realizada de  forma meramente 
técnica. 

Assim,  concordamos  com  Gontijo  e  nos  contrapomos  às  concepções  prático‐
utilitárias da alfabetização veiculadas nos discursos da política de avaliação da Provinha 
Brasil,  que  tem  penetrado  nas  escolas  públicas  de  nosso  País  e  imprimido marcas  nas 
práticas  de  ensino. A  alfabetização  que  queremos  e  que  consideramos  de  ʹqualidadeʹ  é 
uma alfabetização que leve em conta que as crianças são sujeitos ativos e responsivos. 

Para  Esteban  (2009),  além  de  contribuir  pouco  com  a  reflexão  sobre  a  prática 
pedagógica, o exame da Provinha Brasil e a ênfase na regulação oferecem mais elementos 
para compor um discurso que  justifica o fracasso escolar e não participa de um processo 
de real democratização da escola. Nas palavras da autora: “[...] a consolidação do exame 
afasta as possibilidades de compreensão e intervenção no processo de aprendizagem, pois 
seu foco está na elevação das médias de desempenho” (ESTEBAN, 2009, p. 54). 

Esteban (2009) acrescenta que o estabelecimento de níveis pré‐fixados ‘desejados’ e 
‘indesejados’ dificulta uma prática dialógica de ensino, pois não valoriza as diferenças, o 
dissenso e, de certa  forma,  impossibilita a emergência de novos pensamentos, práticas e 
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conhecimentos. O diálogo do processo de avaliação com a dinâmica do cotidiano poderia 
contribuir, na visão da autora, com a aprendizagem de  todas as crianças, em especial as 
das  classes populares historicamente marginalizadas,  cujos  conhecimentos não  têm  sido 
reconhecidos, ampliados e aprofundados na escola.  

A avaliação externa não tem sido a melhor forma de ensinar com a qualidade que 
queremos na alfabetização. Não se nega a necessidade de avaliar, porém todo o processo 
precisa se dsenvolver de  forma dialógica. E avaliação por meio do diálogo não combina 
com  testes  padronizados  de múltipla  escolha,  que  excluem  a  possibilidade  de  ouvir  o 
outro.  Dessa  forma,  torna‐se  difícil  (se  não  impossível)  avaliar  por  um  teste  que  se 
pretende neutro e objetivo, algo que é subjetivo, complexo, dialógico e dinâmico.  

Quando  falamos  em  melhorar  a  qualidade  da  educação  brasileira  precisamos 
definir: que qualidade é essa? Sob qual perspectiva? Ela atende aos anseios de quem? Os 
professores  precisam  participar  das  formulações  das  políticas  e  opinar  sobre  o  que 
consideram  uma  alfabetização  de  qualidade.  Além  disso,  a  qualidade  na  educação 
também  precisa  ser  pensada  sob  outros  aspectos  como,  por  exemplo,  as  condições  de 
trabalho dos profissionais, a estrutura das escolas, a  formação docente e as condições de 
vida da própria população. 
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Alfabetização por projetos de trabalho:  
a beleza salvará o mundo da escola48 

 
Marisol Barenco de Mello49 

 
Nada é impossível de mudar. 

Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. 
E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo 
de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de 

humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de 
mudar.  

Bertold Brecht 
 
  

Encontrar uma escola e sua gente é uma ação que transforma a sua vida. É ingressar 
em um microcosmo que passa a ser o seu mundo também, e isso não se faz impunemente: 
nos tornamos parte daquele universo, que se transforma pelo nosso chegar. E é um chegar 
que só é possível porque o outro te concede a existência e a escuta: eu te escuto, logo existes. 
Esse  logos  que  se  instaurou  pela  generosidade  da  escola  que  me  permite  ser  e  pela 
amorosidade que permitiu que ali eu  ficasse é o  tema desse presente conjunto de  textos, 
dos quais este é uma introdução. 

Durante  três  anos,  estamos  vivendo  e  partilhando  experiências  no  Instituto  de 
Educação Ismael Coutinho – IEPIC, uma grande escola estadual no município de Niterói, 
no  estado  do Rio  de  Janeiro. Quem  somos  nós? Nós  somos  um  grupo  que  se  atualiza 
frequentemente,  mas  cuja  pertença  nos  enlaça  permanentemente  nesse  fazer  coletivo: 
professoras e estudantes – nem sabemos mais quem é o que e quando – empenhadas no 
desenvolvimento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID da 
Universidade Federal Fluminense  – UFF,  em  seu  subprojeto Pedagogia. Esse  subprojeto 
contempla a área  fundamental da Alfabetização das crianças que  frequentam o primeiro 
segmento  do  Ensino  Fundamental,  suas  professoras  e  comunidade  escolar.  Para  esse 
encontro viemos, da Universidade, eu e mais dez estudantes do curso de Pedagogia, além 
de  três  bolsistas  do  Programa  de  Iniciação  Científica  –  PIBIC  –  e  dois  bolsistas  do 
Programa de Bolsas de Treinamento. Na escola, encontramos a coordenadora pedagógica, 
um  grupo  de  aproximadamente  quinze  professoras  e  setenta  e  cinco  crianças  que  nos 
foram encaminhados para o trabalho. Esse grupo cresceu no decurso dos três anos, e hoje 
temos, no encontro, vinte e cinco adultos e aproximadamente duzentas crianças, vivendo 
todos juntos a experiência que resumimos na sigla PIBID. 

Nesses  três  anos, muitas  coisas  aconteceram,  e muitos  conhecimentos  circularam 
em  nossas  rodas:  conhecimentos  de  como  fazer  amizade  e  resolver  conflitos, 
conhecimentos  de  como  construir  aulas,  projetos  e  currículos,  conhecimentos  sobre  o 
mundo e as coisas, construídos de muitas maneiras e processos. Este presente texto é uma 
tentativa  de  compartilhar  nossas  construções,  acreditando  que  esse  encontro  gerou 

                                            
48Paráfrase da frase “A beleza salvará o mundo”, de F. Dostoiévsky 
49 Universidade Federal Fluminense – UFF/RJ 
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surpresas, experiências e nos possibilitou reflexões que não cabem em si, que precisam ser 
socializadas  e  dialogadas  com  tantas  outras  práticas,  a  fim  de  que  possamos, 
coletivamente,  instaurar uma grande roda de conversas. Uma roda em que outras  tantas 
pessoas,  interessadas na  construção de uma  escola de qualidade para  todos – adultos  e 
crianças – possam vir a dialogar seus saberes, seus fazeres e suas experiências, na busca da 
produção coletiva e circular de um mundo da escola melhor. 
 
Teorias com que vimos dialogando 

A alfabetização  escolar  é uma área de pesquisas  e práticas  em que observamos o 
confluir  de  muitos  problemas  com  que  o  campo  da  educação  se  debate.  O  ingresso 
massivo das crianças das classes populares na escola a partir dos anos 60 e 70 do século 
XX, intensificando‐se no início do século XXI, provocou uma mudança no perfil da escola 
pública  de  modo  relativamente  rápido,  ao  menos  em  uma  velocidade  que  não  teve 
correlatos nas práticas e concepções de escola, de crianças e de processos educativos das 
professoras e professores. Pode‐se dizer como metaforiza Jorge Najjar, que os professores 
narram  o  ingresso  das  crianças das  classes  populares  como  um  processo  que  pode  ser 
descrito como as “invasões bárbaras”, processo esse em que a escola pública brasileira teve 
seu estatuto de escola de qualidade – na verdade escola que atendia às elites,  forçado a 
alterar‐se, para enfrentar o fenômeno do fracasso das classes populares de escolarizarem‐
se.  Vivemos  até  os  dias  atuais  o  reflexo  dessa  “crise  de  identidade”:  as  professoras 
frequentemente clamam pela “tradição”, sem que sejam colocados em reflexão os sentidos 
desses conflitos identitários. 

Outra questão que consideramos  importante é a configuração que a escola  tomou 
nos  últimos  séculos,  aos  poucos  assumindo  os  conhecimentos  dos  quais  é  veiculadora 
como os conhecimentos científicos. A escola moderna, com seu pressuposto iluminista de 
esclarecimento da ignorância do povo para sua libertação, assumiu gradativamente que os 
conhecimentos que nela circulam são os científicos – ou se observarmos mais criticamente 
os  conteúdos  trabalhados  nas  escolas,  pseudocientíficos,  ou  simplesmente  escolares. O 
problema  dessa  assunção  é  se  tomar  os  conhecimentos  científicos  como  os  únicos 
verdadeiros, a única grade pela qual se pode compreender de modo verdadeiro o mundo, 
encurtando‐se  dessa  forma  a  experiência  do  presente,  expulsando  do  mundo  os 
conhecimentos  contemporâneos  produzidos  pelas  diferentes  práticas  pela  e  na  cultura. 
Além disso, a ênfase na ciência trouxe, na algibeira, a ênfase na racionalidade técnica e na 
lógica  formal  como  modos  privilegiados  do  pensamento  humano,  delegando  para  o 
campo da aprendizagem a ênfase nos aspectos cognitivos. 

Segundo o professor Geraldi  (2010),  sofremos de um  esgotamento das  categorias 
pelas quais criticamos a escola e seus processos, bem como daquelas com as que buscamos 
alternativas para sua reconstrução. Percebemos que terminamos por construir alternativas 
baseadas na mesma  lógica que  se procura  superar, normalmente  expressas  em modelos 
formativos  em  que  são  transmitidos  saberes  aos  professores  que  pretensamente  os 
habilitem  a melhorar  o  ensino  e  a  aprendizagem  –  ensino  entendido  como método  e 
técnica, aprendizagem entendida como cognição.  O problema aqui enfrentado é que, sem 
modificar  a  lógica  que  produz  exclusões,  continuamos  na mesma  grade,  sem  provocar 
torções conceituais. 
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Como  romper com essa  lógica hegemonizada, e buscar outras dimensões capazes 
de abrir espaços para outras experiências, essas inclusivas? 

A  fala do professor Ponzio  (2010,) que podemos marcar como disparadora de um 
movimento de  reflexão  teórica sobre nossas práticas  foi quando este disse que, segundo 
Bakhtin,  “não  se  pode  ensinar  a  língua  sem  a  Literatura”.  Segundo  esse  autor,  quem 
escreve não faz mera transcrição ou toma notas, mas muito mais que isso, transcria a vida 
e a experiência por meio da linguagem escrita. Para ensinar uma criança a ler e a escrever, 
precisamos  recuar e ver a vida não  como ela é –  tarefa do  transcritor – mas dela  tomar 
distância e, saindo do seu papel, ver‐se no duplo que a escrita permite – um trabalho de 
autoria, portanto. Para além dos discursos monológicos que a escola se encontra repleta, a 
opção é pela via da palavra literária. “O texto literário excede o que lhe é contemporâneo” 
(Bakhtin, 2000). 

O que ocorre é que pela e na  literatura que media a  instauração de outro diálogo, 
acontece o que Bakhtin chama da escuta como arte da palavra. Augusto Ponzio define essa 
propriedade única da palavra  literária que  instaura um  sentido  capaz de ultrapassar os 
silêncios da palavra imposta: 

 
O calar da palavra  literária desvia o sentido, subvertendo não o conteúdo, mas a 
própria  prática  do  sentido,  desnorteando  a  prática  da  significação  com  a  da 
significância.  Libera  os  significantes,  que  recusam  assim  os  percursos 
interpretativos,  os  significados  habituais.  (...)  O  universo  da  palavra  literária  é 
aquele da  alteridade, da polifonia, do plurilogismo, do diálogo, da  escuta  como 
espaço  interpessoal, no qual “eu  escuto” quer dizer  também  “ouça‐me”  (Roland 
Barthes). (PONZIO, 2010, p. 50) 

 
A  propriedade  da  palavra  literária,  para  Bakhtin,  encontra‐se  no  sentido  da 

exotopia que ela possibilita, expressando‐se a alteridade constitutiva da consciência e da 
autoconsciência.  É  no  distanciamento  entre  a  palavra  literária,  que  nunca  é  direta  e 
monológica  nem  aspira  à  interpretação,  que  o  sujeito  pode  ser  chamado  à  escuta 
responsável, ou seja, pode pelo efeito do distanciamento suspender a inexorabilidade das 
condições do presente e dialogar, no grande tempo, consigo mesmo e com o outro: 

 
(...)  o discurso  indireto  livre  não  é  simplesmente um modelo  sintático;  expressa 
também uma preferência ideológica especial, uma forma particular de consciência 
do  intercâmbio  lingüístico;  indica  condições  socioeconômicas  especiais  e  realiza 
uma  comparação  entre  linguagens,  estilos  e  ideologias  diferentes;  converte  em 
relativos os pontos de vista; desbarata a palavra monológica (PONZIO, 2010, p. 65) 

 
Esse feito, segundo Bakhtin (1992), é obtido por meio da atividade estética, que aqui 

nesse nosso caso é a Literatura Infanto‐juvenil. Buscamos pensar uma alfabetização como 
processo discursivo  onde  a Literatura  Infanto‐juvenil  é  a  ferramenta  alfabetizadora por 
excelência,  assumindo  a  estética  como  fundadora  dos  processos  éticos  e  cognitivos. A 
partir  do  trabalho  com  a  leitura  e  a  escrita  de  Literatura  Infanto‐juvenil,  buscamos  a 
formação de um leitor escritor que dialogue os saberes literários com os saberes da vida e, 
nessa teia, invente a si e ao mundo, conheça a si e às coisas, aprenda a dizer, a ouvir, a ler e 
a escrever no diálogo transcriador. 
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Nesse  processo,  o  conceito  de  autoria  é  re‐significado,  devendo  referir‐se  a 
atividade daquele que, deslocando‐se do imediato que o discurso direto é signatário, pelo 
efeito de  exotopia que o  texto  literário proporciona,  toma distância de  sua vida  e  a  ela 
pode narrar. Bakhtin dedicou‐se a dois estilos literários que favorecem a exotopia: a ironia 
e  a  polifonia,  em  seus  estudos  sobre  Rabelais  e  Dostoiévski,  respectivamente.  Nossa 
tentativa, a partir da provocação que Ponzio nos conclamou, é a de investir maciçamente 
na  leitura  e  escrita  a  partir  da  experiência  estética  com  a  Literatura  Infanto‐juvenil, 
buscando compreender como a criança incorpora essa linguagem em suas formas de dizer, 
de  pensar,  de  fazer  em  sua  caminhada  na  alfabetização.  Dizendo  de  outra  forma,  ao 
investir na crença de que a Literatura Infanto‐juvenil propicia um distanciamento estético 
em  relação ao mundo, observar os movimentos  infantis produzindo‐se como autores de 
suas formas de dizer, dizendo seu mundo e suas vivências em leituras, escritas, dizeres e 
fazeres. 

 
Projetos de trabalho: uma experiência ética, estética e cognitiva 

Ao nos encontrarmos, as coisas não iam bem para nenhum dos grupos. No IEPIC, 
encontramos  um  grupo  de  professoras  buscando  se  organizar  em meio  a  um  cenário 
bastante  problemático:  crianças  difíceis,  professoras  zangadas,  reclamações  de  todos  os 
lados. Ao mesmo  tempo, encontramos professoras e  crianças, uma  coordenadora e para 
nós  foi um  bom  encontro. O  grupo do  IEPIC  também  teve um  encontro difícil  com  os 
bolsistas  e  coordenação  da  UFF.  Bolsistas  inexperientes  das  práticas  escolares, 
especialmente na escola pública, e buscando atender às exigências da coordenação, nem 
sempre  paciente  com  os  tropeços  do  começo  do  trabalho.  Mas  ao  mesmo  tempo, 
encontraram bolsistas ávidas por realizarem um bom trabalho, e uma coordenadora – eu – 
bastante confiante na proposta, feliz por seu retorno à escola pública. 

A proposta em seu início tinha como ideal o trabalho partilhado com as professoras 
das turmas, mas só conseguimos uma turma disposta a participar desse trabalho: a então 
chamada  turma 503, da professora Luzia,  turma  formada pelas crianças que não haviam 
tido um bom percurso escolar, ou nas palavras da coordenadora Letícia, os “sobrantes”. 
Eram  20  crianças  entre  9  e  15  anos,  quase  todos  afro‐descendentes  e  bastante 
desinteressados dos processos escolares. 

O restante dos bolsistas, totalizando dez, concentrou‐se em trabalhar em uma sala 
para atendimento das crianças com problemas no seu processo de alfabetização. Foi o que 
nos foi possível acessar, já que nesse primeiro momento os professores só nos concederam 
essa oportunidade de participação. O trabalho na sala mostrou‐se bastante rico, apesar dos 
problemas do trabalho com crianças fora de sala de aula, e foi um momento oportuno de 
formação  das  bolsistas,  que  exercitaram  as  capacidades  de  elaborar  planejamentos, 
desenvolver  atividades  e  projetos,  elaborar  relatórios  crítico‐reflexivos  e,  o  mais 
importante,  aprenderem  a  trabalhar  em  equipe,  com  crianças  como  membros  dessa 
equipe. 

O  sucesso  do  projeto  na  turma  503  animou  que  seis  professoras  passassem  a 
desenvolver, na parceria com o PIBID e a coordenação pedagógica do IEPIC, projetos de 
trabalho durante o ano de 2011. Em 2012 contamos com o trabalho de projetos orientando 
o  currículo  de  todas  as  dez  turmas  do  primeiro  segmento  do  Ensino  Fundamental. O 
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trabalho  desenvolve‐se  na  parceria  entre  as  bolsistas  PIBID  e  as  professoras,  em  um 
processo acompanhado e experienciado  conjuntamente pela  coordenação pedagógica da 
escola e pela coordenação do PIBID Pedagogia. No primeiro trimestre do ano de 2012 as 
turmas desenvolveram  os projetos: As  conchas,  Futebol  (duas  turmas), Os dinossauros, 
Surf, Artes,  Pré‐história,  Esportes, Vulcões, Cinema, Reciclagem  do  lixo  (dois  projetos), 
Mensagens que vem de longe. No segundo trimestre os projetos ainda se expandiram para 
os  temas  Vulcões,  Brasil,  Celulares  e  Viagem  ao  Universo.  Como  podemos  perceber, 
algumas turmas desenvolveram e concluíram mais de um projeto. 

Observamos muitas mudanças:  entre  os  professores,  a  alegria  da  construção  das 
aulas. Entre os bolsistas, a emoção de perceberem‐se agentes na escola. Entre as crianças, a 
circulação dos  conhecimentos  como maior  sintoma da  sua participação  nos projetos de 
trabalho. Observamos que, durante o desenvolvimento dos projetos houve a diminuição 
de  posturas  agressivas  entre  as  crianças,  e  um  acréscimo  exponencial  de  escritas, 
produções  gráficas,  participações  orais  e  corporais,  e  especialmente  um  aumento  da 
alegria de estar na escola. 

É para nós tão importante que vamos trazer, na sequência, as palavras das próprias 
crianças  para  descrever  o  que  são  projetos  de  trabalho  na  Alfabetização,  e  porque 
precisamos celebrar a beleza na escola. 
 
Palavras de crianças: a beleza salvará a escola 

Todos nós que vimos convivendo nesse encontro cheio de surpresas no IEPIC não 
nos  cansamos  de  nos  maravilhar  com  as  crianças  e  seus  movimentos.  Curiosos  e 
discutindo conceitualmente temas como os narrados acima, vêm desenvolvendo‐se em um 
processo construtivo e comunicativo que transborda os limites das descrições cognitivistas 
sobre a aprendizagem infantil. Para além da perspectiva teórica que nos possibilita pensar 
as autorias infantis, vimos construindo juntos, adultos e crianças, um olhar para o mundo 
da escola onde conhecimentos circulam entre os sujeitos, que apropriam‐se criativamente 
dos  diferentes  conceitos  e  ferramentas  conceituais. Alguns  textos  que  seguem‐se  a  este 
trarão experiências desses trabalhos nos projetos; neste presente texto preferimos dialogar 
com as crianças a partir da questão: “quais as vantagens do  trabalho com projetos?” As 
crianças produziram quase duzentos textos onde expuseram as suas visões infantis sobre o 
trabalho,  e  desses  escolhemos  alguns  que  parecem  ser  representativos  das  principais 
concepções reveladas por elas. 

Abaixo da escrita original, optamos por fazer uma transcrição, para fins de melhor 
leitura deste presente  texto, alterando a escrita em elementos ortográficos e gramaticais, 
para que o  leitor possa  compreender o  sentido das  escritas das  crianças. Para nós,  essa 
construção é processual e valorizamos os aspectos construtivos e comunicativos da escrita 
infantil, que vem  sendo desenvolvida  cotidianamente. Mas  como nem  todos participam 
desse  processo,  talvez  a  transcrição  possa  ajudar  o  leitor  a  ler  o  que  ainda  não 
compreende. 

Uma das primeiras ideias que as crianças trouxeram, em seus textos, a respeito do 
trabalho  com projetos,  foi a de que o  trabalho  congrega a  turma  em um grupo. A  roda 
aparece como elemento importante nessa construção: 
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                                               Figura 1 – Shayanne 

(O momento em que estamos em rodas, nas esteiras) 
 

A roda, como princípio pedagógico, está presente  tanto nos momentos de reunião 
para  a  escolha  dos  projetos  e  elaboração  dos  índices  a  serem  estudados,  como  nos 
momentos de avaliação do trabalho. As histórias, os momentos de congregação são todos 
na roda, que acontece no chão, em esteiras, como Shayanne reconhece e valoriza. 
Thaís  também  fala  da  roda  e  de  como  a  aproximação  é  importante,  e  acrescenta  a 
relevância  da  comunicação,  da  discussão  dos  conhecimentos,  não  só  com  os  colegas  e 
professores, mas com seus familiares. 
 

 
                               Figura 2 – Thaís 

(São muitos os pontos positivos do projeto. Eu gosto do novo tema futebol que é muito interessante, eu gosto 
de ficar em roda porque a gente fica um perto do outro e também porque a gente se comunica, eu gosto de 
discutir sobre o tema com meus colegas e até com meus familiares, eu sempre pesquiso as curiosidades que 
as estagiárias Raquel e Yvee deixam em nossa mente, eu gosto muito de escrever e falar lá em casa o que eu 
aprendi, eu agora estou discutindo futebol com o meu pai que é um expert no assunto, gosto de ver os meus 
colegas quebrando a cabeça como eu neste assunto, eu gosto de ter um irmão gêmeo da minha turma porque 
ele gosta de esportes e sabe de tudo ele é o melhor irmão do mundo e também eu gosto de estudar muito.) 
 
 

As  crianças não  só  reconhecem que os projetos  são oportunidades de aprender  e 
estudar, como diz o Tales e a Júlia: 

 
                                                          Figura 3 – Tales 

(Eu acho legal. E eu gosto porque a gente estuda coisas como hoje a gente está lendo um livro, o nome do 
livro Gol: o pontapé de saída.) 
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                                            Figura 4 – Julia 

 (A vantagem é que a gente aprende muitas coisas, coisas que a gente não sabia que existia) 
Elas também valorizam um importante aspecto: são protagonistas nesse processo de 

estudar e aprender. A questão de que eles escolhem o que vão estudar aparece em muitos 
dos textos, como a principal propriedade do trabalho. 

 

 
                       Figura 5 ‐ Amanda Beatriz 

(Trabalhar com projeto é muito legal. A gente fica sabendo, nós da turma escolhemos o que vamos trabalhar. 
Nós conversamos sobre coisas importantes, enfim, conversamos.) 
 
 

 
                                  Figura 6 ‐ Ana Karolina 

(Bom, eu aprendo várias coisas maneiras, e passeios, que a gente tem liberdade para escolher as coisas que a 
gente aprende) 
 

 
                           Figura 7 ‐ Carla Gabriela 

(Para mim é muito bom ter um projeto porque não só a gente aprende e porque a gente tem liberdade para a 
gente escolher o que a gente quer. E a gente aprende mais, a gente se esforça para [saber] sobre o que a gente 
quer) 
 

Kethlen elabora uma crítica a uma tradição onde a professora é a única detentora da 
vontade, nesse mesmo movimento de construção de uma autonomia|: 
 

 
                             Figura 8 – Kethlen 

 
(A gente aprende a fazer histórias, aprende a fazer as pesquisas, aprende a contar histórias e é muito melhor 
fazer projeto do que fazer a vontade da professora). 
 

A preocupação com o aprendizado dos colegas aparece em diferentes textos. Parece 
que  as  crianças  vivenciam  as  aprendizagens  coletivas  e,  rompendo  com  uma  tradição 
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individualista e até competitiva de escola,  iniciam um processo mais solidário e coletivo, 
como vemos nessa produção: 

 

 
                        Figura 9 – Noely 

(As vantagens de um projeto é que o aluno que escolhe o projeto, essa é a vantagem. Por  isso eu gosto dos 
projetos que a tia Ingrid faz porque é muito bom fazer um projeto que você mesmo escolheu. É muito bom 
saber que os colegas estão estudando também.) 
 

Muitas  crianças  narram  os  próprios  conhecimentos  que,  circulando  nos  projetos, 
são para elas as vantagens do trabalho. Foram a grande maioria das crianças, e para nós 
isso representa que a maior alegria do trabalho é o próprio conhecimento. 

Finalizando,  trago  a  produção  de  Vitória,  para  quem  os  projetos  são  muito 
importantes: 

 

 
                            Figura 10 – Vitória 

(Eu ganho alegria, (?), liberdade para escolher e ganho felicidade, passeio e até inteligência.) 
 

Não  é  só  Vitória  que  ganha  felicidade  e  até  inteligência,  vimos  nos  tornando 
professoras e professores mais felizes e inteligentes nesse processo. 
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Apropriação e desenvolvimento da linguagem  
pela mediação do jogo infantil 

 
Santiago Daniel Hernandez Piloto Ramos50  

Sumika Soares de Freitas Hernandez Piloto51 
 
 

O presente  trabalho apresenta  reflexões  sobre a apropriação e o desenvolvimento 
da linguagem pela mediação do  jogo na infância. Tomamos alguns teóricos do campo da 
linguagem,  tais como Vigotski  (2001; 2003; 2007) e Bakthin  (2003; 2004), que valorizam a 
linguagem  no  processo  de  constituição  histórica  do  ser  humano.  Ressalta‐se  que  a 
perspectiva  histórico‐cultural,  fundamenta  nossa  reflexão  sobre  o  desenvolvimento  da 
linguagem na infância e o jogo infantil. O diálogo que acontece, quando mediado pelo jogo 
(Vigotski,  2001),  contribui  no  desenvolvimento  da  linguagem  entre  as  crianças,  entre  o 
outro. Mediante uma pesquisa bibliográfica observou‐se o desenvolvimento da linguagem 
e a mediação pedagógica no jogo infantil. Como objetivo, destaca‐se em que medida há, na 
bibliografia  apresentada,  o  reconhecimento  do  professor/o  outro  como  mediador  no 
processo de apropriação e desenvolvimento da linguagem durante o jogo infantil.  
 
1. Introdução  

Reconhecer a criança como sujeito que pensa, deixa suas marcas históricas e sociais 
que  rompe  com  o  tempo  e  o  espaço  instituído  é um desafio para  o  âmbito da  reflexão 
entorno da apropriação e desenvolvimento da linguagem na infância.  
A partir da perspectiva materialista e dialética, entendemos que a linguagem se vincula ao 
pensamento de forma direta. Em seus estudos, o pesquisador russo Levi. S. Vigotski (2001; 
2003;  2007)  confere  destaque  à  relação  entre  pensamento  e  palavra  como  um  processo 
polissêmico, multifacetado e carregado de sentidos.  

A  linguagem,  segundo Vigotski  (2001)  configura‐se  como mediação  das  funções 
mentais  elementares  na  constituição  das  funções  psicológicas  superiores.  [...]as  formas 
superiores de comunicação psicológica,  inerentes ao homem, só são possíveis porque, no 
pensamento, o homem reflete a realidade de modo generalizado” (VIGOTSKI, 2001, p. 12).  

O autor que Vigostki (2001) dialogou sobre esta temática, foi Edward Sapir (1974). 
Sapir (1974), antropólogo e  linguística alemão, de origem  judaica, com bases nos estudos 
antropológicos  sobre  as  culturas  indígenas  Norte  Americanas,  considerou  que  o 
significado da palavra é como símbolo do conceito e não percepção indivisa.  

 
El  lenguaje es un método exclusivamente humano, y no  instintivo, de comunicar 
ideas,  emociones y deseos por medio de un  sistema de  símbolos producidos de 
manera deliberada. Estos símbolos son ante todo auditivos, y son producidos por 
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los llamados “órganos del habla”. No hay en el habla humana, en cuanto tal, una 
base  instintiva  apreciable,  si  bien  es  cierto  que  las  expresiones  instintivas  y  el 
ambiente  natural  pueden  servir  de  estímulos  al  desarrollo  de  tales  o  cuales 
elementos  del  habla,  y  que  las  tendencias  instintivas  sean  motoras  o  de  otra 
especie,  pueden  dar  expresión  lingüística  una  extensión  o  un  molde 
predeterminados (SAPIR, 1974, p.14).  
 

Para  Sapir  (1974),  “órganos  del  habla”  seriam  os  órgãos  da  fala,  não  com  um 
impacto  a  primeira  vista,  ao  compreender  que  a  fala,  apenas  se  constituí  como  uma 
atividade  instintiva  e biologicamente predeterminada. Mas que, desde o ponto de vista 
fisiológico, a  fala é uma  função adjacente, ou  seja, um grupo de  funções adjacentes. “El 
habla  no  es  una  actividad  simple,  realizada  por  uno  o  más  órganos  biológicamente 
adaptados para ese objeto. Es una red muy compleja y siempre cambiante”(SAPIR, 1974, 
p.15).  

O pesquisador M. Bakhtin (2004) também realizou pesquisas sobre essa temática e 
para  ele  a  linguagem  é  social  e  apreendida  dialogicamente  no  fluxo  da  história.  Esses 
autores,  que  fundamentam  a  reflexão  e  nosso  diálogo  no  presente  texto,  valorizam  a 
linguagem  na  constituição  histórica  do  ser  humano,  e  essa  concepção  nos  é  necessária 
quando refletimos sobre o desenvolvimento da linguagem.  

Bakthin  (2004)  valoriza  a  fala,  a  enunciação,  e  afirma  a  sua  natureza  social,  não 
individual, ou seja [...] a fala está indissoluvelmente ligada às condições da comunicação, 
que por sua vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais (BAKTHIN, 2004, p. 14).  

Para  Bakthin  (2004),  a  natureza  dialógica  da  linguagem  é  um  conceito  que 
desempenha um papel fundamental. Em seus estudos, o lugar que as preocupações com a 
língua ocupa pode ser observado em seu texto: “A língua vive e evolui historicamente na 
comunicação verbal concreta” (BAKHTIN, 2004, p. 124).  

Em suas considerações sobre a  língua, Bakhtin apresenta a dimensão dialógica da 
linguagem.  Ele  observa  que  a  palavra  é  carregada  de  um  sentido  ideológico.  Na 
constituição de um conceito de  linguagem, que  inclui as questões da relação dos sujeitos 
com o mundo, incorpora‐se o conceito de enunciação:  

 
[...]  a  enunciação  só  se  realiza  no  curso  da  comunicação  verbal,  pois  o  todo  é 
determinado pelos seus limites, que se configuram pelos pontos de contato de uma 
determinada  enunciação  com  o  meio  extraverbal  e  verbal  (isto  é,  as  outras 
enunciações). A primeira palavra e a última, o começo e o fim de uma enunciação 
permitem‐nos já colocar o problema do todo. O processo da fala, compreendida no 
sentido  amplo  como  processo  de  atividade  de  linguagem  tanto  exterior  como 
interior, é ininterrupto, não tem começo nem fim. A enunciação realizada é como 
uma  ilha  emergindo  de  um  oceano  sem  limites,  o discurso  interior  (BAKHTIN, 
2004, p. 125).  
 

A  linguagem  funciona  diferentemente  para  vários  grupos,  “[...]  a  palavra  (o 
discurso  interior)  se  revela  como  material  semiótico  privilegiado  do  psiquismo” 
(BAKHTIN, 2004, p. 52).  

Neste  sentido,  ao  utilizamos  tais  autores,  objetivaremos  nossos  estudos,  em  que 
medida  há  o  reconhecimento  do  professor/o  outro  como  mediador  no  processo  de 
apropriação e desenvolvimento da linguagem mediante o jogo na infância?  
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2. A importância do jogo na infância: apontamentos gerais  
Então,  em  linhas gerais, pode‐se afirmar que  é por meio da atividade  lúdica que 

toda  criança  reorganiza  suas  experiências,  com  e  no  mundo.  Nesse  sentido,  pode‐se 
afirmar, a partir de Vigotski  (2001), que a brincadeira é uma  situação  imaginária  criada 
pelo  contato  da  criança  com  a  realidade  social.  É  o  momento  em  que  ela  incorpora 
elementos  do  contexto  cultural,  adquiridos  por meio  da  interação  e  comunicação. Nos 
primeiros  anos  de  vida,  a  brincadeira  é  a  atividade  predominante  e  constituí  fonte  de 
desenvolvimento  ao  criar  aquilo  que  Vigotski  denominou  de  zonas  de  desenvolvimento 
proximal. Aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível real amanhã‐ 
ou  seja,  aquilo  que  a  criança  pode  fazer  com  assistência  hoje,  ela  será  capaz  de  fazer 
sozinha amanhã (VIGOTSKI, 2007, p. 98).  

Ao prover uma situação imaginativa por meio da atividade livre, as crianças têm a 
oportunidade  e  tendem  a  desenvolver  uma  atitude  de  iniciativa,  a  expressarem  seus 
desejos e internalizarem as regras sociais. Elas aprendem as brincadeiras no contexto social 
e na maior parte das vezes  têm  como  suporte um mediador, que pode  ser  tanto aquele 
adulto mais próximo, como também o educador e/ou as crianças mais velhas.  

O  jogo  infantil  é  uma  atividade  fundamental  da  infância,  porque  favorece  a 
imaginação, a confiança, curiosidade, proporcionar a socialização e o desenvolvimento da 
linguagem,  do  pensamento,  da  criatividade  e  da  concentração.  Na  perspectiva 
Vigotskiana, a brincadeira é coisa séria, pois brincando as crianças representam aquilo que 
não são, mas gostariam de ser, Isto é, um constante faz‐de‐conta.  

Vigotski (2007) afirma que o jogo faz parte de “[...]um mundo ilusório e imaginário 
onde os desejos não realizáveis podem ser realizados”.  

Os  jogos  infantis  permitem  grandes  possibilidades  para  o  desenvolvimento  e  o 
aperfeiçoamento  da  linguagem  infantil,  e  neste  que  se  satisfazem  as  necessidades  das 
crianças de brincar com as palavras.  

A primeira  característica definidora do  jogo  infantil  segundo Vigotski  (2007),  é  a 
situação  imaginária, ou seja, a presença do simbolismo. Para Vigotski  (2007)  todo o  jogo 
infantil contém necessariamente uma situação imaginária.  

A outra característica diz respeito à existência de regras‐entendam‐se regras, como 
sendo não regras impostas às crianças por terceiros, mas regras de comportamento dadas 
pela própria situação e que determinam, por exemplo: como deve a criança desempenhar 
o  papel  a  que  se  propôs  respeitando  suas  características  e  também  as  regras  de 
comportamento  inter‐crianças, para  que  a  brincadeira possa  ser mantida. No  caso de  a 
criança  estar  brincando  de  escolinha,  e  estar  exercendo  o  papel  da  professora,  ela  irá 
obedecer à  imagem conceitual que ela  tem de professora, agirá, portanto, respeitando as 
regras de  comportamento  implícitas no  como deve  ser o  comportamento da professora, 
mesmo  que  brincar de professora  não possua  regras  explícitas,  como  ocorre  em  outros 
jogos,  como  xadrez,  cartas. A  regra  faz  parte  da  situação  imaginária  existente  no  jogo 
infantil desde o seu início.  

Para o poeta russo Chukovski (apud JUKOVSKAIA, 1975, p.117), existia uma relação 
entre o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento dos movimentos, dos  jogos. 
Em suas obras de literatura infantil ele estabelece uma relação entre os saltos rítmicos e as 
tendências de formar rimas nas crianças pequenas.  
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Autores,  como Almeida  (2000),  da  literatura  infantil  têm  produzido  “parlendas” 
que estabelecem uma relação entre os saltos rítmicos e as  tendências a  formar rimas nas 
crianças  nos momentos  do  jogo.  Como  por  exemplo,  nos  versos  escritos  por Almeida 
(2000, p. 13):  

O doce perguntou para o doce:  
Qual é o doce mais doce?  

O doce respondeu para o doce  
Que é o doce de batata doce  

 
Os versos que são criados durante o jogo de queimada, pique, de roda, ciranda têm 

uma função musical. Para muitos adultos, estes jogos não têm sentido. Pode‐se, em algum 
momento,  não  se  perceber  o  sentido,  contudo,  eles  provem  do momento  do  processo 
criativo da criança.  

O  poeta  Tvardovski  (citado  por  JUKOVSKAIA,  1975)  ressalta  que  sua  primeira 
poesia infantil “[...] carecia de qualquer harmonia, tonalidade, sequência, ou seja, nada de 
poesia”.  

No  jogo  infantil  é  possível  observar  e  valorizar  corretamente  este  primeiro 
sentimento  poético  da  criança,  a  sua  tendência  à  versificação  jogos  criativos  se  criam 
condições  favoráveis  para  a  diferenciação  do  ouvido  poético  da  criança  e  para  o  seu 
desenvolvimento integral.  
Em linhas gerais, autores consideram que para as crianças, o interesse pela poesia, durante 
o jogo infantil manifesta com o desejo de repetir uma simples rima musical, (re) fazer uma 
história  a  seu  brinquedo  (bonecas,  soldadinhos,  bonecos),  a  seu  animal  de  estimação 
(peixe,  gato,  passarinho,  etc),  nos  jogos  de  papéis  (professor  e mãe,  irmãos  e  demais 
situações socioculturais).  

A  influência  da  família,  do  espaço  escolar,  na  hora  de  colocar  para  dormir,  no 
momento das refeições, na qual cantamos e recitamos rimas e poemas populares, podem 
contribuir  significativamente  para  que  esses  hábitos  e  atitudes  sejam  internalizados  e 
posteriormente cantadas ou interpretadas nos jogos de papeis.  

 
Duérmete mi niño  

Duérmete mi niño duérmete mi amor  
Duérmete pedazo de mi corazón  

Esta niña linda que nació de día quiere que la lleven a la dulcería  
Este niño con que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche  

(Canción Infantil Cubana)  
 

Quando as crianças representam papéis em seus jogos, consigo levam os momentos, 
as  representações das  suas  subjetivações aprendidas nas mediações  com os adultos,  e o 
seu comportamento, expressão linguística também estarão mediadas do modo em que foi 
trabalhado  e  desenvolvido  na  infância  esta  produção.  Neste  caso,  as  crianças  se 
subordinarão  às  ordens  de  outras  crianças  pelos  papéis  que  estas  desempenhem  no 
momento do jogo.  

Se no  jogo de papéis,  representando  o  espaço da  sala de  aula,  alguém  assume  a 
função de professora e a reinventa, os demais participantes assumiram a função de alunos 
e submetem suas ações ao comando do outro. Neste momento toma um caráter artístico o 
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jogo  e por pura  iniciativa  e de  forma autónoma  recitam,  leem  e vivem o  espaço  tempo 
escolar de forma satisfatória e dinâmica.  

 
El juego alegra al niño, lo complace. En el juego, los niños por su propia voluntad, 
a  imitar  a  los  mayores  toman  para  sí,  el  rol  de  éstos  y  a  veces,  a  su  forma, 
desarrollan  creativamente  el  argumento.  A  su  manera,  emplean  lúdrico,  los 
juguetes,  los  juegos  creativos  ricos  en  contenidos,  surgen  sobre  la  base  del 
desarrollo de la observación, de la memoria, del pensamiento, de la inculcación de 
los  sentimientos,  de  los  intereses  y  del  desarrollo  de  la  imaginación 
(JUKOVSKAIA, 1975, p.3).  
 

Em  Bakthin  (2003)  é  possível  encontrar  essa  reflexão  entorno  do  problema  e  da 
definição  dos  gêneros  do  discurso  possibilidades  de  trabalho  no  desenvolvimento  da 
linguagem  na  infância,  quando  organizados,  planejados  na  mediação  pedagógica  do 
professor  para  com  as  crianças.  Para  o  autor,  não  se  deve  minimizar  a  extrema 
heterogeneidade dos gêneros discursivos e a dificuldade daí advinda de definir a natureza 
do enunciado.  

Aqui é de especial  importância atentar para a diferença essencial entre os gêneros 
discursivos  primários  (simples)  e  secundários  (complexos).  Os  gêneros  secundários 
(complexos‐romances, dramas, pesquisas  científicas de  toda espécie, os grandes gêneros 
publicitários,  etc)  surgem  nas  condições  de  um  convívio  cultural  mais  complexo  e 
relativamente muito desenvolvido e organizado  (predominantemente o escrito) artístico, 
científico, sociopolítico, etc (BAKTHIN, 2003, p.263).  

Trabalhar  com  gêneros  discursivos,  desde  a  primeira  infância,  potencializa  o 
trabalho pedagógico do professor e reconhece que a concepção de linguagem, como fator 
emocional,  cria um  fundo  agradável  à brincadeira, desenvolvendo  a  expressividade  e  a 
sonoridade da  linguagem  (relação  entre  som  e  letra  e  letra  e  som) no momento da  sua 
representação do papel especificado no momento do jogo.  

Quando discutimos o  léxico dos  sujeitos durante os  jogos e brincadeiras,  teremos 
uma  grande  possibilidade  de  apropriação  e  diferenciação  estabelecida  arbitrariamente 
dentro  de  seu  grupo  linguístico.  Com  estes  jogos  aprenderão  com  seus  brinquedos  a 
nomeá‐los  com  correção  de  acordo  com  a  codificação  linguística  do  signo  estabelecida 
historicamente pelo seu grupo social.  

 
3. Apropriação e desenvolvimento da linguagem pela mediação do jogo  

Para  a  abordagem  histórico‐cultural  de  Vigotsky  (2001),  o  uso  da  linguagem  se 
constitui  na  condição mais  importante  do  desenvolvimento  da  consciência  da  criança 
(funções psicológicas superiores). E é por meio da linguagem que o indivíduo se apropria 
da  cultura, da  história, do  seu  entorno  social  e dessa  forma possibilita  assim,  que  essa 
natureza social se torne sua natureza psicológica: “A função da linguagem é comunicativa. 
A  linguagem  é,  antes  de  tudo,  um  meio  de  comunicação  social,  de  enunciação  e 
compreensão” (VIGOTSKY, 2001, p.11).  

Além  dos  adultos,  dos  familiares mais  próximos,  e  de  todo  universo  simbólico, 
vinculado aos meios de comunicação, que atualmente circula pela sociedade, a palavra do 
professor tem (também tem) uma grande importância na formação da representação que a 
criança  faz  do  mundo.  Isso  também  vale  para  o  crescimento  do  vocabulário  e  das 
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estruturas  gramaticais  da  língua  a  partir  da  influência  do mediador  deste  processo  de 
desenvolvimento linguístico.  

O  professor  tem  condições  de  exercer  uma  função  primordial  neste  processo  de 
codificação  correta  dos  signos,  pois  nos  primeiros  anos,  durante  o  processo  de 
alfabetização,  em  condições  ideais,  a  criança  tende  a  se  apropriar  dos  significados 
estabelecidos. Dessa  forma,  cabe ao  educador anotar  e  ensinar  corretamente  como  estes 
objetos  são  linguisticamente  identificados. Pois durante  este processo de  criação podem 
existir representações confusas por parte das crianças, sem concordância entre as palavras 
e os objetos apresentados.  

Os mediadores do processo  têm uma  tarefa  importante por meio do brincar e do 
jogo, mediar o  interesse da criança pelo conhecimento e o patrimônio da cultura. Assim, 
esses procedimentos podem ampliar o  léxico  e a  representação  simbólica da  criança, ao 
mesmo tempo em que, a partir de uma relação dialética, fortalece, aumenta e enriquece o 
conteúdo da brincadeira.  
 
4. Algumas questões levantadas  

Ao  longo da pesquisa bibliográfica, dialogamos com autores que destacam pontos 
como: desenvolvimento da linguagem, jogo infantil.  

É importante que quando as crianças estejam no espaço real que foi representada a 
brincadeira, o mediador interaja e permita que a criança se aproprie das definições dadas 
aos signos pelos demais sujeitos do grupo linguístico. Assim, as crianças quando estejam 
novamente  representando  os  jogos  de  papéis  darão  os  nomes  corretos  de maneira  que 
permitirão uma representação mais clara e com uma linguagem mais precisa.  

Hoje, os estudos têm demonstrado que o aumento da condição linguística não está 
relacionado com o desenvolvimento etário, pela forma como este sujeito está em interação 
com  o meio  sócio  cultural,  como  é  ensinado  o  uso  da  linguagem  e  sua  própria  ação 
linguística.  É  no  momento  da  brincadeira,  em  que  as  tendências,  as  ações  e  aos 
movimentos,  e  seu desejo de  reproduzi‐las durante  os  jogo de papéis,  que  se  criam  as 
premissas para enriquecer a linguagem das crianças.  

No campo da linguística, tal concepção ocorria com o objetivismo abstrato, em que 
a  fala não era objeto da  linguística. De acordo com  Jobim e Souza  (2005): “Ao separar a 
língua (social) da fala (individual). Para o objetivismo abstrato, o fator normativo e estável 
prevalece  sobre  o  caráter mutável  da  língua  e  portanto,  visto  como  produto  acabado” 
(JOBIM E SOUZA, 2005, p.98).  

O domínio das estruturas linguísticas, do significado atribuído aos signos e a suas 
formas  de  uso,  enriquecem  o  pensamento  e  a  linguagem  da  criança.  O  domínio  do 
significado das estruturas  lexicais, verbais durante este processo, que a criança chegue a 
compreender as formas e estruturas dadas historicamente a sua língua, e assim estabelecer 
uma premissa para uma melhor compreensão da linguagem dos outros.  

O  desenvolvimento  linguístico  da  criança  relacionado  à  brincadeira  dependerá 
diretamente de como ela aprendeu as ações e características dos demais sujeitos, sobre o 
uso  dos  instrumentos  de  trabalho,  de  preparação  dos  instrumentos  para  ser  utilizados 
neste processo, e como ao longo de seu desenvolvimento a criança foi ensinada a narrar e 
dialogar com os outros sobre estes processos.  
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A  partir  das  evidências  apresentadas  pelas  pesquisas  realizadas  pelo  grupo  que 
integrava  o  círculo  de  estudiosos  coordenados  por  Vigotski,  bem  como  a  partir  de 
contribuições  de  Bakhtin,  talvez  seja  possível  afirmar  que  a  criança  apropria‐se  do 
conhecimento  mediante  a  linguagem,  mediante  o  enunciado.  E  consideramos  que  a 
mediação  do  jogo  infantil  na  apropriação  e  no  desenvolvimento  da  linguagem,  há  a 
relação com o outro que é de extrema importância, uma vez que os espaços e tempos em 
que  as  crianças  transitam,  elas  estão  apropriando‐se  dos  conhecimentos  produzidos 
histórico e socialmente pela humanidade.  
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As contribuições de conceitos desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin para 
a descrição e análise de enunciados de sujeitos com afasias  

 
Rosana do Carmo Novaes Pinto52  

 
 

Desde 1999, venho defendendo a relevância de categorias postuladas pelo Círculo 
de Bakhtin – com destaque para os conceitos de enunciado, acabamento e querer‐dizer (intuito 
discursivo), dentre outros – para a descrição e análise de enunciados de sujeitos afásicos; 
noções que vem sendo cada vez mais utilizadas na área dos estudos neurolinguísticos53 e 
acompanhadas,  mais  recentemente,  de  outros  conceitos  e  reflexões,  para  tratar  dos 
aspectos éticos envolvidos na pesquisa e no acompanhamento terapêutico desses sujeitos. 
Nesse  sentido,  têm  sido produtivos e  inspiradores os diálogos com pesquisadores como 
Freitas  (2010), Brait  (2009),  Sobral  (2009), Amorim  (2009), Miotello  (2011), Ponzio  (2008, 
2010), Petrilli (2009) e Faraco (2009), dentre outros.  

Bakhtin (1929/1988: 90) criticou a Linguística do  início do século 20, que relegou a 
função comunicativa da  linguagem a um segundo plano ao eleger a  língua e não a  fala – 
retomando  a  dicotomia  postulada  por  Saussure  –  como  objeto  de  estudo,  corrente  que 
Bakhtin denominou objetivismo abstrato e também criticou o subjetivismo idealista, que via o 
fenômeno linguístico como um ato de criação individual. Segundo o autor, tanto um como 
outro impediam a compreensão totalizante da linguagem e propôs a interação verbal como 
superação dialética dessas posições.  

O ato de fala e seu produto, a enunciação, não podem ser explicados somente a partir 
das  condições do  sujeito  falante, mas  também não podem dele prescindir. Não  se pode 
compreender  a  enunciação  fora  de  uma  situação  concreta  e  se  essa  condição  não  for 
considerada, diz Bakhtin,  trata‐se de  ficção científica.   O autor criticou  também o  esquema 
normalmente utilizado na Linguística  formal, para se referir aos participantes de um ato 
comunicativo, para representar o papel do outro – o locutor – normalmente desconsiderado 
no processo (NOVAES‐PINTO, 1999). Em suas palavras: 

 
(...) quando o papel do outro é  levado em consideração, é como um destinatário 
passivo que se limita a compreender o locutor. O enunciado satisfaz ao seu próprio 
objeto (ou seja, ao conteúdo do pensamento enunciado) e ao próprio enunciador. A 
língua só requer o locutor – apenas o locutor – e o objeto de seu discurso, e se, com 
isso, ela também pode servir de meio de comunicação, esta é apenas uma função 
acessória,  que  não  toca  à  sua  essência. É  óbvio  que  a  coletividade  linguística,  a 
multiplicidade dos  locutores  são  fatos  que  não podem  ser  ignorados  quando  se 
trata da língua, mas esse aspecto não é necessário ou determinante quando se trata 
de definir a natureza da língua em sua essência (BAKHTIN, 1997, p. 290) 

 

                                            
52 Instituto de Estudos da Linguagem/UNICAMP; ronovaes@terra.com.br 
53 Podemos citar alguns trabalhos já concluídos que, a partir de 2004, foram orientados na perspectiva bakhtiniana no 
campo das afasias e de outras patologias que comprometem a linguagem: Beilke (2009), Canoas-Andrade (2009), 
Valiante (2009), Justo (2011), Amorim (2011), Deffanti (2011), Algave (2012), Cazarotti-Pacheco (2012), Mazuchelli 
(2012),  Souza-Cruz (2013) e Nandin (2013), todos disponíveis na biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem e 
em: http://www.iel.unicamp.br/biblioteca/teses.php  
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Tal  esquema  gera  “uma  imagem  totalmente distorcida do processo  complexo da 
comunicação verbal”, diz Bakhtin. E autor prossegue, com sua crítica contundente: 

 
Nos  cursos  de  linguística  geral  (até  nos  cursos  sérios  como  os  de  Saussure),  os 
estudiosos comprazem‐se em representar os dois parceiros da comunicação verbal, 
o locutor e o ouvinte (quem recebe a fala), por meio de um esquema dos processos 
ativos da fala no locutor e dos processos passivos de percepção e de compreensão 
da  fala  no  ouvinte. Não  se  pode  dizer  que  esses  esquemas  são  errados  e  não 
correspondem  a  certos  aspectos  reais,  mas  quando  estes  esquemas  pretendem 
representar o todo real da comunicação verbal se transformam em ficção científica 
(BAKHTIN 1997, p. 290) 54 

 
A respeito do sistema da língua e da sua relação com seu uso concreto, Bakhtin diz 

que  este  dispõe  de  uma  reserva  imensa  de  recursos  puramente  linguísticos  para  expressar 
formalmente o ato vocativo:  recursos  lexicais, morfológicos  (flexões  correspondentes, os 
pronomes,  as  formas  pessoais  dos  verbos),  sintáticos  (os  diferentes  clichês  e  as 
modificações das orações). Entretanto, essas formas só podem implicar um destinatário real 
no todo de um enunciado concreto. Segundo o autor:  

 
Esses  recursos  especializados da  língua  (recursos  gramaticais)  jamais  abrangem, 
claro,  todas  as  expressões  pelas  quais  a  fala  se dirige  a um destinatário. Certos 
recursos  linguísticos  podem  até  estar  completamente  ausentes;  ainda  assim  o 
enunciado  refletirá,  com  grande  agudeza,  a  influência  do  destinatário  e  de  sua 
presumida reação‐resposta. É sob uma maior ou menor influência do destinatário e 
de  sua  presumida  reação‐resposta  que  o  locutor  seleciona  todos  os  recursos 
linguísticos de que necessita (BAKHTIN, 1997, p. 326).  

 
Os  indivíduos  operam,  assim,  sobre  os  recursos  da  língua  –  recursos  lexicais, 

fraseológicos e gramaticais – e os transformam em enunciados. As unidades da língua são 
indeterminadas, vagas,  confusas, porque  resultam de um menosprezo pela natureza do 
enunciado, este sim a unidade real da comunicação. É necessário considerar o equilíbrio entre 
o valor que  têm as formas estruturantes da  língua,  inclusive suas organizações  lexicais e 
sintáticas e o fato de que essas unidades e regras não foram aprendidas fora da experiência 
com  a  própria  língua.    A  interação  verbal  é  o  lócus  de  superação  dessas  posições 
dicotômicas. O ato de fala e seu produto, a enunciação, não podem ser explicados somente 
a partir das condições do sujeito falante, mas também não podem dele prescindir.  Tendo a 
enunciação  uma  natureza  social,  não  se  pode  compreendê‐la  fora  de  uma  situação 
concreta. Nos modelos  estruturais,  “a  linguagem  é  considerada  do  ponto  de  vista  do 
locutor como se este estivesse sozinho, sem uma forçosa relação com os outros parceiros 
da comunicação verbal” (ibid, p. 289). 

 
Enunciado e acabamento 
 

Os  conceitos  de  enunciado  e  acabamento  têm  fundamental  importância  para  a 
descrição e análise da produção de linguagem dos sujeitos afásicos e para a compreensão 
                                            
54 Os Gêneros do Discurso foi escrito entre 1952 e 1953. Está incluído na obra “Estética da Criação Verbal”, que reúne 
textos escritos em épocas diferentes, segundo Souza (1998, p. 39). 
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dos  processos  alternativos  de  significação  –  verbais  e  não‐verbais.  Segundo  Bakhtin,  o 
conceito de enunciado supera os problemas que são próprios das unidades desvinculadas 
da natureza real da linguagem – palavras, frases, orações:  

 
A  indeterminação e a confusão  terminológicas acerca de um ponto metodológico 
tão central no pensamento linguístico resultam de um menosprezo total pelo que é 
a  unidade  real  da  comunicação  verbal:  o  enunciado. A  fala  só  existe,  na  realidade,  na 
forma concreta dos enunciados de um indivíduo: do sujeito de um discurso‐fala. O 
discurso se molda sempre à forma do enunciado que pertence a um sujeito falante 
e  não  pode  existir  fora  dessa  forma.    (...) As  fronteiras  do  enunciado  concreto, 
compreendido como uma unidade da comunicação verbal, são determinadas pela 
alternância  dos  sujeitos  falantes,  ou  seja,  pela  alternância  dos  locutores.  Todo 
enunciado  ‐ desde a breve  réplica  (monolexemática) até o  romance ou o  tratado 
científico  ‐ comporta um começo absoluto e um fim absoluto: antes de seu  início, 
há os enunciados dos outros, depois de  seu  fim, há os enunciados‐respostas dos 
outros  (ainda  que  seja  como  uma  compreensão  responsiva  ativa  do  outro).  O 
enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, estritamente 
delimitada  pela  alternância  dos  sujeitos  falantes,  e  que  termina  por  uma 
transferência da palavra ao outro, por algo como um mundo “dixi” percebido pelo 
ouvinte, como sinal de que o locutor terminou.  (BAKHTIN, 1997, p. 293) 

 
O conceito de enunciado é fundamental em nossas descrições e análises de dados no 

contexto  das  afasias,  principalmente  porque  qualquer  réplica,  mesmo  monolexemática, 
constitui um enunciado no  interior do processo dialógico. O conceito se aplica até mesmo 
quando  a  expressão  é  bastante  reduzida  e nenhum  outro  conceito  relativo  às unidades 
convencionais da língua (palavras, orações) pode dar conta. Assim, temos os enunciados de 
CF:  [e´saw  e´saw  e´sew],  os  de  EF:  [ow:  ow]  e  de GS  [o´da  o´da],  cuja  significação  e 
acabamento só podem ser dados no interior do processo dialógico.  

Os  conceitos  de  enunciado  e  acabamento  estão  intimamente  relacionados.  Para  o 
autor,  “cada  réplica,  por  mais  breve  e  fragmentária  que  seja,  possui  um  acabamento 
específico, que  expressa  a posição do  locutor”. É possível  responder  a um  enunciado  e 
tomar,  com  relação a uma  réplica, uma posição  responsiva. A  fronteira do  enunciado  é 
definida em função da alternância dos sujeitos. Nos critérios para estabelecer a noção de 
acabamento  encontra‐se  um  dos  conceitos  que  entendemos  ser  um  dos mais  produtivos 
para descrever e analisar os dados de linguagem no contexto do estudo das afasias: o de 
querer‐dizer ou intuito discursivo. 
 
Querer‐dizer 

 
 Os  sujeitos  afásicos  (mesmo  aqueles  com  grau  de  afasia  considerado  “leve”) 

frequentemente reportam suas dificuldades para dizer tudo o que querem ou precisam. Os 
seus  relatos  são  importantes  para  compreendermos  a  natureza  do  impacto  da  lesão 
neurológica  sobre  o  funcionamento  linguístico‐cognitivo  e  para  suas  vidas.  Mesmo 
quando os incentivamos, dizendo que estão “falando bem”, eles se mostram insatisfeitos, 
pois não  conseguem dizer “tudo o que querem”. Nos  casos mais graves, o “tratamento 
exaustivo  do  objeto  do  sentido”,  termo  utilizado  por  Bakhtin,  torna‐se  praticamente 
impossível.  O conceito de querer‐dizer pode ser substituído, na maioria dos contextos, por 
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intuito discursivo ou por projeto de dizer. Segundo Bakhtin, o  enunciado  é marcado pelas 
circunstâncias individuais, pelos parceiros individualizados e suas intervenções anteriores 
e é por isso que  

 
os  parceiros  diretamente  implicados  numa  comunicação, 
conhecedores da  situação e dos enunciados anteriores, captam com 
facilidade e prontidão o intuito discursivo, o querer‐dizer do locutor, 
e,  às  primeiras  palavras  do  discurso,  percebem  o  todo  de  um 
enunciado,  em processo de desenvolvimento    (BAKHTIN,  1997, p. 
301) 
  

No  caso  do  trabalho  com  os  afásicos,  pela  natureza  de  seus  enunciados  –  que  
prescindem de alguns recursos da língua (muitas vezes monolexemáticos, telegráficos ou 
não‐palavras,  como  vimos  acima)  –  os  seus  interlocutores  (não‐afásicos)  precisam  estar 
atentos  a  todos  os  indícios  –  verbais  e  não  verbais  –  para  dar  acabamentos  a  seus 
enunciados, buscando compreender seu querer‐dizer ou chegando o mais próximo possível 
dele. Desenvolver a capacidade dos afásicos de voltarem a participar do jogo discursivo – 
na arena da linguagem – é um dos desafios do trabalho realizado no CCA.   
 
Por uma Filosofia da Linguagem como Filosofia da Escuta 

 
Busquei,  neste  texto,  sintetizar  algumas  questões  acerca  da  contribuição  de  três 

conceitos bakhtinianos – enunciado, acabamento e querer‐dizer – para a descrição e análise de 
enunciados de sujeitos com afasias. Temos buscado compreender na obra de Bakhtin, mais 
recentemente, o conceito de ato ético e responsável, não para que seja aplicado diretamente a 
alguma instância de análise, mas porque sintetiza uma postura com relação ao agir na vida, 
bem como as escolhas teórico‐metodológicas que devemos fazer – de modo responsável – 
o  tempo  todo.   Essas questões,  segundo Faraco  (2009), estão  subjacentes às  reflexões de 
Bakhtin  e  seu  círculo  acerca  da  linguagem,  da  dialogia  e  da  alteridade  desde  seus 
primeiros escritos.  

Em um mundo cada vez mais logocêntrico, não é difícil imaginar o que significa a 
condição de se tornar afásico. Entretanto, temos tido a oportunidade de ouvir dos próprios 
sujeitos  que  participam  do  CCA  suas  estórias  de  exclusão,  muitas  vezes  devidas  à 
ignorância acerca das afasias  (NOVAES‐PINTO, 2009). São pessoas que de um dia para 
outro passaram a não existir mais para amigos e parentes; que deixaram de ter um trabalho, 
de  terem  direito  ao  lazer,  que  passam  a  ser  vistos  como  aqueles  que  não  falam  e  que, 
portanto, não pensam.   

A  reflexão desenvolvida por Ponzio  sobre  a  importância da  escuta  atenta  e do  dar 
tempo ao outro parece ser muito apropriada no contexto de nossa discussão. Ao se referir ao 
movimento  que  chama  de  “Revolução  Bakhtiniana”,  que  dá  título  a  um  de  seus  livros 
(PONZIO, 2008), Ponzio afirma que tal revolução significa  justamente: “(…) dar  tempo ao 
outro. Da  centralização  de  si mesmo  à  centralização  do  outro”  (PONZIO,  2010,  p.  4). A 
Filosofia da Linguagem, para o autor, deveria  ser uma Filosofia da Escuta, da  recepção da 
palavra do outro e de sua compreensão responsiva.  
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Encerro  citando  as  palavras  do  autor,  que  estão  em  plena  consonância  com  o 
trabalho desenvolvido no Centro de Convivência de Afásicos do Instituto de Estudos da 
Linguagem  (CCA/IEL/UNICAMP) e com os demais conceitos bakhtinianos aos quais me 
dediquei ao longo deste trabalho: 

 
(...) esse é o ponto central da relação com a outra palavra: a posição de escuta, o 
colocar‐se  em  escuta;  e  o  colocar‐se  em  escuta  significa  simplesmente  isso:  dar 
tempo ao outro, o outro de mim e o outro eu; dar tempo e dar‐se tempo. Esse não é 
nem o produtivo tempo de trabalho, mercadoria, nem o relaxante tempo livre. É o 
tempo  disponível,  disponível  para  a  alteridade,  a  alteridade  de  si  mesmo  em 
relação à própria  identidade e a alteridade do outro em relação à sua  identidade. 
(...) Escutar significa, ao invés, deixar tempo para o outro (PONZIO, 2010, p. 25‐26).  
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 As fronteiras da escuta: o posicionamento ético de um educador frente aos 
discursos de alunos presentes em diários de leitura 

 
Rhena Raize Peixoto de Lima55 

 
 
O presente artigo trata de uma reflexão provocada após conclusão da dissertação de 

mestrado da autora56. O objetivo da pesquisa  consistia  em analisar as vozes  sociais,  sob 
aporte teórico bakhtiniano, que emergiam de diários de leituras produzidos por alunos do 
Ensino Médio.  Os  diários  foram  escritos  durante  os  anos  de  2009  e  2010  por  alunos 
ingressantes  no  Instituto  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  Grande  do Norte 
(IFRN)57. Para  a pesquisa,  foram  selecionados dez  enunciados presentes  em dez diários 
diferentes. 

Durante  o  contato  com  esse  corpus,  uma  das maiores  quebras  de  expectativa  foi 
perceber que, mesmo convivendo em uma instituição federal, na qual se discutia questões 
de diversidade dentro  e  fora de  sala de  aula,  alguns  alunos  apresentavam um discurso 
excludente  com  relação  ao  seu  outro.  Como  reiteramos  ao  longo  de  todo  o  texto  da 
pesquisa,  a  linguagem  é  uma  construção  social  e,  portanto,  fruto  de  todas  as  relações 
sociais experienciadas pelo sujeito. Nesse sentido, não é suficiente um aluno estar em um 
ambiente escolar que propaga o respeito às peculiaridades do outro, se esse mesmo aluno 
vivencia situações em outros ambientes que estão na contramão desse discurso. 

Apesar disso, refletimos sobre o fato de o aluno estar em uma situação de avaliação 
e saber que o professor/a teria contato com seu texto e seu discurso e, mesmo assim, não 
usar de eufemismos e modalizações para apresentar seu posicionamento. Essa inesperada 
atitude dos alunos foi motivo principal para desenvolvermos a reflexão aqui apresentada. 
Veremos, agora, um  exemplo de  enunciado que melhor  representa  esse  comportamento 
por parte dos diaristas. 

 
1 O fim do mundo e a aceitação do outro 

Antes de entrarmos na discussão, reproduziremos aqui uma análise de um aluno, 
estudante do curso  técnico  integrado de Mecânica. O  texto analisado pelo estudante em 
seu  diário  trata‐se  de  um  anúncio  publicitário,  cujo  principal  objetivo  era  divulgar  os 
garotos nomeados “Colírios Capricho”. Os colírios são candidatos de um concurso mensal, 
escolhidos pelo público feminino e adolescente, leitor da revista “Capricho”, que elege os 
garotos segundo seus critérios de beleza. Vejamos o que o discente tem a nos dizer sobre o 
anúncio. 

 
 

                                            
55 Mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Especialista em 
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Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

56 Trabalho intitulado “Vozes sociais em diálogo: uma análise bakhtiniana dos diários de leituras produzidos por alunos 
do ensino médio”. 

57  Os diários utilizados na pesquisa foram produzidos por alunos da pesquisadora e por alunos de outro professor  da 
disciplina de Língua Portuguesa da instituição. 
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Olhar para esse texto me dá desgosto. Quando olho para esse texto percebo que o mundo está chegando ao fim. 

Como as garotas podem achar beleza onde não há beleza? Olhem para a cara desses “meninos”, eles são um bando de 
fresco, sem dúvida, já saíram do armário faz tempo. 

Nessas horas eu sinto pena, e como sinto pena dos pais desses “garotos”, no meu caso, eu não saberia o que 
fazer, se a bixinha ficasse irritada comigo seria preconceituoso de minha parte? Ah, que se dane, se até 2012 eu ter um 
filho, não vai dar tempo para saber se é macho ou bicha. 

Engraçado nesse texto é que as bixas são super parecidas, usam o mesmo batom, a mesma prancha, o mesmo 
óculos, super gay. O que eu acho é que as mulheres notando que os homens são todos iguais, e não prestam, então elas 
estão achando mais bonito aquele que mais se aproxima de uma mulher. 

   
  Como  vemos,  é  evidente  um  discurso  que  revela  a  não  aceitação  de  grupos 
sociais  representados por homossexuais e por metrossexuais. Para o autor do  texto, um 
mundo  em que  esses grupos  são  reconhecidos  só pode  estar  “chegando  ao  fim”. Desse 
modo, o fim do mundo significa ser obrigado a conviver com a diferença. 
  Confirmando  seu  posicionamento  apresentado  já  no  início,  o  diarista  ainda 
utiliza‐se  de  expressões  pejorativas  para  se  referir  a  seu  outro:  “bando  de  fresco”, 
“bixinha”, “bixas”, “super gay”. 
  Destacamos  ainda  que,  permeando  o  posicionamento  aberto  contra  a 
homossexualidade, há  também um diálogo com uma voz contrária, a qual não pode ser 
representada  apenas  como  favorável  aos  homossexuais, mas,  também,  como  uma  voz 
representada pelo que vem sido chamado de politicamente correto. Essa voz é antecipada no 
enunciado: “se a bixinha ficasse irritada comigo seria preconceituoso de minha parte?”. A 
resposta  ao  questionamento  deixa  clara  a  discordância  e  a  não  preocupação  com  o 
julgamento  do  outro:  “Ah,  que  se  dane”. Nesse momento,  percebemos  que  o  autor  do 
diário  considera  como  supradestinatário os  sujeitos que possivelmente  condenarão  suas 
escolhas  lexicais,  entre  os  quais  podemos  apontar  a  professora,  a  instituição,  os 
documentos federais oficiais que convergem para a aceitação do outro. 
  Considerando  o  diálogo  como  o  embate  de  vozes  presente  nos  discursos,  o 
embate  que  se  estabelece  no  enunciado  aqui  analisado  servirá  de  base  para 
compreendermos as reflexões que seguem. 
 
2 Os sentidos da escuta 
  Ouvir o outro, no sentido bakhtiniano, não é concordar com ele. Ouvir o outro é 
saber que existe um sentido e uma historicidade em seu discurso. Ou seja, o seu discurso 
não  é  constituído  apenas  por  um  sujeito, mas  por  uma  grande  teia  discursiva  que  o 
precedeu. Desse modo, estamos entrando no lugar que o outro ocupa, pois, do lugar que 
ocupo, o discurso do outro não pode fazer sentido. Nessa atitude, segundo Bakhtin (2010), 
consiste uma participação responsável diante da vida. 

Sendo  assim,  é  imprescindível  para  as  relações  sociais  ouvir  o  outro  no  sentido 
bakhtiniano, sobretudo em situações de pesquisa e de sala de aula, nas quais o nosso senso 
crítico entra em ação e os nossos  julgamentos pautam‐se, muitas vezes, em determinados 
discursos vigentes, cuja aceitação social é fruto de lutas de minorias para conseguir ocupar 
um espaço relevante na sociedade. 

Nesse  ponto,  podemos  discutir  se  nossas  ações  precipitadas  diante  do  discurso 
preconceituoso do outro, que  é nosso  aluno,  cuja  formação  é, até  certo ponto, de nossa 
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responsabilidade,  não  estão  impondo  um  ponto  de  vista  e,  consequentemente, 
desconsiderando a historicidade do discurso desse outro. 

Nesse  caminho  que  desconsidera  os  aspectos  discursivos  do  posicionamento  do 
outro,  temos  o  lado  oposto  à  escuta,  que  se  configura  na  indiferença.  Segundo  afirma 
Amorim (2007), 

Para tornar o pensamento não‐indiferente, é preciso responder por ele levando em 
conta o  contexto  em que nos  encontramos. E o  contexto  será  sempre uma  arena 
onde diferentes valores  se afrontam, engendrados nas diferentes posições  sociais 
que ocupamos. O pensamento tornado ato é um pensamento com entonação e que 
adquire, segundo a expressão de Bakhtin, “a luz do valor”. (AMORIM, 2007, p. 19). 
 

Por essa razão, por mais difícil que seja conviver com um discurso que nos parece 
ultrapassado  e, por  isso,  inconcebível,  é necessário  compreendermos  cada manifestação 
desse ponto de vista  em um  enunciado  como única,  singular  e que deve  ser  entendida 
como  tal.  Isso  significa  ir  além  das  aparências,  reconhecendo  o  outro  como  único  e 
singular no todo da sociedade (SANTOS, 2010). 
  Quando não agimos assim, nos fechamos à reflexão e calamos o nosso outro em 
nossas  situações  de  interação,  algo  semelhante  ao  que  Ponzio  diz  quando  se  refere  à 
mediação da palavra literária: 
 

A mediação da palavra literária permite chegar a outra palavra, deixando‐a outra, 
escutando‐a na  sua alteridade, não a  reduzindo a objeto, nem a  reportando  tal e 
qual  como palavra do  eu, ou  seja, do ponto de vista do  sujeito que  a  considera 
“própria”, sua palavra “propriedade”, sua posse, seu instrumento, palavra para ele 
totalmente  familiar  e  por  ele  domesticada,  sem  estranheza,  sem  alteridade,  sem 
liberdade. (PONZIO, 2010a, p. 80). 
   

  Dar liberdade à palavra requer de nós, educadores, esquecermos um pouco nossa 
ânsia de modificar a realidade. É também correr riscos, ter a paciência e a tolerância que 
esperamos encontrar no outro. E, acima de tudo, reconhecer esse outro não apenas como 
objeto, mas como participante na construção de meus valores e posicionamentos. 
 
3 O papel do professor ante os discursos que o desafiam 
  Sabemos que  o  ato  ético para Bakhtin  (2010)  corresponde  ao  ato  responsável,  ou 
seja,  à  resposta  e  à  participação  do  diálogo.  Considerando  o  que  foi  visto  até  então, 
podemos dizer que ouvir os discursos, no sentido bakhtiniano, é ser responsável em nossa 
participação  no  grande  diálogo,  uma  vez  que  essa  escuta  pressupõe  análise  e  reflexão 
sobre  o  ponto  de  vista  do  outro,  ao  invés  de  uma  atitude  precipitada  de  oposição  ao 
discurso  alheio,  por  meio  de  justificativas  que  não  dão mais  suporte  a  determinadas 
discussões. 
  Nessa perspectiva, dizer  ao  aluno  que  seu discurso  é  homofóbico,  explicando  as 
razões  pelas  quais  ele  se  configura  como  tal,  parece  não  ser  uma  maneira  eficaz  de 
combater esse discurso preconceituoso. Uma atitude mais coerente e mais ética, de acordo 
com a teoria que referencia este trabalho, exige uma discussão e reflexão que vá além do 
julgamento pronto e que investigue os lugares sociais nos quais esses discursos circulam. 
  Dessa  forma,  devemos  compreender  a  responsabilidade  pela  existência  de  um 
discurso não somente da perspectiva individual, mas, sim, a partir de uma perspectiva de 
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grupo, de épocas distintas, de espaços que se entrelaçam. Sobre  isso, Ponzio  (2010b) diz 
que 

Tal  arquitetura  da  responsabilidade  pode  ser  restrita  ao meio  ambiente  em  que 
circunda  o  indivíduo,  ao  seu  grupo  familiar,  profissional,  de  trabalho,  étnico, 
linguístico,  religioso,  à  sua  cultura  e  à  sua  comunidade  política;  ou  pode  ser 
estendido como consciência semiótica global ao universo todo inteiro. Bakhtin faz 
uma distinção  entre uma  “pequena  experiência”  e uma  “grande  experiência”. A 
primeira é uma situação reduzida e está no limite mesquinho e asfixiante do eu, do 
corpo e do mundo. Por outro  lado, na grande experiência, o mundo não coincide 
com ele mesmo [...] ele não está formado e ele não está acabado (PONZIO, 2010b, 
p. 49). 
 

  Não  queremos dizer  com  isso  que devemos  ser  coniventes  com discursos  como  o 
apresentado  no  enunciado  que  nos  serviu  de  exemplo.  Nos  lugares  de  educadores  e 
pesquisadores  que  ocupamos,  precisamos  combater  qualquer  discurso  que  cause 
sofrimento e exclusão a algum grupo social, conforme nos aponta Moita Lopes (2009). O 
que  está  em  questão  aqui  é  a  forma  como  combatemos,  em nossas práticas discursivas 
cotidianas, as “certezas” que integram o sujeito aluno. 
  Deixando  a  escuta de  lado, podemos  também  incorrer no  equívoco de  apresentar, 
para o nosso aluno e em nossas pesquisas, uma “palavra dogmática”, uma vez que 

 
Quanto mais  a palavra  é dogmática, quanto menos  a percepção  compreensiva  e 
avaliadora permite saltos, desvios e gradações entre verdade e engano, entre bem e 
mal, mais despersonalizadas serão as  formas conforme as quais são  reportadas a 
palavra outra. (BAKHTIN, 2011, p. 77). 
 

Para  finalizar  essa  breve  discussão,  recorremos  a  um  dos maiores  sociólogos  da 
contemporaneidade.  Bauman  (2001)  explica  o  estranhamento  diante  do  outro,  que  é 
diferente de mim, como uma identificação de perigo por parte do eu a partir da “invasão” 
de “corpos estranhos”  (p. 126). Comparando a  relação  eu x  outro  com o  trato que nosso 
organismo  confere  aos  “corpos  estranhos”,  o  autor  afirma  que  o  diferente  assusta‐nos 
devido ao apego que temos à pureza: 

 
Essa decisão certamente se adapta à nossa preocupação contemporânea obsessiva 
com  poluição  e  purificação,  à  nossa  tendência  de  identificar  o  perigo  para  a 
segurança  corporal  com  a  invasão  de  “corpos  estranhos”  e  de  identificar  a 
segurança  não‐ameaçada  com  a  pureza.  A  atenção  agudamente  apreensiva  às 
substâncias que entram no corpo pela boca e pelas narinas, e aos estranhos que se 
esgueiram  sub‐repticiamente  pelas  vizinhanças  do  corpo,  acomodam‐se  lado  a 
lado  no mesmo  quadro  cognitivo. Ambas  ativam  um  desejo  de  “expeli‐los  do 
sistema”. (BAUMAN, 2001, p. 126). 
 

Assim, vivemos  sob  essa  constante vigilância  e  acreditamos que  o  outro, por  ser 
desconhecido ou diferente de nós, pode sempre representar perigo. Além de desmistificar 
esse pensamento, devemos, como profissionais da educação,  ter o cuidado de mostrar a 
esses  jovens que aceitar o outro como ele é, sem preconceitos, e, ao mesmo tempo, tentar 
eliminá‐lo ou convencê‐lo de que está errado são atitudes completamente contraditórias. 

Bakhtin (2011) afirma que as palavras do outro, revestidas pela nossa, ganham algo 
de novo. A partir disso, que possamos nos questionar: o que trazemos de novo aos nossos 
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alunos  está  auxiliando  no  combate  ao  discurso  que  nega  a  diversidade?  Estamos 
acrescentando  algo  à  voz  do  outro  ou  estamos  apenas  repetindo  discursos  que  somos 
instruídos a defender, muitas vezes, sem nenhum tipo de reflexão? Educar exige revisitar 
constantemente nossas práticas. Para isso devem servir nossas horas dedicadas à pesquisa. 
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Atos responsáveis no espaçotempo da pesquisa com crianças 
 

Margarete Sacht Góes58 
 
 
Introdução 

Como pesquisadores, ao nos inserirmos em uma sala de atividades e quebrarmos as 
barreiras que  circundam  esse  espaçotempo, perguntamo‐nos  sobre  como  estabelecer uma 
relação viva com as crianças que ali habitam.  Como buscar uma penetração profunda no 
enunciado  e  na  vivência  do  outro?  Entendemos  que  a  partir  do momento  em  que  a 
linguagem é utilizada no  espaçotempo da pesquisa pelo pesquisador e pela criança numa 
relação dialógica, ela se manifesta não como um instrumento de comunicação, mas como 
um  elo  que  liga  um  ao  outro.  E,  sendo  esse  outro  uma  criança,  o  sentido  de 
responsabilidade  do  pesquisador  torna‐se  ainda  maior,  devido  às  peculiaridades  e 
idiossincrasias  da mesma.  Tendo  em  vista  as  condições  de  vulnerabilidade  em  que  a 
criança  se  encontra,  pela  própria  faixa  etária,  o  pesquisador  deve  ver  amiúde,  deve 
aprofundar  a  compreensão nos/dos  enunciados,  tornando o  seu olhar mais  sensível  em 
relação à forma como vida e o mundo estão se constituindo para esses pequenos sujeitos. 
Enfim, a aliança que se estabelece, deve, de fato, ser permeada pela ética e pelo cuidado. 
Mas por que levantar essas questões, se isso é condição para o pesquisador inserir‐se em 
campo ao fazer parte da vida de um grupo? Que inquietações nos levaram a refletir sobre 
a linguagem, a educação e a ética a partir do diálogo entre pesquisador e sujeito‐criança? 
 
Um encontro, uma conversa... 

Uma  conversa...  apenas uma pequena  conversa  com uma  criança de quatro  anos 
que  praticamente,  durante  o  tempo  da  pesquisa,  não  falava  na  sala  de  atividades, 
mantinha‐se distante  e  ao mesmo  tempo  observava  o  seu  entorno... Uma  conversa  nos 
atravessou de  forma  contundente, pois nos afetou  e  impeliu a  repensar que o papel do 
pesquisador  vai  muito  além  da  própria  pesquisa,  nos  compromete  profundamente  e 
integralmente como cidadãos e como responsáveis por pensarmos a educação e tudo que 
advém dela.  

 
“[...] quando ninguém mais estava na sala,  ficamos eu e L  frente a  frente. Ela, silenciosa 
como  sempre,  terminava  suas  escritas  quando pôs  se  a  contar  suas histórias. Contou‐me 
sobre  a necessidade de  arrumar dinheiro para  comprar  comida no  supermercado,  sobre  o 
amigo de seu pai que era menor de idade, que roubou certa quantia de dinheiro e escondeu 
em  sua  casa  e dessa  forma,  seu pai  teria  sido preso,  sendo  responsabilizado por  tal  ato... 
Contou‐me ainda sobre a luta de sua mãe e dela mesma, indo até a delegacia para convencer 
o delegado que o pai era  inocente... Sobre a  falta de ética desse delegado que, além de não 
soltar o pai dela ainda havia comido vários churrasquinhos na barraquinha de sua mãe e ter 
saído sem pagar... Contou‐me sobre a atitude de sua avó em ter mandado prender o próprio 
filho, seu tio... Assim, por meio dos traços em seu desenho e das  letras em seu texto, seus 
enunciados se materializavam...”. 
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Em  cinco  minutos  de  conversa,  essa  criança,  enquanto  desenhava  e  escrevia, 
explicitava num rápido diálogo com a pesquisadora a enorme vivência que carregava e a 
compreensão de um mundo que  se apresentava  sem  ética,  sem moral e profundamente 
desigual. Como pesquisadores bakhtinianos que somos, sabemos que nossa compreensão 
aprofundada no enunciado e na vivência do outro e do mundo são elementos fundantes 
para um encontro dialógico na perspectiva da alteridade. Mas a pergunta é... o que fazer 
com esses enunciados que se apresentam e dos quais não  temos  respostas? O que dizer 
para uma criança de quatro anos, ciente do que acontece em sua vida? O que dizer para 
ela diante da  impunidade e da  falta de  cuidado de pessoas que deveriam estar ali para 
proteger, cuidar e resguardar?  

Nesse  encontro dialógico, percebemos  ainda,  em  suas  enunciações, muitas  vozes 
que penetravam  e  constituíam  seus dizeres, pois  “[...] A  ‘palavra  outra’  é  a palavra  na 
palavra,  enunciação  na  enunciação,  mas,  ao  mesmo  tempo,  é  também  palavra  sobre 
palavra, enunciação sobre enunciação” (BAKHTIN, 2011, p. 69).  

Com certeza as enunciações de L estão se constituindo pelos discursos de sua mãe, 
de sua avó, de seu tio, do delegado... O que dizer então, para contribuir de forma positiva, 
para que essas enunciações, pronunciadas por ela, sejam mais leves e suaves? Ao analisar 
as  personagens  de Dostoievski,  Bakhtin  (2010)  nos  diz  que  o modo  como  elas  veem  o 
mundo é que as  fazem  tomar consciência de si mesmas. Nessa perspectiva, como L está 
vendo  o  mundo  ao  seu  entorno?  Como  essa  criança  está  se  constituindo  e  tomando 
consciência de si mesma?  

Como fazer para que as nossas enunciações, o nosso dizer possa afetar o dizer de L 
e subsumir em seu discurso para que sua percepção do mundo seja transformada? Temos 
o  direito  de  interferir  ou  não?  Nossa  responsabilidade,  como  pesquisador,  não  seria 
exatamente a de denunciar e anunciar?  

Sabemos que toda enunciação é um diálogo, uma vez que faz parte de um processo 
de comunicação  ininterrupto, por  isso somos  impelidos a responder objetivamente como 
forma  de  repensarmos  nossas  atitudes  diante  do  Outro.  Mais  do  que  responder 
precisamos  auscultar,  como  nos  diz  Bakhtin  (2010).  Precisamos  praticar  o  exercício  da 
ausculta e alteridade, colocando‐nos no lugar do Outro e aceitando que afetamos e somos 
afetados  por  pessoas,  atitudes  e  palavras  para  assim  podermos  rever  o  lugar  que 
ocupamos na sociedade. 

Muitas são as variáveis e poucas respostas nos vêm à mente, porém remetendo‐nos 
a Bakhtin, acreditamos que por meio da ausculta enriquecemos nossas possibilidades de 
trocas,  pois  além  de  nos  colocarmos  no  lugar  do Outro,  colocamo‐nos  à  disposição  do 
Outro. Escutar nos remete ao lugar de ouvidor e, por conseguinte, de cuidador do outro. E 
é  desse  lugar  que  enunciamos  o  nosso  ato  responsável  e  assim,  nossos  discursos  se 
materializam e nos posicionamos criticamente e humanamente. É sobre  isso que falamos 
neste  artigo,  nessa  denúncia  de  uma  sociedade  cruel,  desigual,  de  pessoas  frias  e 
impossibilitadas de praticar e compreender a palavra respeito e cuidado. Nosso desejo é 
de anunciar novas possibilidades na vida desses sujeitos‐crianças que como L, encontram‐
se desprotegidas. 

Por  isso,  acreditamos  que  o  diálogo  entre  o  pesquisador  e  os  sujeitos  torna‐se 
fundamental  para  que  as  trocas  aconteçam  e  o  ritmo  da  vida  flua  naturalmente  no 
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espaçotempo da pesquisa. Como seres expressivos e falantes que são, pesquisador e criança 
ao dialogarem, tornam seus dizeres conectados, ou seja, seus enunciados se fundem, pois 
são “[...] duas ou mais consciências se penetrando, estabelecendo fusão e distância; a fusão 
proporciona a penetração e a distância rende o excedente de conhecimento” (MIOTELLO, 
2013, p. 218‐226). E assim, o “[...] cotejamento de uma consciência com outra, de um texto 
com  outros,  é  que  permite  a  compreensão,  o  alargamento  da  própria  consciência 
(MIOTELLO,  2013,  p.  218‐226).  Falamos  aqui  de  uma  consciência  ética  que  precisa  ser 
anunciada  e  contagiada  nas mais diferentes  esferas da  sociedade  e, principalmente  nos 
meios educacionais. 

Na vida, cremos que afetamos e somos afetados, constituímos e somos constituídos 
e,  nesse  caminhar  nossos  dizeres,  nossas  enunciações  se  potencializam  para  abrir 
caminhos de denúncia, de  sonho, de  esperança  e desejo para que  sejamos  sempre mais 
responsáveis em nossos atos e, principalmente no espaçotempo da pesquisa onde estamos 
inseridos, pois é justamente nesses espaços que vemos a incompletude do ser humano e a 
vida na sua inteireza e beleza.  
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Autobiografias nas salas de EJA – um diálogo entre jovens e adultos 

 
Jaqueline Silva de Souza59 

 
 
 Introdução 
 
  A escrita de autobiografias fez parte das atividades do meu projeto de pesquisa de 
Mestrado, “Jovens e Adultos: autores de suas próprias palavras”. Todas as atividades do 
projeto desenvolveram‐se na EMEF Edson Luís Lima Souto, com uma turma de 4º Termo 
da EJA.  O norte de toda a pesquisa, e, portanto das atividades que lá realizei, é discutir a 
formação de alunos autores, para  tanto, dialogo com alguns conceitos de Bakhtin ao me 
questionar sobre o que é ser um autor. Como partir das “palavras‐alheias” e dialogar com 
“palavras‐próprias”? 
 
A elaboração de autobiografias 

Para essa atividade específica de elaboração de autobiografias, inicialmente parti da 
leitura coletiva de um  texto motivador  intitulado “Crônica de um  jovem sonhador”, um 
texto autobiográfico, no qual José Reinaldo conta a trajetória de sua vida, narra em alguns 
parágrafos o processo que viveu quando mal conhecia o alfabeto e partiu da  lavoura de 
café  para  viver  em  Ribeirão  Preto.  Lá  ingressou  em  salas  de  EJA  e  supletivo,  depois 
estudou  alguns  anos  sozinho  até  atingir  seu  objetivo  traçado  por  ele  há muito  tempo, 
quando ele ainda era lavrador: estudar medicina. 

A partir dessa história de vida, estimulei a escrita na sala de EJA, a proposta era a 
de que os alunos se sentissem edificados pelo relato de José Reinaldo, e assim, sentissem 
que não havia limite para tratar das suas próprias aspirações. Dessa maneira, meu objetivo 
foi que os alunos, a partir da  reflexão de  suas perspectivas de vida, produzissem  textos 
com  suas próprias palavras, ou  seja, uma atividade que  rompesse  com práticas  como a 
cópia  de  textos  passados  na  lousa,  leitura  linear  de  textos,  respostas  pontuais  ou  até 
mesmo copiadas. 
 
De José Reinaldo aos alunos da Emef Edson Luís Lima Souto 
    Na  turma  de  EJA  onde  o  projeto  foi  desenvolvido,  o  perfil  do  alunato  é  bem 
heterogêneo, pois a escola encontra‐se no bairro San Martin, no município de Campinas, e 
acolhe  cidadãos de outras  regiões do Brasil que vem em geral, para  trabalhar. Também, 
trata‐se de uma  região da  cidade  literalmente  ligada ao município de Sumaré, assim os 
alunos da escola são moradores de ambos municípios. Então, a efervescência do diferente 
é uma constante. 
  A comunidade  local é bastante carente, vive do comércio,  indústria e do  trabalho 
informal,  pois  se  situa  em  uma  área  bastante  desprovida  de  recursos  e  infraestrutura 
básica. 
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Dentro desse espaço,  identifiquei a possibilidade de desenvolvermos um  trabalho 
consistente, mesmo que  seja  latente a apatia dos estudantes perante algumas atividades 
como a cópia integral ou parcial de textos do livro didático, o plágio e etc. E haja alguma 
resistência às atividades que procurem superar esse velho modelo. 

Por esse motivo surgiu a ideia de trabalhar com o relato pessoal de José Reinaldo e 
consequentemente  com  a  história  de  vida  dos  alunos  também,  a  identificação  que  os 
alunos tiveram com a história desse ex‐lavrador, fez com que um primeiro estranhamento 
com  a  atividade  proposta  não  surgisse,  facilitando  o  envolvimento  dos  alunos  com  as 
atividades. E esse cuidado e preocupação existiram, pois a rotina de uso do livro didático e 
lista  de  exercícios  é muito  viva,  então  não  seria  de  se  estranhar  alguma  resistência  a 
práticas diferentes. 
  Entendendo ainda, como destaca Rojo (2008), que o que é dito em sala de aula não 
pode ser entendido como uma conversa qualquer sobre um determinado tema, trata‐se de 
uma  interlocução  que  coloca  em  circulação  significações  específicas  sobre  objetos  de 
ensino  –  construindo,  assim, o objeto  efetivamente  ensinado. Assim, não  só  a produção 
escrita pode ser considerada, mas também todo o debate e a troca de  ideias por meio da 
oralidade foram valorizados, a fim de validar e estimular a reflexão da turma. 
  Por  fim, ainda  tínhamos o desafio de materializar na  linguagem escrita um  fervor 
de ideias e opiniões, nesse primeiro momento questões pontuais da gramática normativa 
foram  secundarizadas  em  vista  do  objetivo  principal:  que  os  alunos  conseguissem  se 
expressar  com  suas  palavras  suas  opiniões,  sem  se  prenderem  a  perguntas  pontuais, 
recorrer aos plágios,  cópias do  texto de apoio, ou mesmo  cópia de  textos de  colegas de 
sala. 
  É muito inadequado aceitar a prática da escrita pela simples mecânica de  escrever, 
Larrosa (2004): 
 

(...) a face exterior do texto é uma – a que poderíamos denominar “o dito do texto”, 
aquela  que  contém  seu  significado  dado,  fixado  literal,  mais  ou  menos 
transparente, e  idealmente homogêneo para todos os  leitores – sua face  interior é 
necessariamente múltipla. E assim, o professor quando lê o texto simultaneamente 
para dentro e para fora e para os ouvintes. (...) Para os ouvintes, porque o professor 
diz o texto no  interior de algo que é comum, daquilo que poderíamos chamar de 
“seu  sentido comum”, aquilo que os ouvintes  sentem em  comum, aquilo que os 
ouvintes sentem em comum quando representam a mesma coisa e que nada mais é 
senão a experiência da pluralidade e do infinito do sentido (p. 112). 

 
  Assim, se apenas  lemos e reproduzimos automaticamente passagens de um  texto, 
plagiando  ou  copiando  ideias,  estamos  abrindo  mão  de  muito,  pois  estagnamos  no 
“sentido  comum”,  não  necessariamente  chegamos,  de  fato,  à  “face  interior”  do  texto, 
assim  negligenciando  o múltiplo,  ou  seja,  à  reflexão, da  resignificação, da  identificação 
com  o  que  está  sendo  abordado.  Dessa  forma,  ignorando,  como  bem  aponta  Larrosa 
(2004), possibilidades múltiplas, a pluralidade e o sentido infinito das palavras. 
  Em vista do cenário dado, as atividades do projeto visavam superar, principalmente 
as  cópias, pois é muito  recorrente questionamentos  como “professora, para  responder a 
questão 1, qual parte do texto eu copio? ”, entre outras possibilidades de formulação, que 
refletem o mesmo raciocínio: a falta de autonomia para escrever. Realidade não condizente 
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com  diretrizes  previstas  na  Proposta  Curricular  para  Segundo  Segmento  do  Ensino 
Fundamental da Educação de  Jovens e Adultos  (2002), como a  formação de um cidadão 
que  tem acesso às  informações  e que  seja  capaz de  formular uma abordagem  crítica da 
temática ou acontecimento em questão. Essas questões ainda são colocadas em segundo 
plano, ou mesmo não abordadas no ambiente da sala de aula. Mesmo sendo muito viva, 
também nos PCN’s (1999): 
 

O processo de aprendizagem de Língua Portuguesa deve basear‐se em propostas 
interativas  língua/linguagem,  consideradas  em  um  processo  discursivo  de 
construção do pensamento  simbólico, constitutivo de cada aluno em particular e 
da sociedade em geral ( p.139). 
 

Assim, é necessário  fazer propostas aos alunos no contexto escolar que  lhes oferte 
meios para  que  eles  não  se  tornem  apenas  alvos das palavras, mas  se  tornem  também 
autores  de  suas  reflexões  e  formulações.  Rojo,  visita  Bakhtin  (1974/1979,  p.  402‐403),  e 
trabalha  com  a  ideia  das  “palavras  do  outro  e  palavras  alheias”,  que  pode  ser  tanto  um 
discurso oral, ou mesmo um texto escrito, são “palavras” que podem ser enunciada por um 
indivíduo,  sem  que  ele  próprio  as  tenha  elaborado.  Trazendo  para  o  ambiente  escolar, 
podemos  entender  que  para  um  aluno  “as  palavras  alheias”,  podem‐se  tratar,  por 
exemplo, das ideias trazidas pelo livro didático, ou pelo professor. 

Em outra obra, Bakhtin (1934‐35/1975) aponta duas maneiras de o dialogismo lidar 
com as palavras alheias. Resumidamente, a primeira é o modo autoritário,  isto é,  temos 
uma  cópia,  algo  muito  colado  às  palavras  do  autor,  que  adquirem  uma  enorme 
importância  e  são  associadas  características  como  se  fossem  ideias  monumentais  e 
intocáveis  e,  por  isso,  devem  então  ser  assimiladas,  copiadas  e  repetidas.  E  o  segundo 
modo de lidar com as “palavras alheias” é a maneira internamente persuasiva, que admite 
réplica e interpenetração entre o discurso do autor e o do sujeito. 

Essa perspectiva de lidar com as “palavras alheias” maneira internamente persuasiva 
é desafiadora também, pois propõe ao indivíduo uma posição de reflexão, questionamento 
e  raciocínio. Assim, há  alternativa  às práticas didáticas  cristalizadas,  como  aponta Rojo 
(2004), é comum na escola a leitura linear e de localização/repetição de palavras‐alheias de 
textos,  numa  tradição  de  reproduzir  discursos  e  palavras  alheias,  ora  do  texto,  ora  do 
professor,  que  leva  os  alunos  a  sacrificarem,  sem  resistência,  uma  produção  de 
significação, de apropriação dessas ideias e a aprendizagem. 

Assim  sendo, partimos da história de  José Reinaldo  e  os  alunos  se  identificaram 
com o seu relato, o que estava em questão não eram conceitos gramaticais ou estruturais, 
e,  vários  estudantes,  mesmo  com  muitas  dificuldades  com  o  português  padrão, 
desfraldaram suas palavras e escreveram seus textos cheios de aspirações e personalidade. 
 
Considerações finais 
 

Por fim, trago a uma reflexão de Padilha (2011, p. 23) sobre sua ideia de autoria que 
dialoga diretamente com as  ideias de Bakhtin, Padilha  ressalta que  se pudermos pensar 
que,  ao  produzir  seu  texto,  o  aluno  é  ali,  naquele  espaço‐tempo  específico,  um  autor‐
criador, que está em posição de compreensão responsiva, a enunciados anteriores, que tem 
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um  interlocutor  em mente  no  processo,  que  tem  uma  apreciação  valorativa  sobre  este 
interlocutor,  sobre  o  tópico  (o  que  ou  o  quem  da  fala),  e  que  o  professor  participa 
exotopicamente  deste  movimento,  talvez  pudéssemos  pensar  num  caminho  menos 
doloroso  de  intervenção  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  criação  e  refacção  de 
textos. 

Foram  autores  de  suas  próprias  palavras  todos  aqueles  que  se  propuseram  a  se 
desfraldar, sair da rotina e arriscar‐se no mundo das palavras, era muito mais  fácil para 
todos nós continuar na  rotina das cópias e das  respostas prontas, mas nos aventuramos 
dentro de nós mesmos e dos outros, viramos nós, tendo ciência de que todos os momentos 
que construímos ao longo deste projeto foram apenas mais uma contribuição na formação 
desses autores. 
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Autoria: da literatura para o cronotopo da sala de aula 
 

Érica Poliana Nunes de Souza Cunha60  
 

 
A  ideia  já  foi  inventada. A história  já  foi  contada. As palavras  já  foram ditas. Na 

contemporaneidade, tudo, aparentemente, sobre tudo  já foi dito, pois nenhum discurso é 
adâmico. Pensando nisso, trataremos, neste texto, de uma reflexão acerca do que é tornar‐
se  autor,  apoiando‐nos  na  perspectiva  Bakhtiniana  e  na  reflexão  sobre  a  aplicabilidade 
desse conceito nas práticas de sala de aula de língua materna.  

Na  perspectiva  bakhtiniana,  a  autoria  é  pensada  na  relação  do  autor  com  a 
personagem na  literatura,  especificamente, na obra de Dostoiévski, Púchkin  e outros. E 
mais: é preciso observar que a construção autoral, apresentada na Estética da criação verbal – 
é  abordada  na  situação  real  da  comunicação  –  e  fazer  a  distinção  entre  autor‐pessoa  e 
autor‐criador. O primeiro  é um  elemento do  acontecimento  ético  e  social da  vida.  Já  o 
segundo,  é  uma  posição  estético‐formal  que  tem  por  finalidade  materializar  uma 
determinada relação axiológica com o herói e seu mundo. Ou seja, o autor‐criador é assim, 
uma posição refratada e refratante. Refratada porque se  trata de uma posição axiológica 
conforme  recortada pelo viés valorativo do  autor‐pessoa,  e  refratante porque  é  a partir 
dela que se recorta e se reordena esteticamente os eventos da vida. (FARACO, 2008).  

Sendo  assim,  as  influências  extratextuais  são  determinantes  no  princípio  da 
construção  do  homem  como  sujeito.  Essas  determinações  estão  interligadas  à  palavra 
(signo  ideológico), pois, até o momento de  tornar‐se autor, passa‐se por um processo de 
apropriação da voz alheia. A priori, as palavras alheias são reelaboradas dialogicamente 
em minhas  alheias palavras  com o auxílio de  outras palavras  alheias  e, posteriormente,  em 
minhas palavras, passando‐se a ter, desse modo, a perda das aspas (BAKHTIN, 2010). Para 
Vauthier (2010), tal processo acontece num embate ideológico de uma consciência que se 
forma e se singulariza numa  luta com as palavras de outrem e é o ponto de partida para 
uma evolução criadora. Diante disso, constata‐se que o autor não é o criador primeiro de 
uma determinada obra  (enunciado), resultado de um dizer monofônico. Na verdade, ele 
constrói  os  seus  dizeres  a  partir  de  uma  cadeia  dialógica,  pois  são  respostas  –  uma 
compreensão responsiva‐ativa – a algo que já foi dito sobre dado objeto, sobre dada questão, 
seja  uma  resposta  de  discordância  ou  de  concordância  e  pressupõe  respostas  a  sua 
enunciação.  

Pensando nesse  sujeito  como  respondente, numa  condição de  responsividade, de 
atitude  no processo  interativo,  Francelino  (2011)  categoriza  como  se  configura  essa  (re) 
ação: o autor  é aquele que dá acabamento ao projeto de dizer; o autor  é quem  constrói 
enunciados  adequados  à determinada  condição  e  o  autor  é  quem  realiza  o  trabalho de 
seleção/combinação  lexical  no  plano  linguístico  da  enunciação.  Tais  fazeres  estão 
condicionados  a para  que(m)  eu  falo,  com  que  intuito  eu  falo  e  que papel(is)  social(is) 
desempenha(m) meu(s) interlocutor(es) no processo enunciativo.  
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Ademais, deve‐se pensar  como  essa  concepção pode  contribuir para  a prática de 
sala aula, especificamente, para a efetivação de sujeitos‐autores na prática de escrita, tendo 
como instrumento o gênero discursivo. Em relação a isso, a elaboração de enunciados, em 
contexto  escolar,  simularia  as  situações  reais  da  comunicação.  Assim,  assumir  tal 
perspectiva  pressupõe  deixar  de  propiciar  e  avaliar  as  atividades  de  escrita  pensando 
apenas  na  materialidade  linguística  e  na  forma  para  se  contemplar  o  estilo  artístico 
(criativo) construído com elementos e valores do mundo e da vida. Sobre isso, no texto O 
conteúdo, a forma, o material, Bakhtin (2010) assevera que  

 
A forma não pode ser entendida independentemente do conteúdo, mas não pode 
ser  independente  da  natureza  do  material  e  dos  procedimentos  por  ele 
condicionado.  Ela  é  condicionada  a  um  dado  conteúdo,  por  um  lado,  e  à 
peculiaridade  do  material  aos  meios  de  sua  elaboração,  por  outro.  [...]  O 
procedimento  artístico não pode  ser  apenas um procedimento de  elaboração do 
material verbal (o dado linguístico das palavras) [...]. (BAKHTIN, 2010, p.177‐178).  
 

Diante  dessas  considerações,  torna‐se  primordial  a  relação  entre  autoria  e  a  prática  de 
escrita  no  cronotopo61  da  sala  de  aula,  a  fim  de  que  os  sujeitos‐aprendizes  tornem‐se 
autores‐criadores,  assumindo,  desse modo,  uma  posição  verbo‐axiológica,  que  reflete  e 
refrata  a  heteroglossia,  isto  é,  não  a  reproduz mecanicamente.  Essa  visão  não  se  tornou 
cadeira  cativa na  escola, permanecendo,  ainda hoje,  algumas  crenças,  como  a de que  o 
aluno vai à  instituição para aprender  língua materna – negando a história de  leitura, de 
escrita  e  de  vida  dos  aprendizes  –  e  a  de  saber  escrever  prevê  apenas  domínio  das 
estruturas da língua e da apresentação coerente do conteúdo.  

A propósito,  torna‐se necessário  falar em um ensino voltado para a construção de 
leitores  e  de  escritores  críticos  e  cidadãos,  tal  qual  se  refere  os  PCN  (Parâmetros 
Curriculares Nacionais), quando ainda há atividades de escrita em que o discente tem por 
finalidade  primeira  ser  avaliado  pelo  professor  quanto  ao  sentido  das  palavras, 
conduzindo ao apagamento das condições de produção do dizer. (SOUZA, 1999). Não é de 
hoje  que  essa  escrita,  quase  sempre,  é  destituída  de  verossimilhança  com  o mundo  da 
vida. Beth Marcuschi  (2010)  alega que, desde  o  início do  século XX  aos  anos de1950,  a 
escrita era utilizada visando apenas a  formação moral e espiritual dos alunos, umas das 
funções básicas de percurso educacional no Brasil. Além desses interesses, a produção de 
texto visava também à apropriação e ao domínio da norma culta.  

A escrita, nesse caso, configura‐se como uma tarefa que visa à escolha de palavras 
corretas, nobres e bonitas, que falam à alma e trazem um ensinamento. Desconsidera, pois, 
inteiramente, o processo de construção de sentidos. (MARCUSCHI, 2010, p.70).  

Outro impasse está imbricado na concepção de aluno e de professor implicada nas 
atividades de “redação” propostas nos  livros didáticos, muitas vezes, o único orientador 
para  essas  produções. De  acordo  com Carmagnani  (1999),  a  partir  de  suas  análises  de 
livros  didáticos,  os  conceitos  são:  professor  como  reprodutor  de  conteúdos  x  alunos  como 
receptor;  professor  e  alunos  como  seres  despolitizados  e  ideologicamente  neutros;  professores  e 
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alunos como personagens executoras de tarefas; e professores e alunos como sujeitos despreparados 
para a produção escrita. Nessas noções, torna‐se evidente, além da força dominante do que é 
posto  pelo  livro,  a  falta  de  autonomia  e  passividade  dos  professores  e  dos  alunos  e  a 
ausência de situações propiciadoras da criatividade. Outrossim, o manejo com o texto não 
deve  molda‐se  a  uma  forma  fixa,  mas  se  pautar  numa  concepção  de  que  a  própria 
arquitetônica do  texto/enunciado  está  sujeita  a  alterações  as mais diversas  com maior  e 
menor grau de liberdade a depender do sujeito/aluno, concebido como medidador entre o 
socialmente possível e o efetivamente  realizado. Ou  seja, é  imprescindível pensar numa 
atividade de escrita no cronotopo da sala de aula que não se restrinja a formas fixas, mas 
que permita o agir do sujeito conforme as circunstâncias específicas de suas vivências, de 
suas relações sociais.  
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Bakhtin e a Ética na Pesquisa 

 
Fabricia Pereira de Oliveira Dias62 

Luiz Costa Ferreira63 
      

Introdução 
A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 
outros (BAKHTIN, 1979, p. 117). 
 
 

Instigados  pelas  reflexões  propostas  por  Bakhtin  (1979,  2003,  2005),  sentimo‐nos 
impelidos  a  repensar  alguns  posicionamentos  naturalizados  em  nossas  produções 
acadêmicas.  Assumindo  uma  postura  dialógica  e  responsiva,  reavaliamos  aquilo  que 
produzimos, bem como a relação que estabelecemos com o outro em nossas pesquisas. Por 
meio  desse  artigo  problematizamos  essas  questões,  focalizando  principalmente  as 
seguintes ideias: o que falamos, para quem falamos, com quem falamos e como falamos. 

No  que  se  refere  ao  que  falamos  e  para  quem,  situamos  nossas  pesquisas  como 
enunciados e discorremos sobre as características dessa ideia. Quanto à relação com quem 
falamos,  materializamos  nossas  reflexões  sobre  a  necessidade  de  encaminhamentos 
metodológicos  que  priorizem  o  diálogo  com  o  outro  –  sujeito  de  nossos  estudos  –  e 
reconheçam  a  sua  inconclusibilidade.  Concluímos  discorrendo  sobre  o  modo  como 
falamos – como nos apropriamos das palavras alheias – a partir das ideias bakhtinianas da 
autonomia  e  da  plenivalência  da multiplicidade  de  vozes  que  precisa  envolver  nossos 
trabalhos. 

Nossa  intenção  evoca  o  desejo  de  colocarmos  sob  suspeita  nossas  supostas 
verdades,  preconizando  em  nossas  pesquisas  uma  postura  ética  e  responsável  com  o 
outro. 
 
Problematizando nossas produções acadêmicas 

Ao focalizarmos as relações sobre o que e para quem falamos em nossas pesquisas, 
partimos  das  ideias  bakhtinianas  de  que  o  emprego  da  língua  efetiva‐se  por meio  de 
enunciados  (orais  e  escritos)  concretos  e únicos. Ainda  segundo Bakhtin  (1979, p.  117), 
toda  enunciação  constitui‐se  de  dois  aspectos:  “[...]  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”. E, nesse sentido, compreendemos que caracterizam‐
se  por  seu  endereçamento,  sua  conclusibilidade  (provisória)  e  a  possibilidade  de 
alternância entre os sujeitos do discurso. Orientados por esses conceitos, entendemos que 
em nossas pesquisas produzimos enunciados pensados e dirigidos para um outro, o que, 
por  sua  vez,  impõe‐nos  a  necessidade  de  um  certo  acabamento,  viabilizando  a 
compreensão ativo‐responsiva e a alternância de vozes nesse diálogo. 
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Compreendidas  como  resultado  de  uma  interação  social  e  constituídas  de 
dialogismo  e  responsividade,  nossas  enunciações  constituem‐se  como  um  elo  numa 
corrente discursiva  ininterrupta  que  nos  conecta  a  outros  enunciados produzidos  e  em 
produção, nos  liga ao passado e ao futuro na medida em que “Toda enunciação, mesmo 
na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma coisa e é construída como tal” 
(BAKHTIN, 1979, p. 101). Portanto, não há como produzir enunciados isolados, uma vez 
que se revelam como uma tomada de posição ativa diante do que é dito ou compreendido. 

Nesse  sentido,  problematizamos  qualquer  pretensão monológica  que  se  sustente 
pela  afirmação  de  sentenças  completas  e  conclusivas  e  desconsidere  a  posição  ativo‐
resposiva  do  outro  com  quem  dialogamos  em  nossos  estudos  –  sejam  os  próprios 
envolvidos  na pesquisa,  seja  o  seu  futuro  leitor. Como  elos  numa  cadeia  comunicativa 
ininterrupta  e  inesgotável,  reiteramos  a  relativização de qualquer  tentativa dogmática  e 
autoritária que  tente  excluir possibilidades de  resposta  e  anular  a dimensão  responsiva 
desse diálogo.  

Como réplicas, nossos enunciados nos levam a uma relação de diálogo com o outro 
que, em nossas pesquisas, constituem os sujeitos que envolvemos em nossos estudos. Cabe 
a ressalva de que  incluímos nessa relação dialógica o outro que nos fala diretamente por 
meio de entrevistas ou relatos orais, e também o outro que nos deixa documentos escritos, 
enunciados  que  permitem  a  continuidade  de  uma  corrente  dialógica.  Os  enunciados 
escritos,  portanto,  também  compõem  palavras  alheias  e  representam  uma  consciência 
atrás do texto.  

As  lentes  bakhtinianas  nos  permitem  entender  que  lidamos  com  sujeitos  com 
enunciados próprios, formados nas suas múltiplas e diversas interações sociais. Obrigam‐
nos,  portanto,  a  uma  reconsideração  da  relação  que  estabelecemos  com  eles,  pois  se 
consideramos  nossos próprios  enunciados  como  inconclusivos  e  temporários,  sujeitos  a 
réplicas e ressignificações, abertos ao diálogo, não há como nos relacionarmos com o outro 
numa  perspectiva  que  desconsidere  suas  respostas,  seu  inacabamento,  sua 
imprevisibilidade, sua autonomia diante de nossas pressuposições.  

Analisando  os  romances  de  Dostoiévski,  Bakhtin  (2005)  afirma  que  esse  autor 
garantiu  em  suas  obras  a  presença  da  diversidade  de  vozes  de  suas  personagens.  A 
independência  e a plenivalência de  cada uma dessas vozes  constitui a prerrogativa das 
produções desse autor. Considerados por Bakhtin (2005) como polifônicos, os romances de 
Dostoiévski  permitem  problematizar  um  suposto  tom  monológico  assumido  pelas 
pesquisas e trabalhos acadêmicos que encerram o outro – coparticipante da pesquisa – em 
limites racionais, impedindo‐o de transgredir fronteiras estabelecidas para seu caráter que 
o concluem e  lhe dão um acabamento a despeito de suas próprias considerações sobre si 
mesmo.  

Os romances de Dostoiévski, para Bakhtin (2005), afirmam a inconclusibilidade e o 
inacabamento humanos,  e  suas personagens  revelam‐se  com  liberdade  e  independência 
(mesmo que  relativas) na medida em que as  ideias do autor que poderiam qualificá‐las 
e/ou defini‐las como imagem concluída e imutável – nas palavras de Bakhtin (2005), tudo 
o que poderia sentenciá‐la – converte‐se em objeto de reflexão da própria personagem e de 
sua autoconsciência. 
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A personagem de Dostoiévski, portanto, entendida por meio de sua própria palavra 
e não como objeto da visão do autor, permite a Bakhtin (2005) concluir que a voz do herói 
é  tão  plena  quanto  à  do  autor.  As  vozes  presentes  nesses  romances  mostram‐se 
independentes,  imiscíveis,  combinam muitas  vontades,  coexistem  harmonicamente  em 
meio às diferenças e interagem nessa diversidade. Para Bakhtin (2005), Dostoiévski ouvia e 
entendia essas vozes simultaneamente, vendo a multiplicidade e a diversidade naquilo em 
que naturalmente se determinava por meio da uniformidade.  

Essas afirmações  revelam‐nos a  imagem que Dostoiévski construiu a  respeito das 
suas personagens. Compreendidas  como um ponto de vista específico  sobre o mundo e 
sobre  si mesmas, permitem‐se afetar por outros pontos de vista, outras  consciências, ou 
seja, permanecem abertas ao diálogo. Nessa relação, ouvem cada palavra dos outros sobre 
si mesma, olham‐se por meio das lentes de outras consciências, consideram outros pontos 
de  vista.  Entretanto,  todas  essas  definições  não  lhe  dão  o  ultimato  sobre  sua  própria 
imagem  uma  vez  que  a  última  palavra  sobre  si  mesma  é,  por  direito,  da  própria 
personagem, e advém de sua autoconsciência. Bakhtin (2005, p. 66) conclui que essa ideia 
reafirma a  inconclusibilidade e o  inacabamento humanos na medida em que “[...] não se 
pode  transformar um  homem  vivo  em  objeto mudo de um  conhecimento  conclusivo  à 
revelia”.  Há  sempre  particularidades  no  homem,  construídas  a  partir  de  sua 
autoconsciência,  de  suas  interações,  e  que  não  podem  se  submeter  a  caracterizações 
exteriorizantes determinadas sem seu consentimento. 

Dostoiévski  evidencia  em  seus  romances  a  necessidade  de  interação  entre 
consciências  plenivalentes,  o  que  permite  reflexões  profundas  sobre  nossos 
encaminhamentos  metodológicos.  Não  podemos  reduzir  essas  decisões  a  um  jogo  de 
perguntas  e  respostas.  Por meio  das  discussões  bakhtinianas,  compreendemos  que  os 
enunciados  produzidos  pelos  sujeitos  envolvidos  em  nossas  pesquisas  precisam  ser 
respeitados como respostas a um diálogo que iniciamos, mas que não podemos submeter 
ao nosso  controle. E, nessa direção, precisamos garantir  a  esse  outro  o direito  à última 
palavra sobre si mesmo. 

Como  pesquisadores,  não  nos  abrimos  ao  diálogo  quando  sujeitamos  a  voz  do 
outro às nossas  ideias definidas previamente. Compreendemos a  constituição de nossas 
palavras por meio de uma relação ética com as palavras do outro que não as submetem a 
categorias  preconcebidas, mas  garante  a  coexistência  dessas  vozes  com  nossas  ideias  e 
conhecimentos. 

Nossa  intenção,  nesse  sentido,  não  denota  a  supressão  da  perspectiva  do 
pesquisador e/ou a anulação de seu excedente de visão. Para Bakhtin (2003, p. 12) 

 
[...] o autor conhece e enxerga mais não só no sentido para onde a personagem olha 
e  enxerga  mas  também  em  outro  sentido,  que  por  princípio  é  inacessível  à 
personagem; é essa posição que ele deve ocupar em relação à personagem. 
 

Ao retornar ao seu lugar após diálogo com os sujeitos coparticipantes da pesquisa, 
o  pesquisador  consegue  avaliar  ativo  e  responsivamente  algumas  questões  e  tem  a 
responsabilidade de problematizar o que precisa. Entretanto, nossas concepções não nos 
autorizam enquadrar os enunciados produzidos pelo outro. Como pesquisadores, nossas 
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ideias precisam fundamentar nossas escolhas e revelar de que enunciados partimos, mas 
não podem formatar os enunciados do outro. 

Nessa  tensão dialógica,  constituímos  nossos próprios  enunciados. Produzidos  na 
interação  com  as  palavras  do  outro  –  seja  confrontando‐as,  concordando  com  elas, 
problematizando  questões  –,  nossos  enunciados  dão  continuidade  a  uma  cadeia 
comunicativa e, direcionados pelas concepções bakhtinianas, precisam buscar a harmonia 
de  vozes,  sem  sua  fusão;  assumir  um  diálogo  permanente,  mas  insolúvel;  almejar  a 
coexistência e a interação entre ideias mais que sua descrição ou submissão a julgamentos. 

O dialogismo  e  a polifonia, deste modo,  redundam num  ato  ético de  respeito  ao 
outro  e  aos  seus  enunciados.  E,  assim,  compreendemos  que  nossa  postura  como 
pesquisador  precisa  ser  ressignificada.  Parafraseando  Bakthtin  (2005,  p.  4),  torna‐se 
imprescindível  garantir  que  a multiplicidade  de  vozes  e  consciências,  independentes  e 
imiscíveis,  e  a  autêntica  polifonia  de  vozes  plenivalentes  constituam,  de  fato,  a 
peculiaridade  fundamental de  nossas pesquisas. Em  síntese,  as  reflexões propostas por 
Bakhtin (1979, 2003, 2005) permitiram‐nos a conclusão de que 

 
[...] a orientação dialógica, coparticipante é a única que  leva a sério a palavra do 
outro e é capaz de focalizá‐la como posição racional ou como um outro ponto de 
vista. somente sob uma orientação dialógica interna minha palavra se encontra na 
mais  íntima  relação  com  a  palavra  do  outro, mas  sem  se  fundir  com  ela,  sem 
absorvê‐la nem absorver seu valor, ou seja, conserva inteiramente a sua autonomia 
como  palavra. Manter  a  distância  numa  tensa  relação  racional  nem  de  longe  é 
questão simples. mas a distância entra no plano do autor, pois ela é a única que 
assegura a autêntica objetividade da representação do herói (Bakhtin, 2005, p. 72). 
 
 

Considerações finais 
Este artigo materializa nossas conclusões sobre as possíveis conexões entre as ideias 

bakhtinianas e nossas pesquisas. Como enunciações, compreendemos que nossos estudos 
precisam assumir o dialogismo bakhtiniano que não admite discurso sem réplica, nem o 
encerramento  de  sujeitos  em  categorias/identidades  constituídas  à  sua  revelia,  nem  a 
hegemonia de vozes, nem mesmo o desmerecimento das palavras do outro na elaboração 
de nossos próprios enunciados. 

Registramos nossas críticas direcionadas a uma postura dogmática e autoritária que 
anula os enunciados produzidos pelo outro e determina a supremacia de um determinado 
sujeito envolvido na pesquisa (autor ou personagem). 

Apropriar‐se das referências bakhtinianas impõe‐nos a obrigatoriedade do diálogo 
e  de  suas  implicações,  o  que  envolve  reconhecermos  a  interação  social  em  tudo  o  que 
produzimos e em todas as relações que estabelecemos com o outro em nossas pesquisas. 
Envolve,  ainda,  compreendermos  a  centralidade  da  relação  com  o  outro  nas  obras  de 
Bakhtin  (1979,  2003,  2005).  Lidar  com  as  palavras  alheias,  portanto,  nos  impele  a  uma 
postura ética fundamentada na responsabilidade com o outro. 
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Contribuições do pensamento de Bakhtin para a alfabetização  
 

Vania Grim Thies64 
 

 
O  objetivo  do  presente  texto  é  pensar  as  questões  relativas  à  linguagem  e  a 

educação  com  as  contribuições  do  pensamento  bakhtiniano,  principalmente  no  que  se 
refere à aprendizagem inicial da leitura e da escrita das crianças no ciclo de alfabetização. 
Alguns  questionamentos  motivam  essa  reflexão:  quais  os  textos  e  palavras  são 
apresentados  às  crianças  no  primeiro  ano  de  sua  escolarização?  Com  qual  universo 
vocabular  com  a  qual  a  criança  dialoga?  Com  quais  palavras/textos  ela  é  inserida  no 
mundo da  leitura  e da  escrita: palavras da vida  cotidiana ou palavras  estranhas ao  seu 
‘mundo’? Parto aqui do pressuposto que ao chegar à escola as crianças já refletem sobre a 
língua  bem  como  as  variedades  linguísticas  do  seu meio,  portanto,  já  carregam  uma 
bagagem externa a sua vida escolar. 

Na tese de doutorado65 em Educação defendida recente, analisei a escrita de diários 
de  irmãos agricultores com pouca escolarização, moradores da zona rural do sul do Rio 
Grande do  Sul. O que problematizei no material  empírico  foi  o processo de  autoria na 
organização  estética  da  vida. Uma  das  contribuições  resultantes  dessa  pesquisa  para  a 
Educação  foi o de pensar como as questões de autoria dos alunos  se  fazem presentes na 
escola: escrever um bilhete para o colega, uma carta para a professora ou mesmo manter um 
diário na escola são práticas de escrita não valorizadas da mesma forma que uma produção 
de texto solicitada pelo professor.  

A  linguagem  é  a manifestação  das  atividades  da  vida  humana;  é  o  produto  da 
interação dialética  entre  os  sujeitos  concretos  e  socialmente  organizados. Essa  interação 
não é realizada apenas face a face, mas trata‐se de uma interação ampla, social e, portanto, 
pode realizar‐se pelos signos verbais e/ou não verbais.  

A  partir  desta  constatação,  outro  questionamento  é  pertinente:  temos  ensinado  o 
aluno  a  escrever  textos  escolares  (acartilhados)  ou  textos  que  fazem  parte  da  vida 
(real/vivida)? Essas questões são pertinentes lembrando, sobretudo, que a educação não se 
faz  presente  somente  na  escola, mas,  está  em  constante  dinamismo  com  as  diferentes 
culturas do cotidiano e, portanto, extrapola os muros escolares. Pensar a prática da escrita 
fora da escola, em outros  contextos,  como o  caso da  escrita de diários,  traz  contribuições 
para pensarmos a escrita dentro do ambiente escolar. E, na vida real, na “vida vivida” há 
uma grande variedade de gêneros textuais e com os quais estamos em constante interação. 

A sociedade como uma arena de vozes sociais (BAKHTIN/VOLOSCHÍNOV, [1929] 
2009) desenvolveu formas de usos da língua nas diferentes esferas de atividade. Assim, há 
uma  escrita profissional,  escolar,  literária,  entre outras,  e uma  escrita  sem  legitimidade, 
como  é  o  caso  da  escrita  do  cotidiano  que, muitas  vezes,  passa  despercebida,  ficando 
esquecida ‘dentro de gavetas’ porque não é socialmente valorizada, uma vez que, como se 
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sabe, alguns gêneros discursivos são mais valorizados do que outros. Assim, na escola as 
escritas do cotidiano muitas vezes ficam distantes, externas à vida escolar da criança. 

Nesse  sentido,  o  cotidiano  da  vida  precisa  estar  presente  na  escola  ou  haverá 
novamente  um  dualismo  entre  o mundo  da  teoria  e  o mundo  da  vida.  Se  quisermos 
superar esse dualismo entre os dois mundos precisamos apostar no ato ético e responsável 
(BAKHTIN, [1919/20] 2010) da escrita. Ser um aluno autor na escola significa “autorizar‐se” 
a dizer e produzir enunciados com sentido, ou, as crianças dos anos iniciais aprenderão tão 
somente a repetir frases prontas apenas com o objetivo de treinar palavras e letras, como é 
possível verificar na figura a seguir: 

 

 
Figura 01: Caderno de aluno 1986 – Acervo pessoal 

 

Ler e escrever são aprendizagens constitutivas para a vida do sujeito. No entanto, o 
excerto  acima demonstra  que  a  ciência  e  a  vida  estão distantes, pois,  são palavras  sem 
nenhum papel ativo e significativo para a criança que escreve. Dessa  forma, o que  resta 
para a criança é escrever para cumprir uma “tarefa de treino” de determinadas letras que 
devem ser memorizadas, sem a reflexão sobre aquilo que faz por que é ‘pronto’ e já supõe 
uma frase que a criança precisa apenas desenvolver o treino gráfico. 

Não há diálogo entre a criança que escreve (ou lê) e o mundo em que ela vive por 
que são atos muito diferentes: ato de escrever o que é proposto pelas  tarefas meramente 
escolares  e  o  que  é  vivido  na  vida  real.  Segundo  Miotello  (2010,  p.  50),  “a  própria 
escolarização certamente está construindo um sujeito que não fala, não escreve, um sujeito 
que não se diz”. 

Neste sentido, podemos pensar como a ética, a estética e a ciência, os três grandes 
domínios da cultura humana segundo o pensamento de Bakhtin ([1919/20], 2010), estão ou 
poderiam estar presentes e em constante interação no mundo escolar, ou, como poderiam 
estar  presente  na  escola,  modificando  e  ressignificando  as  práticas  seculares  da 
aprendizagem  inicial da  leitura  e da  escrita de  crianças  na  fase da  alfabetização. Eis  aí 
aspectos que merecem reflexão. 

Há  um  grande  desafio  para  os  professores/as  responsáveis  pela  inserção  das 
crianças no mundo da leitura e da escrita. Tarefa nada fácil, mas, extremamente necessária 
para atribuir  sentidos aos “diferentes mundos”  infantis nos mais variados contextos. As 
crianças  têm maneiras peculiares de  enunciar  o  que pensam, de  colocar  a  linguagem  a 
serviço  do  seu  pensamento,  conforme  é  possível  verificar  na  produção  de  um  jornal 
escolar, na seção dos classificados. 
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Figura 02: Texto do Jornal Escolar (2004) ‐ Acervo pessoal 
O exemplo acima demonstra uma produção que é ‘vivida’ e que pode ser escrita na 

escola, pois é a partir do social que o discurso é produzido e esse discurso pode ser escrito, 
falado, problematizado  junto às  crianças.   O ato de  escrever os “classificados” para um 
gênero discursivo tem a “marca” de seu autor, portanto, faz parte da vida vivida, pensada 
pelo sujeito.  

Segundo Sobral  (2009, p. 58) “todo o ato traz a “marca” de quem o pratica, mesmo que 
essa marca também seja “tingida” pela influência dos outros”. Os textos representados nas duas 
figuras (figura 01 e 02) são muito diferentes no que tange a sua produção. Na figura 02, “os 
outros” participantes do diálogo  estão  ao  redor do  autor,  são parte da  esfera  social  na 
interação do autor na escola com amigos, colegas de turma e a própria professora. O texto 
não  foi  inventado, mas  sim  elaborado  a partir de  acontecimentos  vividos no  cotidiano. 
Desta  forma,  o mundo  da  vida  vivida  pela  criança  é  organizado  no mundo  da  teoria 
através  da  estética  de  inscrição  da  vida  pela  posição  refratada  e  refratante  do  autor‐
criador, o que não acontece no texto reproduzido na figura 01. 

O sujeito que escreve não tem álibi, não tem desculpas para não assumir aquilo que 
pensa  e,  sobretudo,  aquilo  que  quer  escrever.  Só  o  que  lhe  resta  é  assumir  o  vivido 
explicitando  seu discurso,  seja pela  fala, pela  escrita, pelo  gesto, pela  expressão da  sua 
face. Mas para que o discurso cotidiano seja fato a ser problematizado na sala de aula há 
necessidade de pensar outra maneira de problematizá‐lo, diferente do que se vê em muitas 
práticas pedagógicas nas escolas brasileiras. As idéias de Geraldi (2010, p. 97) convergem 
com as “angústias” explicitadas até aqui: 

 
Imagine uma  aula  em  que  se  interrogue  sobre  o  acontecido. Cada  criança  volta 
para a escola cheia de histórias, de coisas a narrar, de peripécias a comentar. Como 
foram as  coisas  cá,  como  foram  lá:  curiosidades  e vida. Para  começar a  escrever 
uma  resposta  sobre  as  razões  de  uma  hora  de  chuva  tropical  causar  tais 
transtornos, será necessário elaborar respostas, porque não há uma resposta pronta 
numa das gavetas da herança cultural. Será necessário misturar conhecimentos e 
saberes,  ultrapassar  os  limites  de  disciplinas,  passando  da  ecologia  para  a 
antropologia  e  os modos  de  ocupação  do  espaço  urbano,  para  a  geografia  e  os 
modos de produção  industrial e o  tratamento de seus detritos, etc. Mas é preciso 
ultrapassar o senso comum. 
 

Nessa  direção,  a  aula  precisa  ser  pensada  ‘como  acontecimento’  como  Geraldi 
(2010)  enuncia  no  título  do  seu  livro,  e,  conforme  Bakhtin  ([1919/20],  2010)  o 
acontecimento  é  único  responsável  e  responsivo.  Os  textos  acartilhados  de  nada 
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contribuem para este acontecimento responsável especialmente por que a criança não tem 
interação  social,  os  textos  são  meramente  copiados  sem  que  sejam  produzidos  e 
problematizados no contexto social, os textos são prontos. 

Assim, precisamos pensar o contexto escolar partindo do “outro”, pois é na relação 
com o “outro” que eu respondo e me sinto convocado a pensar sobre o mundo, dando‐lhe 
significado, pensando  sobre os acontecimentos e  lhe atribuindo valor. É nas  relações de 
tensionamento com o “outro”, diferente do eu (mas não desigual) que nasce a produção de 
sentidos: único porque somente “eu” posso pensar o que pensei. Desta maneira, o presente 
texto procura deixar algumas reflexões para pensar a  linguagem e a educação sob vários 
aspectos ainda sem respostas.  
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Dialogismo e interação em Bakhtin:  
fundamentos para a prática em sala de aula 

 
Janayna Bertollo Cozer Casotti66 

 
 
O  dialogismo,  no  conjunto  da  obra  de  Bakhtin  (1999),  constitui  característica 

essencial da linguagem concebida como fenômeno ideológico que não pode ser reduzido a 
manifestações  da  consciência  e  do  psiquismo,  como  propõem  a  filosofia  idealista  e  o 
psicologismo. É no processo de interação entre indivíduos socialmente organizados que a 
linguagem se constitui. 

De modo geral, Bakhtin associa os fenômenos ideológicos às condições e às formas 
de  interação  social  e,  assim,  considera  a  palavra,  ou  seja,  a  linguagem  em  sentido mais 
amplo,  como  fenômeno  ideológico  por  excelência  e  também  como meio mais  sensível  de 
interação. Para ele, 

 
a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas relações 
de colaboração, nas de base  ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, 
nas  relações  de  caráter  político,  etc.  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 (BAKHTIN, 1999, p. 41). 
 

É impossível pensar o homem fora dessa relação com o outro, uma vez que o sujeito 
só  se  constitui  nesse  processo  de  interação.  Por  isso,  ignorar  a  natureza  dialógica  da 
linguagem seria o mesmo que desconsiderar a ligação existente entre a linguagem e a vida. 
Nessa perspectiva, o objetivo, aqui, é propor uma reflexão teórica em torno dos conceitos de 
dialogismo e interação verbal em Bakhtin e de sua importância para o contexto de sala de aula. 

O fenômeno da interação verbal, que liga dialogicamente locutor e interlocutor em 
um  processo  contínuo  de  interlocução,  assume  importante  papel  no  conjunto  do 
pensamento  bakhtiniano  e,  como  bem  observa  Brait  (2002),  o  teórico  russo,  buscando 
explicitar tal fenômeno, 

 
vai articulá‐lo, ao longo de toda a obra, com alguns outros conceitos fundamentais 
para  a  análise  dialógica  do  discurso,  como  é  o  caso  de  ‘enunciação’,  ‘outro’, 
‘dialogismo’,  dialogando  diretamente  com  as  vertentes  mencionadas  –  método 
formal em suas várias versões e estilística ‐, na medida em que ambas, segundo o 
autor,  desconsideram  a  interação  para  efeito  de  análise  literária  e  linguística  
(BRAIT, 2002, p. 140). 

 
Assim,  Bakhtin  desenvolve  sua  concepção  de  linguagem  a  partir  de  uma  crítica 

rigorosa  às  correntes  teóricas  da  Linguística  que  não  permitem  apreender  a  realidade 
essencial da  língua, a  interação verbal. Começa, então, pela crítica ao objetivismo abstrato, 
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cujos representantes consideram como núcleo de todos os fenômenos da língua o sistema 
linguístico  imutável, no sentido da  totalidade dos  traços  fonéticos, gramaticais e  lexicais 
que permanecem idênticos em todos os enunciados, o que garante a unicidade da língua e 
sua  compreensão  por  todos  os  membros  da  comunidade  linguística.  Trata‐se  de  um 
sistema estável de  formas normativas,  independentes do ato de  criação  individual, uma 
vez que o indivíduo já o recebe sincronicamente constituído: “Um tal sistema, o indivíduo 
tem que tomá‐lo e assimilá‐lo no seu conjunto, tal como ele é.” (BAKHTIN, 1999, p. 79) 

Essa  vertente  formal‐sistemática da Linguística  trata  a  língua  como  se  fosse  algo 
isolado, e isso é incompatível com uma abordagem histórica e viva da língua. De acordo 
com  Bakhtin,  o  locutor  não  se  utiliza  da  língua  como  um  sistema  abstrato  de  formas 
normativas que estão sempre iguais a si mesmas. Ao contrário, o que importa para ele é a 
flexibilidade das formas linguísticas, isto é, que elas sejam orientadas pelo contexto. Assim 
também o  interlocutor não vai se  limitar apenas ao reconhecimento da  forma  linguística 
utilizada, mas  procurará  compreendê‐la  num  dado  contexto  concreto.  Para  Bakhtin,  “o 
centro de gravidade da  língua não  reside na conformidade à norma da  forma utilizada, 
mas na nova significação que essa forma adquire no contexto.” (BAKHTIN, 1999, p. 92) 

Um  erro  do  objetivismo  abstrato  apontado  por  Bakhtin  diz  respeito  à  separação 
entre a  língua e o  seu conteúdo  ideológico. A  língua, para a consciência dos  indivíduos 
que  a  falam,  de  maneira  alguma  se  apresenta  como  um  sistema  de  elementos 
abstratamente isolados e, portanto, vazios de ideologia. Da mesma forma, a compreensão 
não constitui um ato passivo de apreensão de uma forma isolada que se basta a si mesma e 
por isso exclui qualquer resposta. Pelo contrário, a forma linguística 

 
se  apresenta  aos  locutores  no  contexto  de  enunciações  precisas,  o  que  implica 
sempre  um  contexto  ideológico  preciso. Na  realidade,  não  são  palavras  o  que 
pronunciamos  ou  escutamos,  mas  verdades  ou  mentiras,  coisas  boas  ou  más, 
importantes ou  triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está  sempre 
carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que 
compreendemos as palavras e  somente  reagimos àquelas que despertam em nós 
ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida. (BAKHTIN, 1999, p. 95) 
 

Além disso, o objetivismo abstrato concebe a língua como um produto acabado que 
se transmite de geração a geração e, assim, acaba colocando‐a fora do fluxo da comunicação 
verbal. Entretanto, não se pode separar a língua do fluxo com o qual ela evolui. Diz Bakhtin: 
[...] Na verdade, 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 de comunicação verbal. (BAKHTIN, 1999, p. 108) 

Bakhtin  mostra‐se  igualmente  crítico  em  relação  ao  subjetivismo  idealista,  que 
apresenta como realidade essencial da  língua o ato de criação  individual da fala. As  leis da 
criação linguística, consequentemente, são as da psicologia individual, uma vez que os fatos 
da língua se ligam a explicações psicológicas. Para os representantes dessa tendência, a língua 
constitui um processo criativo ininterrupto de atos de fala, no qual nada permanece estável. 
Assim, a essência da língua está, diferentemente do objetivismo abstrato, na sua história: [...] 
A lógica da língua não é absolutamente a da repetição de formas identificadas a uma norma, 
mas  sim  uma  renovação  constante,  a  individualização  das  formas  em  enunciações 
estilisticamente únicas e não reiteráveis. (BAKHTIN, 1999, p. 82) 
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Na base dos fundamentos teóricos dessa tendência, a criação linguística é análoga à 
criação  artística,  pois,  em  todo  ato  de  fala,  o  que  importa  é  a  realização  estilística  e  a 
modificação  das  formas  abstratas  da  língua.  A  enunciação  constitui,  portanto,  um 
fenômeno estético e, assim, apresenta‐se como um ato puramente individual. 

Segundo  Bakhtin,  a  enunciação  não  pode  ser  entendida  como  expressão  da 
consciência  individual  interior,  mas  sim  como  produto  da  interação  entre  indivíduos 
socialmente organizados. Nesse processo, a palavra do  locutor se orienta dialogicamente 
em função do interlocutor: 

 
Na realidade, 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. Se ela se apoia sobre mim 
numa extremidade, na outra apoia‐se sobre o meu interlocutor (BAKHTIN, 1999, p. 
113). 
 

Essa  relação  eu  x  tu  não  pode  ser  associada,  entretanto,  ao  princípio  da 
subjetividade67,  já  que,  na  concepção  de  Bakhtin,  a  essa  relação  entre  sujeitos  que 
interagem, subjaz uma outra relação: a dos sujeitos com a sociedade. Assim, o sujeito se 
caracteriza, eminentemente, por pertencer a um meio social que determina seu discurso. 

A  própria  realização  da  linguagem  numa  enunciação  concreta  é  inteiramente 
determinada pelas relações sociais, portanto o centro organizador de toda expressão não é 
interior mas  exterior,  ou  seja,  está  situado  no meio  social  que  envolve  o  indivíduo. O 
subjetivismo individualista não é capaz de compreender a natureza social da enunciação e, 
assim, reduz o conteúdo ideológico das formas linguísticas ao mundo interior do locutor, 
apontando a enunciação monológica como ponto de partida. Mas, para Bakhtin, isso não 
permite apreender o núcleo da realidade linguística: 

 
A verdadeira  substância da  língua não é constituída por um  sistema abstrato de 
formas  lingüísticas  nem  pela  enunciação  monológica  isolada,  nem  pelo  ato 
psicofisiológico de  sua produção, mas pelo  fenômeno  social da  interação verbal, 
realizada através da enunciação ou das enunciações. A  interação verbal constitui 
assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 1999, p. 123). 
 

Então,  a  comunicação  verbal  não  pode  ser  compreendida  e  explicada  fora  do 
vínculo  com  a  situação  concreta.  Para  apreender  a  natureza  real  da  língua,  não  basta 
associá‐la à atividade psicofisiológica do locutor e do interlocutor. Ao contrário, é preciso 
inserir os sujeitos num complexo mais amplo: o da interação verbal concreta. 

As  reflexões  de  Bakhtin  acerca  do  princípio  dialógico  muito  influenciaram  os 
estudos sobre o texto e o discurso. Sua definição de enunciado68 aproxima‐se da concepção 
atual de texto, segundo a qual o texto se apresenta como um objeto significante que resulta 
                                            
67Segundo Benveniste (1966), o indivíduo só se afirma como sujeito de seu discurso, definindo a si mesmo como “eu” e 

ao parceiro como “tu”, por meio da linguagem. São essas marcas de “pessoa” que atestam o jogo da subjetividade na 
comunicação. Em Bakhtin, entretanto, o sujeito perde o papel de centro e é substituído por vozes sociais que fazem 
dele um sujeito histórico e ideológico. 

68Para Bakhtin, o enunciado deve ser entendido como matéria linguística e também como contexto enunciativo. Nesse 
sentido, torna-se o objeto dos estudos da linguagem. 
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da  criação  ideológica  e da  enunciação  e que  se define pelo diálogo  entre  interlocutores 
como também pelo diálogo com outros textos. 

As relações dialógicas não se restringem ao quadro estreito do diálogo face a face. 
Pode‐se  também  compreender  o  dialogismo  num  sentido  mais  amplo,  referindo‐se  a 
qualquer  tipo  de  comunicação  verbal,  inclusive  a  que  se  estabelece  por meio  do  texto 
impresso que constitui objeto de discussões ativas, ou então, se apresenta como resposta a 
outros  textos:  “Qualquer  desempenho  verbal  inevitavelmente  se  orienta  por  outros 
desempenhos anteriores na mesma esfera, tanto do mesmo autor como de outros autores, 
originando um diálogo social e funcionando como parte dele.” (BAKHTIN, 1993, p. 123) 

O  dialogismo  define  o  texto  como  um  tecido  de  vozes  que  se  entrecruzam,  se 
completam,  respondem  umas  às  outras,  ou  então,  polemizam  entre  si.  Os  textos  são 
dialógicos, na medida em que constituem um embate de muitas vozes sociais; conquanto, 
podem produzir efeitos de sentido diferentes, em decorrência das estratégias discursivas 
utilizadas:  de  polifonia  ou monofonia69.  Assim,  concordamos  com  Barros  (1992,  2001), 
quando diferencia dialogismo e polifonia, empregando o termo dialogismo como princípio 
constitutivo da linguagem e polifonia como característica dos textos em que o dialogismo se 
deixa ver. 

Essa questão do dialogismo que  se  constitui na medida  em que um  enunciado  é 
concebido  como  reflexo  de  outro  enunciado  por  refuta,  confirmação  ou 
complementaridade, pressupondo, assim,  seu  conhecimento prévio  é uma  constante  em 
Bakhtin. Para  esse  autor,  qualquer  enunciado,  inclusive  o monólogo  solitário,  tem  seus 
outros e só existe em relação ao contexto de outros enunciados: 

 
todo  discurso  concreto  (enunciação)  encontra  aquele  objeto  para  o  qual  está 
voltado sempre, por assim dizer, já desacreditado, contestado, avaliado, envolvido 
por sua névoa escura ou, pelo contrário, iluminado pelos discursos de outrem que 
já  falaram sobre ele.  (...) O enunciado existente, 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 do diálogo 
social. (BAKHTIN, 1993, p. 86) 
 

O modo como estamos articulando a questão das várias vozes que perpassam um 
discurso procura deixar claro o motivo pelo qual Bakhtin define o enunciado como um elo 
na  cadeia  de  comunicação  verbal,  inseparável  dos  elos  que  o  determinam  interna  e 
externamente  e  que  nele  provocam  reações‐respostas  imediatas,  uma  ressonância 
dialógica. 

Isso explica, pois, a natureza dialógica da linguagem. Em sala de aula, por exemplo, 
não podemos deixar de observar isso. A sala de aula constitui espaço privilegiado para que 
essa interação ocorra. 

                                            
69Trata-se da existência, como bem demonstra Barros, de textos polifônicos e monofônicos: “Nos textos polifônicos, os 

diálogos entre discursos mostram-se, deixam-se ver ou entrever; nos textos monofônicos eles se ocultam sob a 
aparência de um discurso único, de uma única voz. Monofonia e polifonia são, portanto, efeitos de sentido, 
decorrentes de procedimentos discursivos, de discursos por definição e constituição dialógicos. Nos textos 
polifônicos escutam-se várias vozes, nos monofônicos uma apenas, pois as demais são abafadas.” (BARROS, 2001, 
p. 36) 
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O  fato  de  os  alunos  estarem  fisicamente  presentes,  um  diante  do  outro,  numa 
situação de  comunicação direta,  faz  com  que, pela  troca de  informações, um  texto  seja 
construído  conjuntamente.  Trata‐se  de  uma  atividade  de  co‐produção  discursiva  (Cf. 
MARCUSCHI, 1999, p. 84), que deve ter um significado para o professor. 

É  no  espaço  da  sala  de  aula  que  professor  e  alunos, mediados  pela  linguagem, 
constroem  ativamente  o  sentido  do  mundo,  colocando  em  jogo  diversos  modos  de 
compreensão. Assim, o  individual e o social são continuamente articulados e os sujeitos 
estão em constante negociação. Nesse processo, não se deve dissociar o verbal do social, 
pois, como bem observamos, um evento interacional não envolve somente a construção de 
sentidos, mas, sobretudo, a construção de relações e identidades sociais. 

Dessa  maneira,  ao  participarem  de  um  evento  de  interação  em  sala  de  aula, 
professor  e  alunos  põem  em  jogo  um  sistema  de  regras  interacionais  que  orientam  e 
organizam a forma de ação de um para com o outro. A esse respeito, afirma Silva: 

 
Professor  e  alunos,  além  de  possuírem  intenções  complementares,  possuem 
igualmente  relações  de  lugares  e  papéis  complementares. As  intervenções  dos 
alunos visam a informar ao professor o que sabem, dar continuidade à interação e 
manifestar‐se  quanto  ao  que  é dito pelo professor. A  interação  em  sala de  aula 
engloba ações do professor, reações dos alunos a essas ações, reações do professor 
às ações dos alunos e reações dos alunos entre si. Esse é o universo psicossocial da 
sala de aula (SILVA, 2002, p. 185). 
 

Se, na esteira das reflexões de Bakhtin, entendermos a linguagem não como código, 
mas como  forma de ação social, como construção coletiva, nossa prática em sala de aula 
revelará o que os alunos  tanto desejam: a aproximação com a  realidade vivida por eles. 
Uma  realidade  que  se  torna plena no  contato  com  o  outro,  que  é  capaz de modificar  e 
também de ser modificado. 
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Dialogismo e polifonia: as vozes na/da educação do campo a partir da carta 
da professora Maria de Vila Pavão – ES 

 
Maria Madalena Poleto Oliveira70  

 
 
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 Maria71 que 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 Brandão72 (2008).  

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 senhor: 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 

                                            
70 Possui doutorado em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito 

Santo (PPGE/UFES), Mestrado pela Universidade de Brasília (UnB), professora de ensino superior, licenciada em 
artes, letras e bacharel em jornalismo. E-mail: profmmpoleto@gmail.com.  

71 Nome fictício para preservar a identidade da professora que leciona na educação do campo na região de Vila Pavão – 
ES.  

72 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).  
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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.  
 
 
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 
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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  se73  constitui  por  meio  de  diálogos  que  se  encadeiam,  por  meio  da 
heterogeneidade  discursiva74  onde  as  várias  vozes  do  discurso  se manifestam  igualmente. 
Assim,  Bakhtin  trata  da  polifonia  (multiplicidade  de  vozes  nos  discursos)  que  se 
estabelecem nos discursos75, 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 aluna.  

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 

                                            
73Heterogeneidade 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.  

74 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).  

75Escola 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.  
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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    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:  

 
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 
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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 existem 7 influências 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).  
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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 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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Em busca da significação nos processos de alfabetização 

 
Poliana Bruno Zuin76 

    
 

A palavra alfabetização enquanto signo social nas últimas décadas tem sido alvo de 
inúmeras  discussões  nos  âmbitos  acadêmico  e  escolar.  Desde  a  década  de  80  com  as 
inúmeras  mudanças  decorrentes  de  novos  modelos  pedagógicos  que  adentraram  os 
discursos acadêmicos e, consequentemente, os espaços escolares, uma nova cultura escolar 
foi  se  constituindo  na  etapa  inicial  do  Ensino  Fundamental. As  práticas  de  letramento 
passaram  a  ganhar  destaque  no  discurso  escolar  em  meio  ao  uso  de  metodologias 
construtivistas,  avaliação  processual  e  progressão  continuada,  em  detrimento  de  um 
sistema  de  ensino  baseado  na  exclusão,  cujo  processo  de  alfabetização  era  pautado  na 
codificação e decodificação, na leitura da palavra e não na leitura do mundo. Foram tantas 
as  diferentes  correntes  metodológicas  que  constituíram  a  cultura  escolar:  concepção 
humanista,  construtivista,  sócio‐interacionista/cultural,  enfim  tantas  referências 
dialogicizadas  para  embasar  as  novas  práticas,  que  nomes  tais  como  Emília  Ferreiro, 
Piaget, Vygostky, Bakhtin, Paulo Freire, Magda Soares, entre muitos outros autores, fazem 
parte  do  vocabulário  dos  professores  nos  diferentes  espaços  escolares,  sobretudo  na 
primeira  etapa  do  ensino.  Contudo,  algumas  questões  devem  ser  colocadas  para  a 
reflexão:  Como  ocorre  a  circulação  desses  conceitos  no  meio  escolar?  Como  os  professores  se 
apropriam desses novos encaminhamentos teóricos e metodológicos? Como operam na prática com 
esse auditório social? 

A  fim de  se  tecer  algumas  considerações  sobre  a  temática  aqui  trazida  acerca do 
dialogismo de um novo modo de ensinar a língua materna a crianças na primeira etapa da 
escolarização  faz‐se necessário antes verificar a conjuntura maior a que  tais profissionais 
estão  envoltos. A  escola pensada  antes  como  espaço para uma  elite  brasileira  teve  que 
rever  o  seu  papel,  uma  vez  que  os  alunos  passaram  a  ser  de  distintas  classes  sociais, 
trazendo  consigo diferentes  culturas e, diferentes  formas de  falar, o que Bagno e outros 
autores apontam como as variedades linguísticas. Diante de tal diversidade os alunos, que 
fugiam do modelo ideal de cultura e, por sua vez, de aluno, apresentaram dificuldades no 
processo  de  alfabetização,  vivenciando,  portanto,  situações  de  fracasso,  repetência, 
culminando  não  raro  na  evasão  escolar. Distantes  da  denominada  língua  padrão  e  da 
norma culta da  língua escrita  juntamente a um ambiente não  tão propício a situações de 
letramento, esses alunos acabaram sendo vítimas de um currículo oculto, de um sistema 
excludente  e  de  professores mal  preparados  por  uma  série  de  questões  políticas  que 
adentram a cultura escolar. 

Medidas  advindas de políticas públicas  vêm  sendo  tomadas  a  fim de minimizar 
esse grande problema que  acomete  a nós brasileiros:  o  analfabetismo  em  suas distintas 
gradações. Programas estaduais e federais vêm sendo ofertados à formação continuada de 
professores enfatizando a necessidade de pesquisas a fim de que se repense o processo de 
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ensino‐aprendizagem  da  língua materna. A  título  de  exemplificação,  temos  a  Proposta 
Curricular para o Ensino da Língua Portuguesa do Estado de São Paulo da década de 80, 
que  buscou  reunir  concepções  diferentes,  para  o  ensino  da  língua,  provenientes  de 
pesquisas  e  teorias  advindas  da  Linguística,  contando  com  a  participação  de  muitos 
professores de Ensino Fundamental e Médio. Nesse período a Coordenadoria de Estudos e 
Normas Pedagógicas (CENP) buscou proporcionar um intercâmbio entre essas diferentes 
experiências  publicando  propostas  curriculares,  organizando  cursos  em  convênio  com 
universidades,  organizando  e  auxiliando  a  formação de monitorias  e  representantes de 
professores  junto  às Delegacias de Ensino  e  criando, por  fim,  o Projeto  Ipê, que visava 
atingir diretamente, pelos meios de  comunicação de massa  e  a publicação de  textos, os 
professores da rede. Outro projeto não menos importante são os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de 1996 que com a mesma tentativa no âmbito nacional, buscou fundamentar ou 
alicerçar práticas significativas do ensino da  língua materna, ainda que de uma maneira 
mais sintética se comparada com a proposta curricular da década de 80 do estado de São 
Paulo.  Já  na  Introdução  do  documento  encontramos  a  preocupação  da  política  em 
redirecionar  as  práticas  pedagógicas,  apontando  a  necessidade  da  reestruturação  do 
ensino da Língua Portuguesa com o objetivo de encontrar  formas de garantir, de  fato, a 
aprendizagem da leitura e da escrita, uma vez que a aprendizagem da língua continuava 
ligada ao  fracasso escolar. De acordo com o documento, a quase  totalidade das redes de 
educação pública desenvolveu  sob a  forma de  reorientação  curricular ou de projetos de 
formação de professores em serviço a revisão das práticas tradicionais de alfabetização e 
ensino  da  língua,  seja  pela  demanda,  seja  pela  produção  científica  na  área,  fato  que 
permitiu  repensar  questões  que  envolvem  o  processo  de  ensino‐aprendizagem.  Desta 
forma, os PCNs  são uma espécie de  síntese do que  foi possível aprender  e avançar nas 
décadas  de  80  e  90  em  termos  de  linguagem  e  língua.  Em  2012  foi  lançado  o  projeto 
governamental  “Pacto  Nacional  para  a  Alfabetização  na  Idade  Certa  –PNAIC”.  Esse 
programa  busca  implementar  uma  formação  continuada  de  professores  nos  conteúdos 
específicos e pedagógicos de Língua Portuguesa e Matemática para atuarem de maneira 
profícua nessa etapa do desenvolvimento escolar de crianças de seis a oito anos. O projeto 
consiste  na  formação  de  orientadores  de  estudos,  selecionados  nas  redes municipais  e 
estaduais  por  algumas  universidades  para  que  esses  possam  ser  os  formadores  dos 
professores  alfabetizadores.  Tal  projeto  passa  a  ser  nesse  momento  o  foco  de  nossas 
investigações. 

Diante  do  que  foi  apresentado  e  por  investigações  advindas  de  dez  anos  de 
experiência, por que é  tão difícil aos professores modificarem as suas atitudes e postura 
perante o  ensino da  língua materna? Algumas  considerações aqui passam a  ser  tecidas. 
Nota‐se  que  ainda  que  haja  cursos  de  boa  qualidade  de  formação  continuada  a  esses 
profissionais,  falta  a  eles  tempo  para  estudo  e  dedicação  a  fim  de  se  estabelecer  o 
dialogismo  com  os  autores  que  anunciam  e  enunciam  uma  nova  forma  de  conceber  a 
linguagem e o ensino da língua para que se tenha um ato responsável. 

Pesquisas  revelam a necessidade de  se apropriar e de  se criar práticas de ensino‐
aprendizagem pautadas no processo de interação, cuja linguagem acaba por se constituir 
em  um  lugar  de  criação  de  significados  e  sentidos  atrelados  ao  contexto  ao  qual  os 
indivíduos estão inseridos. Essa proposta está ligada a uma prática cujo letramento passa a 
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ser  o  centro  do  processo  de  alfabetização. Conceitos  de  autores  de  diferentes  áreas  do 
conhecimento,  tais  como: Vygotsky, Bakhtin e Paulo Freire, apontam um novo  caminho 
para o ensino da língua materna desde a etapa da alfabetização. Nota‐se a reprodução dos 
nomes  desses  autores,  mas  não  a  apropriação  de  tais  conceitos  na  prática  docente. 
Elegemos o conceito de diálogo e dialogismo para a nossa análise. Para muitos docentes 
tais palavras denotam a forma ou o canal de como se dá a mensagem, isto é, os professores 
não  conseguem  perceber  a  dialogia  como  leitura  de mundo,  situações  de  letramento, 
prática de interação de diferentes vozes. Vejamos um exemplo, indagamos a um grupo de 
professores  formadores de professores alfabetizadores como se constituía o diálogo com 
esse grupo e a resposta recorrente foi: “o diálogo se dá na sala de aula e por e‐mail”. Ao 
indagarmos a esse grupo visávamos a exploração da prática, dos embates, de como ocorria 
a apropriação dos conteúdos trazidos para a discussão, enfim uma perspectiva da língua 
enquanto processo de criação e  interação. Ainda que  revelem conhecer  tais perspectivas 
teóricas  e  enunciam  alguns  termos  teóricos,  falta‐lhes  a  apropriação  e  internalização de 
tais  conceitos  a  fim de  se  colocar  em prática. Considerar  o  ensino da  língua  como um 
processo  de  interação,  cujas  vozes  se  alternam,  se  tornando  a  palavra  e  o  outro 
responsáveis pela individualização e pela formação do eu, a alfabetização deve se afirmar 
numa co‐relação com o letramento de cada indivíduo que está nas salas de aula.  

A  linguagem deve  ser  caracterizada  como um  lugar de  constituição das  relações 
sociais,  onde  os  falantes  são  os  sujeitos,  cuja  língua  existiria  apenas  na  interlocução 
(GERALDI, 2003). Nesta abordagem, também entendida como um processo de mediação e 
interação, a semântica, ao invés da gramática ganha papel de destaque. É a semântica que 
permite dar um  sentido  ao que  falamos,  o  sentido que  realmente buscamos  conferir  às 
enunciações,  o  que  vai  além  do  significado  referencial. Nesse  sentido,  tanto Vygotsky, 
como  Bakhtin,  enfatizam  a  importância  da  semântica  para  os  estudos  da  linguagem. 
Vygotsky  (2001) ao analisar a relação entre o pensamento e a  linguagem afirmava que o 
método deste problema não poderia ser outro a não ser a análise semântica, a análise do 
aspecto  significativo  da  linguagem. A  semântica  pode  ser  entendida  como  a  dimensão 
discursiva que depende  inteiramente do contexto, das  interações entre os  falantes. Desta 
forma, percebemos que a  linguagem não é apenas a  língua e seu sistema de códigos, ao 
contrário, é uma criação cultal viva e que permite aos  indivíduos  interagir com o meio e 
consigo mesmo. Por esta razão, a linguagem é dinâmica, dialética e transformadora. Nesta 
concepção,  a  língua  é  o  resultado  da  produção  histórica  e  coletiva  que  constitui  o  ser 
humano, portanto,  é  impensável  nesta  teoria uma  relação de  ensino‐aprendizagem  que 
não relacione estas duas dimensões da língua: a referencial – significado – e a semântica – 
sentido.  

Tomando esta concepção de linguagem como a diretriz das propostas curriculares 
para o ensino da língua, os processos de ensino‐aprendizagem, nesta perspectiva, buscam 
estudar as relações que se constituem entre os sujeitos no momento em que  falam e não 
simplesmente  classificar  as  sentenças.  Ou  seja,  a  linguagem,  nesta  concepção,  é 
compreendida como um conjunto de práticas sociais, em que as variações linguísticas em 
todas as suas manifestações são determinadas pelo uso que fazemos dela. Assim, produzir 
linguagem  significa  produzir  discurso,  e  o  discurso,  quando  produzido,  manifesta‐se 
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linguisticamente  por meio  de  texto  que  nada mais  é  do  que  o  produto  da  atividade 
discursiva oral ou escrita, as quais formam um todo (GERALDI, 2003).  

Acreditamos  que  melhores  condições  salariais  permitiriam  aos  professores  se 
dedicarem a sua formação continuada e, por sua vez, modificar a forma como estabelece a 
sua relação com o ato de ensinar, uma vez que não necessitariam dobrar períodos a fim de 
se  ter um pequeno  salário para  sobreviver.  Interessante  notar  que  as marchas  as  quais 
mencionou Paulo Freire em sua última entrevista se anunciaram e a cada dia que passa 
ganham força e, consequentemente, um novo futuro ao professor  se anuncia. 
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Entradas e saídas na educação infantil: aprendizagens formativas 
 

Kallyne Kafuri Alves77  
Valdete Côco78  

 
 
Introdução 

No  contexto  da  Educação  Infantil  (EI),  constituído  de  conquistas  e  desafios  nas 
inquietações  e  lutas  sociais,  apresentamos  síntese  de  pesquisa  concluída,  abordando  as 
entradas e saídas como aspectos  integrantes da ação educativa. Para  isso, organizamos o 
todo  arquitetônico  de  nosso  trabalho  sustentado  em  três  tópicos.  Iniciamos  com  a 
apresentação da pesquisa, considerando a problemática de investigação, o quadro teórico 
e  a  metodologia  do  estudo.  Em  seguida  exploramos  os  dados  a  partir  de  unidades 
analíticas  selecionadas. Por  fim  apresentamos  as  considerações  finais,  realçando  que  os 
diálogos motivados com essa pesquisa acenam as entradas e saídas como um campo de 
possibilidades,  integrado  ao  conjunto  das  ações  educativas,  podendo,  ser  remetido  à 
dinâmica  dos  processos  formativos  dialógicos.  Nos  chama  atenção  para  um  lugar  de 
intensos  diálogos,  que  fazem  encontrar  crianças,  profissionais  e  familiares,  sinalizando 
vários  indicadores  sobre  o  trabalho  com  as  crianças  pequenas. Assim,  começamos  por 
apresentar a pesquisa que origina os dados deste trabalho.  

 
1 A pesquisa: problemática e referências teórico‐metodológicos  

Focalizamos  as  entradas  e  saídas  cotidianas  das  crianças  do  CMEI.  Com  escuta 
refinada, especialmente para os dizeres das crianças, imergimos no campo da pesquisa nos 
indagando  sobre  como  se  constituem as  entradas  e  saídas  cotidianas no/do CMEI. Para 
isso, definimos alguns objetivos, nos quais buscamos considerar os sujeitos integrantes das 
entradas e saídas, as interações que se efetivavam nesses momentos e como esses eventos 
eram comunicados. 

A partir do conjunto das produções do campo na  temática em  foco, destacamos a 
ênfase na organização da instituição, evidenciando desafios relacionados à movimentação 
das crianças no contínuo do trabalho educativo, desde a chegada até a saída de cada dia 
de encontro pedagógico. Trazemos nossas inquietações, no que se refere ao cumprimento 
de rotinas, normas, regras e das alternativas postas para organização das atividades ‐ bem 
recorrente no cotidiano das crianças.  Isso nos  impulsionou a  imergir no campo com um 
olhar  mais  apurado  para  as  potencialidades  que  se  apresentam  no  contexto  da  vida 
organizativa da instituição.  
    Nesse contexto, nos ancoramos em abordagem teórico‐metodológica bakhtiniana – 
especialmente no  tocante à articulação entre os conceitos de polifonia e heteroglossia na 
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constituição da vida. Focalizamos o movimento de entradas e saídas integrado ao conjunto 
das  atividades  educativas,  na multiplicidade de  vozes  que  se movimentam,  tensionam, 
acordam,  rivalizam...  Travam  múltiplas  possibilidades  comunicativas  ‐  também  com 
silenciamentos  e  estratégias  de  calar  ‐  que,  não  sem  tensões,  compõem  os  processos 
pedagógicos institucionais (BAKHTIN, 1992; 1997).  

Na imersão a campo, integramos os modos da organização institucional, indagamos 
como os docentes e pais pensam os eventos do trajeto de ida e volta da instituição escolar, 
como as crianças se mostram nesse momento em que aguardam alguém vir buscá‐las, as 
aprendizagens que são produzidas e as potências das interações provocadas. Acreditamos 
que  nos momentos  de  entradas  e  saídas  os  contatos  com  o  outro  são  realçados  e,  na 
dimensão  dialógica  e  polifônica  das  relações,  ampliam  os  processos  interativos  e  as 
aprendizagens associadas, que exigem do pesquisador sensibilidade com a escuta dessas 
vozes, na pluralidade das manifestações.   

Nessa  imersão,  consideramos  as  entradas  e  saídas  no  conjunto  de  atividades 
educativas do CMEI  ‐ aqui nos  referimos aos momentos de  saudações  e despedida das 
crianças, que integram a diversidade de sensações manifestadas no encontro com o outro 
(sensações de ansiedade, de sono,  tristeza, alegria, choro, riso) entre outras, que nos dão 
indicativos sobre a composição de políticas que contemplem as manifestações da infância. 
Destacamos,  para  essa  síntese,  a  dinâmica  das  ações  com  as  vozes  acolhedoras  que 
marcam o percurso do trabalho e os processos com diferentes modos de discurso (BAKHTIN, 
2006,  p.  43):  um  que  pega  a  nossa  bolsa,  a  quantidade  de  abraços,  o  olhar  de  quem 
comemora  a  chegada  do  outro,  os  silenciamentos  pelas  tensões  com  a  educadora  na 
intensidade da euforia, o balanço no portão... o pai que deixa recado, a  irmã que solicita 
cuidado  e,  também,  as  informações  que  circulam  entre  e  com  os  parceiros  de  jornada. 
Chegam  lembretes,  informes,  partilhas  de  experiências,  olhares  de  reprovação, 
preocupação, saudade... e ainda vozes do grupo de pesquisa na comunicação discursiva 
da vida da pesquisadora (BAKHTIN, 2011, p. 390). 

Nesse movimento, temos as vozes que circulam nas saídas, o que chega, o que sai, o 
que  chora,  o  que  briga  –  contamos  com  as  tensões  nas múltiplas manifestações  desses 
momentos tão rápidos. Nas saídas, recuperam‐se os informes, comunica‐se com e sobre o 
outro.  Nessa  polifonia  e  heteroglossia  comunicativa  não  podemos  desconsiderar  os 
processos  hierárquicos  que  marcam  o  tom  das  decisões  e  ainda  o  protagonismo  do 
trabalho (BAKHTIN, 2006; 2011), também presente nas relações.  

Quanto  à  dinâmica da  instituição,  aqui  observamos  a  circularidade dos  diálogos 
compondo processos de aprendizagens. Além de  comunicar  sobre os modos da  cultura 
institucional,  os momentos  de  entradas  e  saídas  compõem  um  processo  específico  de 
interação.  Nesses  espaços,  não  percebemos  a  presença  de  um  educador  atuante,  que 
normatiza e conduz o trabalho, mas sim uma figura de um parceiro de  jornada, que está 
preparado para a acolhida e a despedida, para receber o outro.  

 Nas entradas, é possível identificar diversas metodologias de acolhimento, em que 
ora  a  educadora  se  organizava  para  receber  as  crianças,  contando  com  cumprimentos, 
organização  da  mochila...  ora  o  diálogo  era  estabelecido  por  códigos,  cada  um  vai 
chegando  e  se  organizando,  se  integrando  ao  trabalho  em  andamento,  cada  um  vai 
compondo a  sua  forma de aprender e de ensinar, estabelecendo uma  rede de  conexões, 
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emoções  e  aprendizados  no  ato  do  trabalho  educativo.  Essa  potência,  que  compõe  os 
aprendizados,  se dá de diversas  formas:  na  correria de  quem  chega depois,  na dúvida 
onde se coloca a mochila, na abertura da rodinha para o outro sentar, no afã de se repassar 
as informações para o colega que chega e também no encontro que ocorre após a chegada, 
com  os  cumprimentos  de  saudade,  de  perguntas  e  respostas,  de  contações  de  caso,  de 
ensino  sobre  algo  que  aprendeu/viveu  e  ainda  de  entrega  de  presentes,  que  informam 
sobre os  caminhos percorridos  até  a  chegada  ao CMEI. Metodologias de  acolhimento  e 
aprendizagens  sobre  o  contexto,  o  lugar  vivido,  que  só  podem  ser  observadas  nos 
encontros  fortuitos  da  vida  cotidiana,  etc.  (BAKHTIN,  2006,  p.  42).  Os  docentes  e 
responsáveis vão constituindo também seus aprendizados e, no círculo de diferentes vozes 
que compõem os processos educativos dos momentos de entradas e saídas, os parceiros 
das crianças vão se integrando à potente rede de interação que constitui em aprendizados 
conjuntos: aqui nos referimos às apresentações dos amigos mais próximos, da sala usada, 
do  brinquedo  de  que mais  se  gosta,  do  esquema  de  horários...  Ressaltamos  que  esses 
parceiros também aprendem entre si, nos diálogos sobre as crianças, as preferências de si, 
do  outro,  os  acontecimentos  de  vida.  E,  com  isso,  os  processos  educativos  geram 
aprendizagens e desafiam a existência de um espaço rígido, vão estabelecendo um  lugar 
próprio  e  parecem  não  carecer  de  tantas  regras  e  normas  para  demonstrar  suas 
potencialidades.  

Com  a  articulação  dos  conceitos  de  polifonia  e  heteroglossia  na  produção  de 
aprendizagens que circulam no cotidiano do CMEI, compomos uma dinâmica de trabalho 
que  nos  ancora  em  nossas  indagações.  Nas  múltiplas  e  diversas  aprendizagens  e 
possibilidades que compreendem, configuramos um campo de pesquisa de aprendizagens 
conjuntas em que:  

 
Eu tomo consciência de mim e me torno eu mesmo unicamente me revelando para 
o outro, através do outro e com o auxílio do outro [...] não se trata do que ocorre 
dentro, mas na  fronteira  entre  a minha  consciência  e  a  consciência do outro, no 
limiar [...] (BAKHTIN, 2011, p. 341) 
 

Os  dados  provocados  pela  imersão  a  campo,  aliados  com  os  conceitos  que 
constituem o trabalho, nos instigam a aventar que o encontro com o outro, inesgotável em 
seu  sentido  e  significado  (BAKHTIN,  2011,  p.  395)  faz  encontrar  a  diversidade  de 
manifestações. Buscamos um fazer conjunto, partilhado, que procura de forma respeitosa 
a  aproximação  com  o  cotidiano  dinâmico  e  potente  da  instituição,  em momentos  não 
muito  visibilizados  na  completude  do  processo  educativo.  Acreditamos  que  sempre  é 
possível  ver  o  outro  como  um  ser  potente  em  aprendizado.  Por  esse  viés,  buscamos 
sempre lembrar que: 

 
Por  mais  que  eu  conheça  a  fundo  uma  determinada  pessoa,  assim  como  eu 
conheço  a mim mesmo, devo,  todavia,  compreender  a verdade da nossa  relação 
recíproca, a verdade do evento uno e único que nos une, do qual nós participamos. 
(BAKHTIN, 2010, p. 65) 
 

Portanto,  nos  reconhecer  como  seres  inacabados,  em  constante  ampliação  do 
conhecimento,  significa  apostar  em  práticas  pedagógicas  sensíveis  a  aprendizados 
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conjuntos,  sejam  eles  manifestados  pelo  contato  com  o  outro,  seja  intensificado  pela 
especificidade  de  um  indivíduo.  Acreditamos  que  as  interações  provocadas  nesses 
momentos  agregam múltiplas  formas  de  se  comunicar,  nos  enriquecendo mutuamente 
(BAKHTIN, 2011, p. 366), possibilitando múltiplas formas de realizar o trabalho em curso. 
Acenamos outras dimensões do trabalho educativo no campo da EI, contribuindo para a 
visibilidade  desses  encontros  presentes  no  cotidiano  do  CMEI,  dialogamos  com  os 
conceitos bakhtinianos que nos  acompanham,  escampam,  constituem... na  continuidade 
do trabalho, na jornada com os pares do CMEI, especialmente as crianças.  

Assim, constituídos pelo referencial teórico que nos ancora, delineamos os desafios 
metodológicos do trabalho marcado pela imersão no CMEI, no período de três meses, com 
procedimentos de observação  com  registro  em diário de  campo  (DC)  e de produção de 
fotos e vídeos, procuramos vivenciar os momentos de entradas e saídas cotidianas no/do 
CMEI, considerando especialmente as trocas que se efetivam entre as crianças e entre estas 
e os adultos. 

Na imersão no campo, destacamos as vivências compartilhadas, que integraram os 
acalantos dos choros, a busca por acolhimento, as manifestações dos medos e incertezas, a 
troca de sorrisos e cumprimentos, entre outros gestos, em um cenário em que as entradas e 
saídas, ainda que breves, se constituem como intensos espaços interativos na ampliação da 
interlocução  pedagógica.  Pautamos‐nos  na  ideia  de  que  “o  objeto  das  intenções  é 
precisamente a realização do tema em muitas e diferentes vozes, a multiplicidade essencial 
e, por  assim dizer,  inalienável  de  vozes  e  a  sua diversidade. A própria  disposição  das 
vozes  e  sua  interação  é  que  são  importantes  [...]”  (BAKHTIN,  2011,  p.199).  Nesse 
movimento, seguimos para algumas análises recuperando eventos da pesquisa. 

 
2 Explorando os eventos: entrar, sair, aprender sempre, aprender conjuntamente... 

Cientes  da  responsabilidade  com  o  outro,  advertida  por  Bakhtin  (2010,  p.  66), 
integramos  o  conjunto  das  atividades  educativas,  focando  a  potência  dos  encontros  na 
promoção  de  processos  interativos mobilizadores  de  aprendizagem.  Com  o  referencial 
proposto,  imergimos  na  instituição,  procurando  vivenciar  os momentos  de  entradas  e 
saídas  cotidianas  no/do  CMEI.  Consideramos  especialmente  as  trocas  que  se  efetivam 
entre as crianças e entre estas e os adultos, as pautas que emergem nesses encontros (como 
as  crianças  chegam  e  saem  da  escola,  quais meios  de  transporte  utilizam,  com  quem 
chegam e saem, de onde chegam e para onde vão/retornam, o que contam...) e como as 
experiências vividas na instituição são comunicadas (como se organiza a entrada e a saída 
cotidianamente,  quais mensagens  são  enviadas/levadas  e  o  que  é  contado  do  trabalho 
realizado ou a realizar na instituição). Nesse propósito, exploramos a dinâmica vivenciada 
nas entradas e nas saídas, culminando com o destaque das aprendizagens inerentes a esses 
movimentos.  

 
2.1 No trabalho, as entradas integradas à rede pedagógica institucional 

Durante  a  imersão  nos  momentos  de  entrada,  observamos  uma  dialogia  entre 
adultos  e  entre  estes  e  as  crianças,  que  não  podem  ser  dissociadas  da  geração  de 
aprendizagens.  Temos manifestações  anunciadas  por  quem  vai  embora  quando  deixa  a 
criança no CMEI marcadas por carinho, pela efetivação de cuidados, pela externação de 
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saudade, pela preocupação  e  também pela pressa,  impaciência,  advertências,  lembretes. 
As  crianças  buscam  os  professores,  aguardando  tanto  o  acolhimento  quanto  os 
direcionamentos para  o decorrer do dia,  em uma  busca  incessante por  algo  o  que  fazer. 
Percebemos  que  essa  busca  dava‐se  essencialmente  na  interação  com  o  outro,  nas 
investidas pelo brinquedo novo do colega, na invenção ou mostra de alguma brincadeira 
nova  e  também nos presentes  comuns desses  encontros  (balas  trazidas de  casa,  flores  e 
folhas para as professoras).  

Ainda  que  em  brincadeiras  livres,  elas  sistematicamente  se  voltam  para  os 
professores, como quem busca no adulto o direcionamento para as tarefas – ainda que este 
esteja preocupado  com outras  atividades,  como o  acolhimento dos pais que buscam na 
entrada um espaço de diálogo sobre a criança e ainda as atividades como planejamento, 
xerox de algum projeto, escolha de música para ensaio. Aventamos que as crianças  tanto 
consideram  seu  papel  mediador,  perspectivando  apoio  e  orientações  quanto  podem 
buscar escapar dele, nos ajuntamentos dos cantinhos, vasculhamento da caixa de brinquedos, 
checagem da mochila...  

Além  disso,  entendemos  que  as  crianças  comunicam  as  sensações  de  reencontro 
com o espaço, por exemplo, relembrando os combinados, os colegas que  faltaram – se é 
menino ou menina que faltou, se está doente, se passou mal... ‐ a presença de alguém novo 
na sala, os informes, os combinados do dia (na rodinha inicial), os lembretes, o momento 
de espera para a refeição, as atividades realizadas em outros momentos, além dos desejos 
(de ir ao parquinho, de brincar com algum colega, de acessar algum material). O contexto 
da  entrada  é  bem  marcado  pelos  olhares  do  reencontro,  os  abraços,  as  flores  (como 
principal presente),  as  indagações  e  as  saudações. Nesse diálogo, participamos  inteiros; 
com  os  olhos,  os  lábios,  as mãos,  a  alma,  o  espírito,  todo  o  corpo,  os  atos.  Aplica‐se 
totalmente  na  palavra,  e  essa  palavra  entra  no  tecido  dialógico  da  vida  humana,  no 
simpósio universal (BAKHTIN, 2010b, p. 329).  

Cada um  chega de um  jeito,  com um  olhar  e um  caso  (ou  não) para  contar. As 
crianças demonstram seu protagonismo no  trabalho a ser encaminhado, mesmo que não 
reconhecido.  Na  polifonia  comunicativa,  não  podemos  desconsiderar  os  processos 
hierárquicos que marcam o  tom das decisões  (BAKHTIN, 1992). As  crianças  trazem, de 
formas  distintas,  informações  das  vivências  domésticas,  solicitando  uma  escuta  de  seu 
universo,  além  disso,  recuperam  experiências  que  se  mostraram  significativas  para  a 
potência do trabalho educativo (procuram brinquedos, relembram e solicitam atividades: 
vamos brincar de desfile de novo hoje? (DC, 25.10.11). Elas se dirigem aos pares (informando 
que  cheguei  primeiro  hoje  (DC,  16.11.11),  observando  a  ausência  de  alguém,  fazendo 
convites: vem pra cá, tem esse [brinquedo] aqui e proposições para o trabalho, alguém que 
traz  algum  animal  de  estimação...).  Esse  movimento,  se  observado  integradamente  à 
totalidade  das  práticas  pedagógicas,  permite  assinalar  um  fazer/refazer  partilhado  e 
contínuo,  que  pode  originar  vinculações  com  o  trabalho  ético  coletivo,  mediado  e 
encaminhado pelo professor.  

Observamos tanto uma partilha na definição dos rumos do dia, considerando e/ou 
negociando  os  interesses  e  expectativas  para  a  jornada,  quanto  a  adultocentrização  das 
decisões. Os momentos de chegada não são isolados da organização do conjunto das ações 
institucionais,  como  também  do  conjunto  da  vida  das  crianças.  O  que  elas  trazem, 
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inventam,  propõe  e  indagam  implica  diretamente  no  conjunto  das  aprendizagens 
pedagógicas vividas e reinventadas a cada dia que se  inicia na  instituição, apresentando 
em cada palavra o ouvinte como parceiro  interlocutor (BAKHTIN, 2011, p. 268), que não 
desconsideram os confrontos dialógicos (BAKHTIN, 2011, p. 331), que seguem. 

 
2.2 No trabalho, a continuidade nas saídas 

Nos momentos da  saída,  também  temos  a despedida  e  o  acolhimento  (de modo 
inverso),  também  marcados  pelas  comunicações  discursivas  do  cotidiano  no  CMEI 
(BAKHTIN, 2011, p. 390). Com intensa frequência, as brincadeiras são intercaladas com a 
repetição de enunciados e indagações sobre a presença dos responsáveis (tia, quero meu pai 
e  três  vezes  tia,  quero  minha  mãe  –  DC,  18.10.11).  As  indagações  das  crianças  pelo 
responsável que  as buscam no CMEI vão  compondo uma dialogia, que  traz o  contexto 
familiar para o interior das ações pedagógicas – com presença de choro, tensão e incerteza 
na vontade de que o outro chegue logo (Agora só falta você e a I. ‐ DC, 16.11.11) e também a 
dispensa  dos  que  já  chegaram,  buscando  ficar mais  um  pouquinho  na  instituição,  nos 
eventos de desapontamentos com o  interlocutor que chega  (minha  irmã  é muito devagar – 
DC,16.11.11) ou a vontade de ter companhia no momento de saída (agora só tem um aqui – 
DC, 26.10.11). 

Os dados  indicam, ainda, o apego com alguns materiais usados durante o dia ou 
que não são vistos há algum tempo (um brinquedo achado embaixo do armário, uma peça 
de jogo escondida atrás do móvel...). Nessa rede dialógica, vão se compondo os discursos e 
se efetivando as aprendizagens, nos  formando principalmente no encontro com o outro. 
Nessa arrumação, observamos um movimento de aprendizagens, ora na formação de elos 
com os que  ficam ora elos em mudanças  (com os que vão, as brincadeiras precisam  ser 
remodeladas), que logrem mais sucesso na busca da atenção individualizada dos adultos, 
que atuem ativamente na organização do espaço  (os que por último vão  ficando vão  se 
integrando à arrumação final, empreendida pelos professores) marcando a despedida e o 
desejo de reencontro. 

Na arrumação, as atividades podem ser rememoradas, puxadas por fios ligados aos 
objetos  que  precisam  ser  organizados.  Em  alguns momentos  é  possível  rever  alguma 
recusa, fazendo alguma atividade ou se aproximando de brinquedos antes abdicados. Na 
chegada dos  responsáveis,  é  típica a  indagação do que  foi  feito no dia, a desculpa pelo 
atraso  (feita na maioria das vezes para as professoras e não para as crianças), bem como 
uma  contação  dos  fatos  e  cenas  significativas  –  tanto  para  as  crianças  quanto  para  os 
adultos, além das  referências aos comunicados  (tem bilhetinho na agenda! – DC, 16.11.11). 
Essa dinamicidade vai marcando a potência desses momentos e  clareia nossas  reflexões 
para o conjunto dos eventos que compõe o trabalho nas instituições de EI, sempre envolto 
com  negociações  constituídas  com  diversos  componentes,  efetivadas  em  várias 
articulações (CÔCO e SOARES, 2012). 

Os  dados  indicam  uma  avaliação  do  vivido,  em  meio  a  novas  vivências  e 
aprendizagens (qualidade da massinha, cheiro do produto de limpeza do corredor...), que 
avaliam  e  nos  informam  sobre  o  trabalho  educativo  realizado.  Vê‐se  então  que  o  ato 
singular  é  também  algo  que  completa  o  ser  do  outro  (BAKHTIN,  2010):  por mais  que 
planejemos  as  atividades,  é  com  as  crianças  que  buscamos  completar/avaliar  o  trabalho 
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realizado, é com elas que  (também) procuramos caminhos para a  realização do  trabalho 
docente, numa perspectiva de enxergar a criança como parceiro  interlocutor  (BAKHTIN, 
2011, p.  268). Desse modo,  cremos que viver  significa participar do diálogo:  interrogar, 
ouvir,  responder, concordar  (BAKHTIN, 2011, p. 348), num contexto em que os eventos 
vividos  são  integrados  às  demais  organizações  habitadas  pelos  sujeitos  envolvidos  e 
evidenciam  o mundo  de  aprendizagens  que  se  revela  a  cada  contato  com  o  outro,  a  cada 
possibilidade de vinculação com a vida, diálogos  tão presentes nos espaços de EI e que 
evidenciam  a  lógica  da  potência  dos  encontros  e  das  aprendizagens  demandadas  pela 
interação  com  o  outro. Desse modo, na  falta de palavras  que  exprimissem no papel  as 
aprendizagens derivadas dos  encontros,  juntamos  as palavras  avalanche  com  a palavra 
potência, criando a expressão avalência, que toma sentido ideológico ou vivencial (BAKHTIN, 
2006,  p.  99)  para  nós,  na  expressão  do  conteúdo  vivido  nos momentos  de  entradas  e 
saídas.  

 
2.3 No trabalho integrado às entradas e saídas, as aprendizagens  

No vai e vem das mochilas, no entra e sai de crianças, responsáveis e educadores, 
na procura dos objetos perdidos, nas tensões na resolução de conflitos, as aprendizagens 
desafiam  a  existência de um  espaço próprio  e parecem não  carecer de  tantas normas  e 
regras para demonstrar sua energia (lê o João e o Pé de Feijão?; vamos brincar daquele jogo de 
números?; tem nada de mais na minha mochila. DC,19.11.11).  

Nessas  aprendizagens,  a  interação  entre  os  sujeitos  do  trabalho  se  torna  mais 
próxima e intensa, contribuindo para nossa proximidade e formação, conforme nos ensina 
Bakhtin  (2011, p. 230), “a  formação não é algo permanente,  imutável, mas, ao contrário, 
sob  influência de diferentes causas ora diminui, ora aumenta, pulsa permanentemente. É 
essa pulsação [...] que exerce influência substancial sobre a mudança da atmosfera”. Nessa 
dialogia discursiva, com os enunciados observados, evidenciamos aprendizagens que, se 
não  descoladas  do  conjunto  das  práticas  pedagógicas,  revelam  a  potência  para  novos 
encaminhamentos e referências ao trabalho educativo, em que se é possível viver a relação 
e  o  diálogo  intenso  com  o  outro,  ampliando  as  redes  de  comunicação  e  produzindo 
aprendizados. [Ao assistir o filme dos três porquinhos na saída] (será que tem carne de porco 
no  almoço  hoje?;  esse  filme  dos  três mosqueteiros  nunca  que  acaba  [criança]  ‐ DC,  29.11.11). 
Ainda no âmbito das aprendizagens com parceiros, que vão se dando em meio a  tantos 
processos educativos, trazemos as aprendizagens com o transporte escolar, (não pode pôr a 
mão pra fora!; cuidado com a poça! ‐ DC, 08.11.11) nos indicando tanto sobre a formação dos 
adultos que trabalham com crianças, como também da relação/interação entre crianças de 
idades distintas.  
 
3. Considerações finais: aprendizagens que continuam, no conjunto da luta por políticas 
para a EI 

Os  eventos  observados  indicam  que,  na  ampliação  dos  interlocutores,  não  sem 
tensões,  os  temas  apresentados  remetem  às várias dimensões da vida dos  sujeitos  e da 
instituição, em especial às condições e ao posicionamento dos diferentes atores, que ecoam 
de diferentes modos no conjunto das práticas educacionais que circulam na potência dos 
encontros na EI. O destaque dado para o momento da atividade na EI não pode invisibilizar 



 

 182

o conjunto de saberes e fazeres que se efetivam nas práticas educativas na instituição. As 
práticas  pedagógicas,  nesse  campo,  constituem‐se  como  um  conjunto  de  ações  que, 
dissociadas,  ofuscam  a  totalidade  das  aprendizagens.  Ainda  que  distintas,  as  ações 
remetem  a múltiplas possibilidades de  aprendizagens,  que  vão  se  compondo  com  suas 
especificidades, nos diferentes modos e formas de inventar a dinâmica das ações na EI.  

Na  teia  de  negociações, muitas  vozes  ecoam,  promovendo  diferentes  processos 
interativos vinculados à vivência constante de habitar o cenário da EI. Observamos, ainda, 
que  as  salas  e  especialmente  os momentos de  atividade  não  se  constituem  como único 
palco de  aprendizagens,  e  sim parte de uma  teia de  saberes  e  fazeres  que  compõem  a 
lógica  da  dimensão  do  espaço  educativo,  no  qual  diferentes  vozes  se  fazem  presentes. 
Buscamos acenar a potência dessas  interações no  trabalho no momento de encontro com 
as  crianças.  Potência  que  toma  sentido  de  captar  o  reconhecimento  de  si,  como 
constituição de  sujeito no mundo, com/no outro. Neste  trabalho, defendemos a  ideia de 
que é na interação com o outro que me torno potente, pois aprendo com esse outro, junto 
com  o  outro. A  potência me  permite  aprender, mobiliza  a  buscar  caminhos,  instiga  a 
procurar novas/outras políticas, provocando aprendizados conjuntos. 

Não  ofuscar  a polifonia presentes nas  entradas  e  saídas, bem  como  reconhecer  a 
heteroglossia presente nas negociações,  implica o reconhecimento dos diferentes sujeitos 
que integram o processo educativo com as crianças pequenas e da potência dos diferentes 
momentos  como  lugares  de  aprendizagens  significativas  para  o  desenvolvimento  das 
crianças  em  que  fortalecem  o  campo  da  EI,  na  configuração  do  conceito  de  avalências, 
apresentado neste trabalho.  

Observamos e reafirmamos que os sujeitos que compõem os processos  interativos 
na educação  são  todos aqueles que participam da dinâmica do  trabalho educativo, aqui 
entram  os  colaboradores  e  parceiros  de  jornada  ‐  quem  leva,  busca,  acolhe  o  choro,  a 
saudade, a  raiva, as alegrias, as  tensões... Quem compõe,  integra e vive esses espaços, o 
que  configura, dessa  forma, o  lugar da EI  como uma  rede de aprendizado  conjunto, no 
fazer  cotidiano  das  ações,  em  que  os  parceiros,  na  coletividade  do  trabalho,  vão  se 
fortalecendo e gerando potentes redes de trabalho, sem necessariamente ter que obedecer 
alguma regra ou plano rígido.  

Com  o  referencial  teórico‐metodológico  que  sustenta  nossos  diálogos,  acenamos 
para  o  percurso  dialógico  que  compõe  a  vida  e  para  a  dinamicidade  e  potência  das 
interlocuções  que  habitam  o  cenário da EI.  Indicamos  a  comunicação desse  espaço  nas 
múltiplas vozes que o  integram, nas  imediações do  trabalho pedagógico, nas demandas 
dos  transportes escolares, nas  (in)seguranças dos responsáveis pelas crianças, nos afetos, 
nas  emoções  e  em  todo o detalhamento do percurso que  envolve o  trabalho  educativo. 
Acenamos  para  um  espaço  em  que,  para  além  da  comunicação  das  experiências  das 
crianças,  trabalha‐se  com  a  consideração  dessas  vozes  (o  que  solicitam,  preferem, 
aprendem,  e/ou  desejam  ver  novamente...)  (BAKHTIN,  2006,  p.  189‐190),  constituindo 
uma rede de comunicação em que os sujeitos têm participação no trabalho, conhecem os 
objetivos,  as  formas  de  organização,  as  necessidades  e  urgências  das  demandas,  num 
movimento  ético do  trabalho, marcado pelo diálogo  sobre  as  emoções,  as  vontades,  os 
desejos, permitindo conhecer o outro, a vida, e assim integrar um espaço de formação que 
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se  efetiva  na  teia  comunicativa  entre  os  sujeitos  que  participam  do  trabalho  (CÔCO, 
SOARES, 2012).  

Nosso referencial teórico‐metodológico, articulado com as vivências em campo, nos 
propõe  reconhecimento  da  polifonia  e  heteroglossia  que  circulam  no  cotidiano  com  o 
outro  e,  com  isso,  entra  em  relações  dialógicas  (BAKHTIN,  2011,  p.  323)  que  inspiram 
novos aprendizados e ampliam o trabalho educativo, potencializando a rede de interação. 
Se,  por  um  lado,  se  configura  como  um  desafio  (pela  diversidade  e  intensidade  de 
manifestações  envolvidas),  por  outro  acenamos  a  potencialidade  do  trabalho  que  se 
configura  no  encontro  de  tantas  (e  diversas)  manifestações,  cada  qual  com  sua 
peculiaridade, aprendendo junto.  

Com a  imersão no CMEI e a  interação constante com as crianças, pudemos  inferir 
que os aprendizados que  circulam na  avalência dos  encontros das  entradas  e  saídas nos 
provocam para a  sensibilidade dos momentos de aprendizagens em que as crianças são 
permitidas a  ser mais  livres, expor  seus questionamentos,  suas vontades e  seus desejos. 
Chamamos a atenção para a necessidade de uma escuta afinada para as mensagens que as 
crianças  levam  e  trazem  para/do  CMEI,  das  narrativas  que  contam,  das  dúvidas  que 
chegam... Acreditamos que, associadas ao percurso do processo educativo, as entradas e 
saídas da instituição passam a compor um espaço de continuidade do trabalho, em que a 
organização  institucional  configura  um  lugar  de  aprendizagens  e  não  de  regras 
estabelecidas e engessadas.   

Sabemos da complexidade presente nas vivências com o outro, especialmente nos 
momentos  de  entradas  e  saídas,  portanto  continuamos  na  sensibilidade  do  estudo  da 
temática, buscando novas vivências e caracterizações sobre o trabalho conjunto. Distantes 
de encerrar o diálogo com a  temática, acreditamos nas possibilidades de envolver nessa 
teia dialógica cada vez mais vozes que se atentem para as potentes condições de produção 
do  espaço  educativo  e do  trabalho  no  campo da EI.  Partimos para  a  continuidade das 
vivências – perspectivando outros encontros, novas aprendizagens imbricadas no avalente 
aprendizado com o outro. 

Dialogando com tantos e tantos outros parceiros de jornada, seguimos a caminhada, 
com anseios de novos encontros, acreditando que dialogar com a cultura alheia significa 
integrar um movimento dialógico, em que as culturas não se fundem nem se confundem, 
mas  em que  cada um mantém  sua unidade  e  a  sua  integridade  aberta,  se  enriquecendo 
mutuamente (BAKHTIN, 2011, p. 366) – indispensáveis para nossa teia de aprendizagens. 
Seguimos  na  esperança  de  que  nossos  diálogos  possam  render  tantas  e  outras  boas 
conversas,  na  potência  dos  encontros  que  nos  reservam  a  vida  e  nos  chama  a 
responsabilidade com a educação e, em especial, com a educação das crianças pequenas.  
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Formação continuada: uma avaliação discursiva  
a partir da escrita docente 

 
Letícia Santos da Cruz79 

 
 

Ao  refletirmos  sobre  a  escrita docente, muitas  vezes  somos  levados  a pensar  em 
uma escrita estritamente profissional. O problema não está no fato do professor restringir‐
se a uma escrita que expresse função comunicativa somente na rotina cotidiana em sala de 
aula, pois essa escrita  também está carregada de  significados e vozes que apóiam o  seu 
dizer. O  que me  proponho  a  trazer  para  discussão  não  é  somente  pôr  o  professor  em 
contato com situações que possibilitem a ele escrever de forma reflexiva, mas o fato de se 
perceber a escrita do professor  como um momento em que ele pode dizer não  somente 
sobre seu cotidiano em sala de aula, mas também sobre o que pensa a respeito de outros 
temas e como os problematiza. Outras vozes devem se articular à voz escolar, para que o 
professor,  percebendo‐se  inserido  em  um  sistema  do  qual  realmente  faz  parte,  possa 
completar‐se, ou movimentar‐se em busca de um acabamento.  

Prado  (2008. p. 1) pontua que “é preciso que haja uma  intencionalidade  explícita 
provocada também por algum elemento externo ao contexto das ações repetitivas do dia a 
dia da vida escolar para colocar em marcha esse processo”. Pensando a linguagem como 
um instrumento de interação entre as pessoas e que os interlocutores se constituem como 
sujeitos de um processo, em que as pessoas que dele participam estão  realizando  trocas 
verbais e construindo sentidos, posso  também afirmar que esta é marcada pelo contexto 
sócio‐histórico. O  resultado  dessas  interações,  sejam  textos  orais  ou  escritos,  cumprem 
então  uma  função  social  e  se  organizam  conforme  as  exigências  que  são  próprias  do 
contexto em que o sujeito está inserido. 

A linguagem, segundo Bakhtin (2009, p.88) é multiforme e está em vários domínios, 
tanto do  individual  quanto do  social. Ela  não  está presa  somente  a uma  convenção de 
regras  gramaticais, mas  estas  precisam  estar  em  disposição  de  uso  para  as  atividades 
sociais. Sendo assim, a escrita exigirá sempre de seu autor uma organização do  texto de 
forma  coerente  e  coesa. Geraldi  (2008, p.  21)  coloca que  “elege‐se, portanto,  o  fluxo do 
movimento  como  território. Lugar de passagem  e na passagem,  a  interação do homem 
com  os  outros  homens  no  desafio  de  construir  compreensões  do  mundo  vivido.” 
Entendendo o processo de escrita como um momento significativo de  interlocução entre 
usuários da  língua materna, deve‐se  levar em  conta os vários  tipos de escrita possíveis, 
com  suas  formas  específicas  de  organização  e  a  funcionalidade  das  mesmas,  para  a 
realização dessa comunicação de acordo com a necessidade do meio do qual se fala para o 
qual se fala. 

Para o sujeito que é posto diante de situações de escrita, é através dessa reflexão, na 
situação de produção  textual, que o domínio da  língua vai  sendo ampliado,  juntamente 
com a consciência sobre a utilização dos recursos da  língua. Essa consciência  já faz parte 
dele em seu dia a dia como usuário, mesmo que não pare para pensar como está sendo 
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desenvolvida  essa  prática.  Bakhtin  (2009,  p.  94)  afirma  que  “Todo  sistema  de  normas 
sociais  encontra‐se  numa  posição  análoga;  somente  existe  relacionado  à  consciência 
subjetiva  dos  indivíduos  que  participam  da  coletividade  regida  por  essas  normas.” 
Concordo com Prado citado anteriormente, quando este aponta que é preciso que haja um 
espaço  externo  ao  contexto  escolar,  para  o  avanço  da  escrita  do  professor  em  vários 
gêneros e em vários meios, entendendo suas utilidades e aplicações.  

Ao  pensar  o  professor  como  produtor  de  reflexões,  enunciados  e  autor  de  suas 
palavras, a meu ver, uma grande contribuição para o campo dessa discussão está centrada 
no que Bakhtin nos propõe  em  relação  à  constituição do gênero discursivo.  Segundo  o 
filósofo  da  linguagem,  utilizamo‐nos  de  enunciados  tanto  escritos  quanto  orais,  para 
comunicar  finalidades  específicas de determinados  campos das  relações  humanas. Para 
ele,  o  gênero  discursivo  é  a  elaboração  de  tipos  relativamente  estáveis  de  enunciados 
(2003, p.262) que são produzidos de acordo com cada campo de utilização salvando‐se as 
particularidades individuais de quem produz os mesmos. Pensar a partir da contribuição 
de  Bakhtin,  relacionada  à  constituição  do  gênero  discursivo  como  enunciados,  nos 
possibilita entrar em contato com as inúmeras possibilidades de criação do ser humano. 

 Penso  a  concepção  de  enunciado  como  um  núcleo  problemático  de  importância 
excepcional  (Bakhtin  2003,  p.265).  Essa  concepção  está  relacionada  a  uma  unidade  de 
comunicação  contextualizada,  não  é  uma  conclusão  final,  visto  que  para  cada  contexto 
pode‐se  tomar  significados  diferentes.  Seu  sentido  está  posto  no  acabamento  dado  por 
parte de quem está recebendo, ouvindo ou  lendo o mesmo, assim como quem o produz 
está sendo afetado por outros, aos quais também atribui sentidos e acabamentos.  

O enunciado, nessa perspectiva, pode ser  tomado como uma  forma de se dizer, a 
partir do momento que é visto não só como o pronunciamento de palavras ou expressões, 
mas  também  como  as  vozes  de muitos  que  o  constituem. O  sentido  de  uma  obra  está 
sempre  sendo  construído  a  partir  de  outras  concepções  também  construídas 
anteriormente. A  voz  de  quem  o  produz  está  sempre  ligada  a  outras  vozes.  Segundo 
Bakhtin  (2003,  p.  274),  todo  discurso  sempre  está  fundido  em  forma  de  enunciado 
pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora dessa forma não pode existir. O 
sujeito se constitui no espaço de interação, seu conhecimento é fundamentado no discurso 
e em seus efeitos de sentidos produzidos. O domínio da linguagem está apoiado no uso e 
não no  conhecimento de  suas  regras, o que nos orienta a pensar que para  considerar a 
linguagem  é  preciso  conhecer  os  falantes  e  os  contextos  de  fala,  isto  é,  os  sujeitos  ao 
contarem de si se localizam e posicionam‐se historicamente.   

Outro  fator  de  suma  importância  para  produção  de  enunciados  é  o  estilo.  Este 
caracteriza‐se pelo valor subjetivo dado ao objeto do discurso pelo sujeito. Como nenhum 
enunciado é desprovido de intencionalidade, a relação que o sujeito estabelece com o seu 
objeto  influenciará diretamente na escolha dos  recursos a  serem utilizados e esses estão 
diretamente  ligados  à  expressividade  do  estilo  individual  do  sujeito  e  do  próprio 
enunciado. 

Vale  ressaltar  que  quando  se  fala  de  expressividade,  não  estamos  querendo  dar 
margem para se relevar todas as possibilidades de um dizer sobre algo desvinculado dos 
próprios recursos da língua. Bakhtin (2003, p. 289) nos adverte que a língua como sistema 
possui um rico arsenal de  recursos  lingüísticos para exprimir a posição emocionalmente 
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valorativa  do  falante.  Todos  os  recursos  da  língua  são  absolutamente  neutros,  em 
princípio,  pois  as  palavras  não  são  de  ninguém.  As  palavras  por  si  mesmas  nada 
valorizam.  Elas  podem  abastecer  qualquer  falante  e  os  juízos  de  valor mais  diversos 
opostos aos  falantes  (2003, p. 290). O estilo, portanto, abarca em si o modo de compor e 
dizer, relacionando‐se diretamente aos próprios suportes que a língua dá. Uma expressão, 
frase ou oração passa a compor sentido no momento que é colocada em um contexto, em 
que  é  pronunciada  com  entoação  de  expressividade  no mesmo,  o  que  lhe  atribui  um 
sentido  concreto,  um  acabamento.  A  expressividade  está  relacionada  ao  sujeito  e  ao 
sentido que ele quer atribuir à palavra e não propriamente à palavra. As palavras, às quais 
atribuímos emoções e com que compomos enunciados, em geral são pegas emprestadas de 
outros enunciados que por sua vez também se apossaram de outros enunciados.  
  Assim  sendo,  outra  característica  também  muito  importante  à  compreensão  do 
gênero  é  o  tema  como  elemento  constitutivo  do  enunciado.  O  conteúdo  temático  é 
avaliado  individualmente  e marcado  ideologicamente.  A  relação  de  valor  estabelecida 
entre o autor e suas escolhas dos objetos semânticos dizem dele e de seu contexto, por ser 
o  enunciado  uma  cadeia  de  comunicação  discursiva  entre  campos  variados.  Cada 
enunciado é composto pelas vozes de outros campos, de outras realidades que comporão 
o campo onde está situado o falante e seu dizer sobre algo. Cada escolha, por mais marcas 
de  emoções  próprias  e  uma  forma  de  dizer  característica  de  determinado  campo,  está 
sempre  ligada a essas vozes de outros falantes. O tema necessariamente não traz em si a 
novidade, o diferencial está na relação estabelecida entre o falante e as articulações entre 
os ecos que o influenciam e sua capacidade de articulá‐los de forma a dizer deixando suas 
marcas identitárias, suas linhas de expressão e suas estruturas. 
 
A escrita monográfica como a possibilidade de avaliação discursiva 
  Este  texto  expressa  a  fase  inicial  de  meu  Projeto  de  Dissertação,  do  mestrado 
iniciado em 2012. Está inserido no Projeto de Pesquisa “As (im)possíveis alfabetizações de 
alunos de  classe popular pela  visão de docentes  na  escola pública”. Essa pesquisa  tem 
como uma de suas propostas “afirmar certos modos de concepção da formação docente já 
testados/experimentados  que  resultam  em mudanças  de  suas  práticas  e  em  resultados 
positivos de aprendizagem de seus alunos” (Andrade 2010, p.12).  Um  dos  objetivos  da 
pesquisa,  ao  qual  ancoro  meu  trabalho,  refere‐se  a:  “Exploração  do  paradigma  do 
professor reflexivo que distancia‐se de sua própria prática e assume a tarefa de sobre ela 
conscientizar‐se de alguns aspectos e como professor pesquisador encontrar soluções para 
os impasses identificados.” (Andrade 2010, p. 8) 
  Impulsionada  por  este  objetivo,  estabeleci  como  objetivos  de minha  pesquisa:  a) 
Analisar  as  interações  estabelecidas  no  processo  de  Formação,  percebendo  como  os 
sujeitos – alunas professoras e  formadoras  ‐ se  inscreve nesse  tipo de escrita obrigatória, 
como no  caso da monografia,  enquanto modelo de avaliação; b) Conhecer  e analisar as 
representações trazidas pelas professoras sobre as práticas de seus alunos por via de suas 
escritas.  c) Analisar  como os  saberes docentes  são  conduzidos pelos professores em  sua 
prática; d) Conhecer as concepções que sustentam as práticas docentes. 

  Para atingir os objetivos pretendidos em minha pesquisa de mestrado, acessei as 
monografias produzidas pelas duas turmas do CESPEB ‐ Curso de Especialização Saberes 
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e Práticas da Educação Básica da UFRJ. Ao  todo  são  39 monografias  juntando  as duas 
turmas, uma iniciada em 2009 e outra em 2011.  Nesse momento inicial da pesquisa foram 
lidos os resumos das duas turmas para me situar em relação aos temas abordados e para 
começar  a  delinear  a  metodologia  de  trabalho.  A  partir  dessa  primeira  leitura,  pude 
levantar  algumas  questões  para  nortear  minha  pesquisa:  1)  A  escrita  monográfica 
evidencia  a  tentativa  de  formar  um  professor  pesquisador  abrindo  a  possibilidade  do 
professor  falar  sobre  sua  prática?  2) Como  são  percebidas  pelas  alunas  professoras  do 
CESPEB em suas práticas cotidianas na escola, as contribuições das vozes das formadoras 
e o discurso acadêmico? 3) Como o aluno aparece  representado na prática do professor 
por via do discurso. 
  Baseada no apontamento de Bakhtin (2003, p. 293) de que “O gênero corresponde a 
situações  típicas da  comunicação discursiva,  a  temas  típicos, por  conseguinte,  a  alguns 
contatos típicos dos significados das palavras com a realidade concreta em circunstâncias 
típicas.  (Bakhtin, 2003, p. 293)”  tomo a análise do discurso  como metodologia para essa 
pesquisa. Tal escolha reflete o  interesse em compreender como as enunciações presentes 
na escrita das alunas professoras trazem as marcas de suas formações, memórias e práticas 
em sala de aula assim como a reverberação das vozes das formadoras. Também abarca um 
olhar  dialógico  que  nos  permite  confrontar  a  relação  do  Eu  e  o Outro  em  um  campo 
organizado  socialmente. Para Bakhtin, “o Outro é  imprescindível para  sua constituição” 
(Gege 2009, p. 29), o diálogo é  tido como essencial para a atividade da  linguagem assim 
como a alteridade caracteriza o sujeito. A dialogia está, portanto, no embate das entoações, 
nas mais variadas  formas de visão do mundo, no  interrogar,  responder, questionar; nos 
atos  de  fala  ou  escrita,  na  apropriação  da  palavra  como  corpo  social  de  um  singular 
coletivo. 
  Partindo dessa perspectiva  tomo  como necessária a discussão de alguns  aspectos 
que  envolvem a avaliação da aprendizagem que perpassa a  formação  continuada, visto 
que há a concepção no senso comum que a avaliação se dá somente no momento de uma 
prova  ou  entrega  de  um  trabalho  de  conclusão  de  curso.  Segundo Corrêa  (2006,  p.  8.) 
”Durante muito  tempo  (...) o professor empenhou‐se muito mais em buscar vestígios de 
erros, no  sentido normativo, do que  em  reconhecer  algum  significado para  as  supostas 
inconsciências de seu aluno”. Luckesi  (2010, p.120) aponta‐nos para uma prática docente 
que seja, ao mesmo tempo, crítica e construtiva “na medida que compreenda, proponha e 
desenvolva a prática docente no contexto de suas determinações sociais” 
  A  partir  desse  ponto  de  vista, me  proponho  a  pensar  a  avaliação  na  Formação 
Continuada  a  partir  de  uma  perspectiva  discursiva.  Isso  significa  compreender  a 
Formação Continuada  não  como  uma  ação  compensatória  que  preenche  as  lacunas  da 
Formação  Inicial e a avaliação não só como um momento de qualificação, quantificação, 
mas  sim,  em ambas,  como um processo  em que  estão  envolvidos  sujeitos  ‐ no  caso  em 
questão as alunas professoras e as  formadoras do  curso de especialização  ‐  constituídos 
por várias vozes sociais que reverberam no processo de formação. Retomo aqui o conceito 
de reverberação trabalhado em minha monografia de graduação (Cruz, 2011), na qual faço 
uma analogia com esse conceito acústico, pensando as vozes das professoras formadoras 
como as ondas sonoras propagadas, as alunas professoras como as superfícies refletoras e 
suas  escritas  como  as  reverberações  (retorno dessas ondas  sonoras). Essas  ainda dentro 
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dessa  perspectiva,  comparadas  às  demais  ondas  sonoras  que  circulam  pelo  ambiente  e 
retornam  às  professoras  formadoras,  são  constituídas  por  suas memórias,  as  vozes  do 
ambiente de trabalho, a convivência em família, o dia a dia nas ruas de seus bairros, enfim, 
do  cotidiano,  do  que  as  constituem  como  pessoas,  profissionais,  estudantes,  mães, 
mulheres e tantas outras identidades que assumem. 
  A partir do conceito de  reverberação, em que a escrita das alunas professoras é a 
devolução das vozes das  formadoras,  tomo  os  resumos  ‐  enquanto gênero  embrionário 
que “acontecem porque são parte natural do processo de aquisição/constituição da escrita 
e dos gêneros do discurso” (Fiad, at alii 2008, P.183) – como evidências do que as alunas 
professoras falam, como se colocam e como pretendem falar de suas práticas.     Foi neles 
que, nessa fase inicial, encontrei suporte para trazer a voz docente como um aspecto que 
perpassa  a  avaliação  da  aprendizagem  na  Formação  Continuada,  visto  que  a  “relação 
ensino/aprendizagem é  fundamentalmente dialógica”  (Esteban 2006, p. 45). Tomo aqui o 
dialogismo  como  a  “costura“  que  irá  produzir  novas  dialéticas.  Pensando  a  dialética  a 
partir de Bakhtin, o Eu necessita estética e eticamente do Outro, sendo que a  interação é 
variável  de  acordo  com  a  situação  (GEGe  2009,  p.28).  Pensando  a  dialogia  de  forma 
vivencial  através  da  autoconsciência  e  sua  relação  com  as  várias  consciências  que  a 
formam, pode‐se entender a escrita do professor de  forma dialógica em que ele é posto 
como professor/personagem e autor de um gênero em que fala de si. 
  Uma  avaliação que  se propõe discursiva  leva  em  consideração que  “é na  relação 
com  a  alteridade  que  os  indivíduos  se  constituem”  (GEGe  2009,  13).  Tomar  o  gênero 
monografia  como modelo de avaliação e  fazer parte desse processo de escrita exige um 
compromisso com o outro, o Outro que está imantado no formador assim como nas alunas 
professoras. É pensar  também para além das  relações de alteridade, de  forma que essas 
relações se estendam às políticas públicas dos Programas de Avaliação  Institucional das 
Universidades  Brasileiras,  no  intuito  de  promover  mais  do  que  mudanças  técnicas  e 
estruturais das organizações e sim, uma valorização do fazer docente. 
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Formação continuada em serviço: a constituição de uma parceria responsiva 

ativa entre fonoaudiólogos e educadores   
 

Kyrlian Bartira Bortolozzi80  
 
 

A  atuação  do  fonoaudiólogo  no  contexto  educacional  vem  sendo  orientada  por 
diferentes perspectivas  teórico‐práticas,  incluindo  aquelas  que  objetivam  a  formação de 
professores. Orientada por uma perspectiva de  formação  crítica  e  responsiva, assentada 
em pressupostos  bakhtinianos,  como dialogismo, polifonia,  alteridade,  interação  verbal, 
consciência,  atitude  responsiva  ativa  e  autoria,  assumimos  o desafio, neste  trabalho, de 
discutir  e  apresentar  uma  ação  voltada  à  formação  continuada  em  serviço  junto  à 
professores.  

Tal  formação  teve  como  objetivo  promover  a  sociabilização  dos  conhecimentos 
teórico‐práticos  entre  os  profissionais  da  fonoaudiologia  e  da  educação  e  viabilizar  o 
desenvolvimento  de  abordagens  que  contemplem  a  complexidade  envolvida  com  os 
processos  de  linguagem  e  com  as  ações  educativas  voltadas  aos mesmos.  Para  tanto, 
privilegiamos  em  nosso  trabalho,  a  parceria  responsiva  ativa  entre  fonoaudiólogos  e 
educadores  como  um  dos  princípios  norteadores  de  uma  proposta  de  formação 
continuada  em  serviço. Compreendemos  que,  a parceria  responsiva  ativa,  se  estabelece 
por meio  da  partilha  de  compromissos,  de  responsabilidades,  de  conhecimentos  e  de 
experiências entre sujeitos em  torno de um objetivo comum. Tal partilha  foi estabelecida 
na dinâmica das  interações, a partir do  confronto das  representações  e dos  significados 
coletivamente  construídos por um grupo por meio da  interlocução, do dialogismo  e da 
alteridade.  

A  elaboração,  implementação  e  análise  desta  proposta  de  formação  foi 
sistematizada  a  partir  de  preceitos  da  teoria  enunciativa  de  Bakhtin,  ancorada  na 
perspectiva  sócio‐histórica  para  investigação  qualitativa,  denominada  de  pesquisa‐
intervenção em ciências humana. A proposta de formação foi elaborada com o intuito de 
promover  o  trabalho  em  grupo  com  e  pela  linguagem,  proporcionar  o  contato  com 
materiais escritos, como também, práticas significativas de  leitura e de escrita a partir de 
diferentes gêneros textuais, do resgate das memórias e histórias das professoras relativas à 
leitura  e  escrita  e  da  ressignificação  da  relação  de  parceria  estabelecida  entre  os 
profissionais da fonoaudiologia‐educação. A  implementação da proposta ocorreu em um 
período de 21 meses (de abril de 2010 a dezembro de 2011), no qual foram realizados 20 
encontros quinzenais teórico‐reflexivos, às sextas‐feiras, com duas horas e quarenta e cinco 
minutos de duração, em datas pré‐agendadas com 18 professoras desta escola. Também 
houve participação da pesquisadora na hora‐atividade destas professoras  e observação‐
ação em sala de aula e em demais situações no contexto escolar. Analisou‐se a proposta 
mediante  visualização  dos  vídeos  e  leituras  das  transcrições  dos  encontros  teórico‐
reflexivos,  bem  como  dos  relatórios  escritos  relativos  às  anotações  de  campo  e  dos 
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registros enunciativos que priorizassem discussões e práticas relativas à leitura e escrita e 
que apontassem para a parceria estabelecida entre os sujeitos da pesquisa no que se refere: 
(a) a constituição do grupo e da parceria estabelecida entre fonoaudióloga e professoras e 
(b) o desenvolvimento das discussões e práticas de leitura e escrita proposta na pesquisa‐
intervenção. Tais dados revelaram que a proposta de formação pautada nos pressupostos 
bakhtinianos  apresentada  favoreceu  a  parceria  responsiva  ativa  entre  fonoaudiólogo  e 
professor  a  partir  da  socialização  dos  conhecimentos  teórico‐práticos  entre  tais 
profissionais  e  da  ressignificação  do  papel  do  fonoaudiólogo  no  contexto  escolar.  Os 
relatos  de  histórias  de  vida  das  professoras  permitiram  resgatar  e  reconstruir  suas 
experiências relativas à  leitura e escrita. As discussões  teórico‐reflexivas proporcionaram 
situações dialógicas privilegiadas, o confronto e o compartilhamento de conhecimentos.  

Enquanto  parceiros,  os  sujeitos  puderam  pronunciar  a  sua  palavra,  intervindo, 
interferindo,  refletindo,  elaborando,  reelaborando,  planejando,  dimensionando  e 
redimensionando sua prática e suas ações, como uma experiência de elaboração coletiva. 
Compartilharemos  ainda,  a  elaboração  e  implementação  desta  proposta  de  formação, 
assim  como  discutiremos  como  tal  intervenção  pode  promover  a  reflexão,  a 
experimentação  e,  principalmente,  a  construção  de  caminhos  em  parceria  entre  o 
fonoaudiólogo e os professores, possibilitando a ambos profissionais tornarem‐se sujeitos 
responsivos e autores de sua prática, com o objetivo de contribuir para a concretização de 
mudanças que possibilitem o  acesso  e  a  apropriação da  linguagem  escrita por parte da 
população brasileira. 
 
 
 
REFERÊNCIAS  
 
BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. 6. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 
______. Para uma filosofia do ato responsável. [Tradução aos cuidados de Valdemir Miotello & 
Carlos Alberto Faraco]. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010, p. 155. a 
 



 

 193

 
Gêneros discursivos: objetos de ensino para formação docente 

 
Alba Valéria Alves Ignácio81 

Francisca Nunes Mota Salvador82 
 Maria Helenice de Paiva Almeida83  

 
 

   Atualmente, universidades, escolas, secretarias de educação promovem programas 
de formação continuada e discussões acerca de um ensino‐aprendizagem de línguas tendo 
como base  a  teoria bakhtiniana dos gêneros discursivos. Entretanto, muitos professores 
que  participam  de  encontros  de  formação  em  serviço  ainda  possuem  dificuldades  de 
transpor a teoria adquirida nesses cursos para sua prática efetiva de sala de aula, uma vez 
que, em certa medida, não aprofundam o estudo acerca da teoria de gêneros discursivos 
(BAKHTIN  [1952‐53/1979]  2003)  e,  dessa  forma,  não  se  mostram  seguros  para 
operacionalizar uma mudança efetiva em sua prática e acabam por continuar utilizando 
em  suas  aulas  as mesmas  ações  pedagógicas  quando  se  deparam  com  a  variedade  de 
textos  que  circulam  na  escola  e  fora  dela.  Para  ilustrar,  apresentamos  a  seguir  alguns 
exemplos84 que vão ao encontro dessas questões: 
 

Exemplo 5:  
 “A minha expectativa quanto ao curso Gêneros Discursivos é grande, pois tenho 
dúvidas referentes ao seu conceito e se trabalho corretamente em sala de aula com 
os gêneros” (P1). 
Exemplo 6:  
“Atualmente  se  fala  muito  no  ensino  através  de  gêneros.  Já  fiz  um  curso  de 
capacitação pela Seduc85 para orientação de como  trabalhar com eles. Desenvolvi 
alguns trabalhos, mas ainda me sinto insegura para esse trabalho [...]” (P2).  
Exemplo 7:  
“Concordo plenamente  com o  ensino  através dos gêneros  textuais, porque  esses 
gêneros fazem parte do nosso cotidiano” (P3).  
 

  Nessa direção, Rojo (2000) afirma que  já se percebe uma consonância no ensino de 
língua materna, mesmo que às vezes apenas verbalizado, de que é preciso trabalhar com 
uma diversidade textual uma vez que “não há um texto prototípico que consiga ensinar a 
compreender  e a produzir  textos pertencentes a  todos os  tipos  existentes”  (ROJO, 2000, 
p.152). Ou seja, observamos que nos encontramos em um contexto sócio‐histórico em que 
há  a  necessidade  de  estreitarmos  esses  espaços  que  ligam  os  processos  de  formação 
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continuada e o que se configura, verdadeiramente, em sala de aula. Destacamos mais dois 
exemplos86: 
 

Exemplo 8:  
“Nos dias de hoje, fala‐se muito em gêneros textuais, então nos deparamos a todo 
o momento discutindo  este  assunto, nas mais variadas  formas;  em  sala de  aula, 
cursos, em  trocas com os colegas, etc. Acredito que o ensino através do gênero é 
muito interessante, pois estimula o aluno a pensar [...]” (P4).  
Exemplo 9: 
“Com certeza, o trabalho com gênero pode trazer melhoria para o ensino de língua 
materna, porém precisamos estudar como fazê‐lo. Porque na escola ensinamos da 
nossa forma, mas será que é desta forma?” (P5).    
 

  Ao  considerarmos  a  intenção  da  nossa  pesquisa,  que  se  insere  no  campo  da 
formação de professores para o  trabalho  com os gêneros discursivos, objetos de  estudo 
ainda complexos para muitos docentes, como se pode observar acima no excerto de P5: “... 
mas será que é dessa forma?”, é importante que alguns aspectos sejam sinalizados.  
  O primeiro aspecto é que Bakhtin  (1929)  compreende a  língua  como dialógica. O 
mestre  russo  considera  a  língua  viva,  em  constante mudança.  Para  que  a  interação  se 
consolide, é necessário o uso da linguagem que, segundo Bakhtin ([1952‐53/1979] 2003), é 
uma criação coletiva que tem a palavra como material essencial. 
  Pensar  a  linguagem  nessa  perspectiva  é  considerar  um  trabalho  com  os  gêneros 
discursivos que  leva em  conta os  interlocutores, o  contexto  sócio‐histórico, as  condições 
sociais de produção, circulação e recepção do gênero na escola e fora dela.  Nesse sentido, 
para  operacionalizar  esse  trabalho,  a  escola  precisa  envolver  os  alunos  em  constantes 
práticas discursivas que os agreguem à vida em sociedade. 
  Em Tezza (2007), encontramos: 
 

Bakhtin considerou o homem como ser essencialmente social e histórico, que numa 
relação  com  o  outro,  em  uma  atividade  prática  comum  intermediada  pela 
linguagem  se  constitui  e  se  desenvolve  como  sujeito,  talvez  tenha  condições  de 
apontar um novo  caminho para as  relações entre a psicologia e a educação. Um 
caminho em que o homem, à medida que se constrói sua singularidade, atua sobre 
as condições objetivas da sociedade, transformando‐as. (TEZZA, 2007, p: 144‐145) 
 

  Nesse contexto, o homem vai se construindo como sujeito a partir da sua  relação 
com o outro. Essa relação é sempre dialógica, mediada pela linguagem.   
  Outra  questão  que  nos  parece  relevante  é mobilizar,  nos  encontros  de  formação 
continuada nas escolas, um estudo sobre as aproximações e distanciamentos entre gêneros 
textuais e gêneros discursivos, uma vez que, segundo nossa experiência, essa é uma das 
primeiras dúvidas dos professores. Se o objetivo da escola estiver voltado para  trabalho 
com  gêneros  discursivos  nas  aulas  de  língua  portuguesa,  apreender  essas  diferenças 
certamente  trará  aos  professores  mais  segurança  para  pensar  na  possibilidade  de 
transformar suas práticas pedagógicas. 
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  Figueiredo  (2005)  apresenta  em  sua  dissertação  de  mestrado  um  resumo  das 
considerações feitas por Rojo acerca dessas duas teorias: 
 

 
  TEORIA DOS GÊNEROS TEXTUAIS 

 
TEORIA DOS GÊNEROS DISCURSIVOS 

Ênfase nas formas composicionais.   Ênfase na situação de enunciação. 

Busca  descrever  a  função  ou  a  materialidade  do 
texto/gênero através de unidades estáveis que o compõem, 
entre estas, as seqüências típicas ou os tipos de discurso.  

Busca  a  significação,  a  acentuação  valorativa  e  o  tema, 
indiciados  pelas  marcas  lingüísticas,  pelo  estilo  e  pela 
forma composicional do texto.  

Apesar  de  estabelecer  uma  aproximação  com  o  discurso 
bakhtiniano,  dele  se  distancia  e  com  ele  praticamente 
rompe, em muitos pontos.  

Mantém  uma  postura  crítica  e  dialógica  com  as  teorias 
bakhtinianas,  sem,  no  entanto,  se  distanciar  demasiado 
delas.  

Em  termos didáticos,  busca definir um gênero  colocando 
paralelamente  vários  textos  supostamente  pertencentes  a 
ele  e  buscando  assim  regularidades  formais  ligadas  à 
língua  ou  à  função  do  gênero,  tendo  como  “pano  de 
fundo” o contexto de produção.  

Em termos didáticos, busca definir um gênero a partir de 
regularidades  e  similaridades  das  relações  sociais  numa 
esfera  de  comunicação  específica.  Portanto,  parte‐se  da 
análise em detalhe dos aspectos sócio‐históricos da situação 
enunciativa  para  daí  buscar  as  marcas  linguísticas  que 
refletem esses aspectos da situação. 

Principais autores nos quais se apóiam os trabalhos dentro 
desta  tendência  analisados  por  Rojo:  Bronckart  (1997), 
Adam (1998/99), Marcuschi (2002). 

Principais autores nos quais se apóiam os trabalhos dentro 
dessa tendência analisados por Rojo: Bakhtin e seu círculo, 
Holquist, Silvestre & Blank, Brait, Faraco etc. 

(Figueiredo, 2005, pp.46‐47) 
   
  Rojo  (2005)  salienta  que  os  gêneros  textuais  e  discursivos  oferecem  práticas  de 
leitura “metaforicamente diferentes”:  
 

Ambas as vertentes se encontram enraizadas em diferentes  releituras da herança 
bakhtiniana,  sendo que  a primeira  –  teoria dos  gêneros do discurso  –  centra‐se, 
sobretudo, no  estudo das  situações de produção dos  enunciados ou  textos  e  em 
seus  aspectos  sócio‐históricos  e  a  segunda  –  teoria  dos  gêneros  do  texto  –  na 
descrição da materialidade da língua (ROJO, 2005, p. 185). 
 

  Sabe‐se que são inúmeras as releituras da obra de Bakhtin e seu Círculo, por isso, ao 
nos colocarmos imbricados nesse momento sócio‐histórico, vislumbra‐se a necessidade da 
academia  se  lançar mais nessa  corrente discursiva para uma nova  leitura desses  textos; 
buscando uma compreensão ativa desse arcabouço teórico que vem sendo redescoberto a 
cada  ano.  Dessa  forma,  acreditamos  que  essas  discussões  não  podem  ficar  apenas  no 
espaço acadêmico, elas precisam estar ancoradas nos programas de formação continuada, 
nos documentos oficiais, e concretizadas nas escolas em práticas de sala de aula.  
  Sobre o trabalho com gêneros discursivos, Paes de Barros (2008) defende que: 
 

O professor, no  trabalho com os gêneros discursivos como  ferramenta de ensino, 
tem  a  possibilidade  de  criar,  nas  aulas  de  Língua  Portuguesa,  espaços  onde  os 
discursos circulem e as opiniões possam ser debatidas, mas, principalmente, pode 
dar voz aos alunos, possibilitando que eles leiam diferentes textos, leitura tida aqui 
não somente no sentido estrito, mas na sua acepção mais ampla: que possam  ler 
também  o  que  está  escrito,  as  entrelinhas  dos  discursos,  os  temas  de  fatos  e 
atitudes que fazem parte da vida cotidiana. (PAES DE BARROS, 2008, p. 23) 
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  Dessa  forma, ao pensarmos nos gêneros discursivos  como  instrumento de  ensino 
nas aulas de línguas, estamos abrindo caminhos para interseção entre o eu e o outro, entre 
a linguagem e a vida; enfim os alunos poderão circular por diferentes esferas da atividade 
humana, interagindo com diferentes interlocutores. 
  Schneuwly  e  Dolz  (1997/2004)  promovem  releituras  da  teoria  enunciativo‐
discursiva de Bakhtin e seu Círculo e mobilizam pesquisas que sinalizam possibilidades 
para o ensino‐aprendizagem dos gêneros discursivos na esfera escolar. Na opinião desses 
pesquisadores  (1997/2004, pp. 75‐76), “a escola sempre  trabalhou com gêneros, pois  toda 
forma de comunicação ‐ portanto, também aquela centrada na aprendizagem ‐ cristaliza‐se 
em  formas  de  linguagem  especificas”.  E  acrescentam  que  a  escola  não  torna  fácil  sua 
relação com o gênero porque o concebe como um instrumento de comunicação e também 
como objeto de ensino‐aprendizagem e destacam que para se repensar esse trabalho, que é 
lento e complexo, deve‐se ter em mente dois aspectos. 
 

a) toda  introdução de um gênero na escola é  resultado de uma decisão didática 
que  visa  objetivos  precisos  de  aprendizagem,  que  são  sempre  de  dois  tipos: 
trata‐se de aprender a dominar o gênero, primeiramente, para melhor conhecê‐
lo ou apreciá‐lo, para saber compreendê‐lo, para produzi‐lo na escola ou  fora 
dela;  e,  em  segundo  lugar,  de  desenvolver  capacidades  que  ultrapassam  o 
gênero e que são transferíveis para outros gêneros próximos ou distantes. Isso 
implica  uma  transformação,  pelo  menos  parcial,  do  gênero  para  que  esses 
objetivos sejam atingidos e atingíveis com o máximo de eficácia: simplificação 
do gênero, ênfase em certas dimensões, etc;  

b) pelo  fato de que o gênero  funciona num outro  lugar social, diferente daquele 
em que foi originado, ele sofre, forçosamente, uma transformação. Ele não tem 
mais o mesmo sentido; ele é, principalmente, sempre – nós acabamos de dizê‐lo 
–  gênero  a  aprender,  embora  permaneça  gênero  para  comunicar.  É  o 
desdobramento, do qual  falamos mais acima, que constitui o  fator constitui o 
fator  de  complexificação  principal  dos  gêneros  na  escola  e  de  sua  relação 
particular  com  as  práticas  de  linguagem.  Trata‐se  de  colocar  os  alunos  em 
situações de comunicação que sejam   mais próximas possíveis de verdadeiras 
de  situações de  comunicação, que  tenham  sentido para  eles, a  fim de melhor 
dominá‐las como realmente são, ao mesmo tempo sabendo, o tempo todo, que 
os  objetivos visados  são  (também)  outros  (SCHNEUWLY E DOLZ,1997/2004, 
pp. 80‐81). 

 
  De acordo com Schneuwly e Dolz (1997/2004), é preciso entender como a escola lida 
com  as  práticas  de  linguagem,  se  elas  se  encontram  espaço  entre  si  e  também  nas 
propostas dinamizadas  com  os  alunos  em diferentes  atividades. Com  efeito,  os  autores 
sugerem que a escola explore as diferentes possibilidades para se ensinar um gênero, pois, 
dessa forma, o aprendiz passará a entender as dimensões particulares do funcionamento 
da linguagem nas múltiplas práticas sociais das quais se insere no cotidiano.  
  Quando  começamos a nos apropriar dessas questões, percebemos que pensar  em 
uma  proposta  de  ensino  que  tenha  como  conteúdo  os  gêneros  discursivos,  figura 
compreender que essa é uma tarefa complexa.  Dessa forma, é fundamental refletir sobre a 
formação docente, uma vez que apenas com um programa de formação e de qualidade em 
que  os  formadores  tenham  acesso  e  conhecimento  à  teoria  enunciativo‐discursiva  de 
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Bakhtin e  seu Círculo e em que os professores possam experienciar diferentes  leituras e 
atividades, poderemos pensar em propostas de transposição didática dessa teoria. 
  Em  Mato  Grosso,  já  contamos  com  projetos  de  pesquisa  e  grupo  de  estudos 
voltados para Estudos  linguísticos e de Letramento com ênfase em discussões acerca de 
gêneros discursivos. Esse grupo de estudo  tem como pesquisadoras a Profª Drª Cláudia 
Graziano Paes de Barros e a Profª Drª Simone de Jesus Padilha87. 
     Cabe  esclarecer,  ainda  que,  no  caso  deste  estudo,  organizar  um  trabalho  com  o 
gênero discursivo propaganda, nos  lançou em uma arena de  interação de  linguagem em 
cada etapa de construção desta pesquisa dialógica. Portanto,  refletir acerca dos  sentidos 
dos  enunciados,  orais  e  escritos,  produzidos  pelos  sujeitos  participantes  do  curso  de 
formação continuada, foi objetivo deste estudo.  
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Identidade e alteridade: processos de inclusão e exclusão escolar 
 

 Ana Paula Berberian88  
  Daniel Vieira da Silva89  

 Claudia Regina Mosca Giroto90  
 
 

Podemos  acompanhar  um  descompasso  em  relação  aos  avanços  expressos  nas 
políticas  educacionais brasileiras, mais  especificamente, no que  tange  a  inclusão de  alunos 
com  deficiências  e/ou  necessidades  educacionais  especiais  no  ensino  regular  e  os 
conhecimentos  e  as  práticas  pedagógicas  que  tem  norteado  o  ensino  de  tais  alunos. A 
urgência da análise e da superação dos problemas envolvidos com o descompasso acima 
referido torna‐se tanto mais evidente quando consideramos índices, estatísticas e diversos 
dados obtidos a partir de pesquisas de pequena e de grande escala que identificam graves 
problemas que caracterizam o sistema educacional brasileiro.  

A  análise  dessa  contradição,  de maior  abrangência,  nos  oferece  elementos  para 
compreender  o  caráter  ideológico  envolvido  com  a  constituição  dos  conceitos  de 
exclusão/inclusão escolar. Ou seja, nos permite considerar que, compatíveis e formulados 
numa  sociedade  organizada  em  classes  sociais  que  naturaliza  as  desiguais  condições, 
subjetivas  e  objetivas,  de  vida  da  população,  tais  conceitos  são  complementares  e 
autoreguladores.  Enfim,  a  exclusão  enquanto  criação  ideológica,  não  representa 
falhas/retrocessos  que  devem  ser  superados,  mas  é  inerente,  necessária  e,  portanto, 
previsível nos sistemas capitalistas. Alinhada a essa posição, Patto  (2008) acrescenta que 
grupos  populacionais  são  excluídos  para  serem  incluídos  a  partir  de  uma  lógica  que 
imprime a exploração humana e a desigualdade social como regras estruturantes de  tais 
sistemas.  

 Diante dessa perspectiva, pode‐se afirmar que alunos que apresentam limitações e 
restrições  relativas  às  condições  de  acesso,  de  apropriação  e  uso,  por  exemplo,  da 
linguagem escrita ou outros conteúdos escolares, não estão excluídas mas, absolutamente, 
incluídas num sistema que oferece distintas e desiguais condições de acesso e de relação 
com os bens simbólicos e materiais, fatos que, por sua vez exercem influência decisiva nas 
formas precárias de inserção e participação social.  

Portanto, a partir de tal perspectiva de análise propõe‐se que reflexões em torno dos 
conceitos de exclusão e  inclusão escolar cedam espaço para análises que, comprometidas 
com a  crítica, a  recusa e a  superação das desigualdades e  injustiças  sociais,  reconheçam 
que  as  formas  de  inclusão  escolar,  tradicionalmente marginais  e  precárias,  ao  invés  de 
resultarem  mudanças  radicas,  via  de  regra,  causam  a  degradação  (PATTO,  2008). 
Consideramos,  portanto,  que  propostas,  efetivamente  includentes  só  poderão  ser 
efetivadas quando assentadas em ações que subvertam a  ideia de  inclusão social/escolar 
como adaptação e normatização.  
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Para  aprofundarmos  nossas  análises,  cabe  destacar  que  o  paradigma  da 
inclusão  escolar  tem  se  sustentado,  predominantemente,  a  partir  de  uma  perspectiva 
constituída,  por  um  lado,  com  base  em  argumentos  e  proposições  formulados  pela 
negação  de  conceitos  e  práticas  considerados  excludentes,  por  outro,  pela  afirmação  e 
defesa da diferença como um traço, que identifica pessoas e grupos sociais.  

Para  aprofundarmos  nossas  análises  acerca  de  tal  perspectiva,  teceremos 
inicialmente  considerações  acerca  da  tendência  de  afirmação  e  defesa  à(s)  diferença(s).  
Nota‐se que a determinados agrupamentos sociais tem sido atribuída uma identidade de 
grupo, a partir de uma lógica que delimita o diferente como critério de inclusão. Ou seja, 
aspectos orgânicos, psíquicos,  linguísticos, culturais, religiosos, de gênero, de origem, de 
raça, dentre outros, são elencados e adotados para agregarem pessoas por semelhanças.  

Nessa  direção,  dimensões  e/ou  aspectos,  que  de  forma  integrada  e  complexa 
constituem  os  seres  humanos  e  a  vida  em  sociedade,  tendem  a  ser  tratados  como 
fragmentos  identitários,  os  quais  passam  a  direcionar  abordagens  teórico‐práticas  que 
incidem sob o desenvolvimento, direitos, deveres e, portanto, sob as condições de vida dos 
sujeitos pertencentes a grupos específicos.  

Considerando que  a diversidade não  é um  aspecto que  caracteriza determinados 
sujeitos, em relação/comparação a outros, mas diz respeito à alteridade91 que confere aos 
homens a sua dimensão humana e seu potencial criador e transformador, há de se analisar 
determinantes  histórico‐ideológicos  relacionados  a  definições  e  ações  que  atrelam 
diversidades/identidades a grupos específicos/especiais.   

Interessa‐nos  analisar  como  essas definições  e  ações,  (re) produzidas no  contexto 
educacional brasileiro,  reiteram um paradoxo que  tem gerado avanços e  retrocessos nas 
políticas  e  práticas  educacionais  formuladas  em  nome  da  inclusão  escolar.  Ao 
agregarem/classificarem os sujeitos supostamente semelhantes, para serem tratados como 
os diferentes  (a  exemplo daqueles pertencentes à  categoria de alunos  com necessidades 
educacionais especiais), tais iniciativas simplificam e circunscrevem as possibilidades dos 
sujeitos de ser e de participação social àquelas identificadas como próprias aos grupos que 
pertencem,  ou  seja,  aos  de:  surdos,  deficientes  visuais,  super  dotados,  deficientes 
intelectuais, negros, índios etc.  

Para  verticalizarmos  a  análise  acerca  dessa  lógica  classificatória,  recorremos    às 
colocações  de    Miotello  (2011),  uma  vez  que  nos  permitem  compreender    como  os 
mecanismos acima descritos  são decorrentes de uma visão dicotômica e  reducionista de 
pensamento e sistematizados a partir do  princípio de contraste e oposição. Nessa direção 
esse  autor  nos  oferece  elementos  para  compreender  como  os  conceitos  de  diferença  e 
identidade,  instituídos  “por  oposição  binária”  e  pela  abstração  e  generalização  de 
“coordenadas  representativas  deste  ou  daquele  conjunto”,  embora  confiram  ao  sujeito 
uma  suposta  condição  de  identificabilidade,  por  não  reconhecer  a  alteridade  como 
constitutiva das relações sociais, enfraquece a noção de igualdade social e os movimentos 
pela  construção  de  uma  sociedade  de  direito. Ou  seja,  a  diferença,  uma  vez  destacada 
como traço de identidade e encerrada em e por grupos específicos, deixa de ser concebida 
como constitutiva do humano e passa a ser tratada como uma abstração.  
                                            
91Com base nos estudos de Bahktin (1896; 2010), alteridade se refere ao lugar que o outro ocupa/assume no processo 

interativo/discursivo ao ter, através de uma relação de mútua constituição, papel fundamental na constituição do 
sujeito. 
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Miotello  (2011),  com  base  nos  preceitos  de  Bakhtin  (2010),  evidencia  como  o 
destaque  e  a  valorização  de  uma  determinada  diferença  anula  e/ou  torna  indiferente 
outras diferenças constitutivas dos sujeitos. Nessa medida, nos convoca a refletir como das 
diferenças oficialmente reconhecidas (surdos, negros, cegos, mulheres, homossexuais etc.) 
decorrem relações sociais conflitantes e contraditórias, “[...] nas quais a alteridade de cada 
um  é apagada,  e nas quais, na melhor das hipóteses, vigora a  tolerância do outro, mas 
sempre, do outro em geral, cuja diferença é a da identidade do conjunto a que pertence” 
(p.18‐19).  

O pertencimento  a  este  ou  aquele  agrupo, determinado por  esse  ou  aquele  traço 
distintivo,  acaba  por  ser  influenciado  por  formas  de  controle  e  normatização  de 
mobilidade  social  ou  categorial  (se  for  considerada  a  classificação  dos  distintos  grupos 
sociais  formados  ou  em  formação)  intrinsecamente  relacionadas  com  as  formas 
“autorizadas”/”reconhecidas”  de  participação  social.  Ou  seja,  a  diferença  passa  a  se 
constituir  em  fator/critério  de  homogeneização  cultural,  constituída/instituída  ao  sabor 
das  políticas  e  tendências  mercadológicas  que  conferem,  entre  outras  características,  
maior  ou menor  organização, maior  ou menor  prestígio  aos  inúmeros  grupos  sociais. 
Portanto,  a  maior  ou  menor  relevância  atribuída  aos  componentes  identitários  dita  o 
trânsito/inclusão de um  a  outro  grupo  ou mesmo  forjam  novos  agrupamentos  e  novas 
formas de pertencimento. Em decorrência, a inclusão do diferente/da diferença se constitui 
em mais um mecanismo de adaptação e normatização.  

Se  tomarmos  por  base  as  políticas  públicas  educacionais mais  atuais,  uma  das 
críticas mais recorrentes com a qual nos deparamos na literatura se refere, justamente, ao 
“engessamento” de princípios, metas e proposições que, em nome da universalização do 
ensino,  visam  muito  mais  uniformizar/normatizar,  do  que  propriamente  garantir 
diferentes possibilidades de  se promover  o  acesso  e permanência  estudantil no  sistema 
educacional, por si só excludente.  

No  sistema  educacional  inclusivo,  assim  denominado  muito  mais  no  plano  da 
legislação do que no plano da  realidade  cotidiana  com a qual nos deparamos,  tem  sido 
possível  acompanhar  a  exclusão  de  alunos  que,  pelo  direito  inalienável  à  educação 
também  adquirem  o  direito  a  assim  serem  reconhecidos,  para  serem  incluídos  numa 
categoria  ampla  constituída  pelos  “alunos  de  inclusão”,  por  sua  vez  dividida  em 
subcategorias  de:  “alunos  com  necessidades  educacionais  especiais”;  “alunos  com 
deficiências”;  “alunos  que  não  aprendem”;  entre  outras,  determinadas  por  essa 
homogeneização das diferenças, que anula as particularidades de cada um desses alunos 
no  processo  de  acesso  e  permanência  estudantil  nesse  sistema.  Isso  ocorre 
contraditoriamente  à  condição  da  diferença/do  singular  como  aspecto  inerente  à 
heterogeneidade que marca o público que frequenta tal sistema.  

Se Miotello (2011) nos convida a analisar o fato da diferença, uma vez adotada de 
forma  emblemática,  anular  as  particularidades  constitutivas  das  trajetórias  de  vida  dos 
sujeitos, julgamos necessário estender nossa análise para uma outra implicação decorrente 
de  tal  fato: o apagamento da dimensão histórica e  coletiva desses mesmos  sujeitos.  Isso 
porque  essa  implicação  impede  a  tomada  de  consciência  de  que  as  desigualdades  e 
injustiças  sociais  estão, historicamente, atreladas às precárias  formas de vida de parcela 
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significativa da população brasileira e não restritas apenas a determinados grupos sociais 
classificados como diferentes e/ou especiais.  

Ainda que sejam necessárias ações generalizadas, direcionadas a grupos específicos 
de  sujeitos,  em  razão da  forma  como  o  sistema  educacional  se  encontra  organizado  na 
atualidade,  tais ações deveriam ser  tidas como  transitórias, de  forma que a precarização 
geral da qualidade de vida que, por consequência, se reflete no campo educacional, dentre 
tantas  outras  instâncias,  pudesse  realmente  ser  considerada  como  aspecto  central.  A 
precarização do  ensino  tem gerado  índices  alarmantes de  alfabetização que  contribuem 
para  a  homogeneização  de  grupos,  a  exemplo  dos  “letrados”  e  “não  letrados”, 
“alfabetizados” e “não alfabetizados”, “dos que aprendem” e “dos que não aprendem”, 
“dos que  se profissionalizam”  e  “dos que não  se profissionalizam”  etc. Bem  como  tem 
gerado, em nome dessa organização do sistema educacional, equívocos que  recaem, por 
exemplo, sobre os índices que se referem aos alunos com necessidades educacionais.  

Se  considerarmos  as  condições  de  letramento  da  população  em  geral,  em 
decorrência  dessa  precarização  da  qualidade  de  vida  que  acentua  as  desigualdades  de 
condições  de  acesso  aos  bens  simbólicos  e materiais,  possivelmente  grande  parte  dos 
“alunos  de  inclusão”  representa  os  alunos  sobre  os  quais  recaem  as  consequências  da 
naturalização  [..] das desiguais  condições,  subjetivas  e objetivas, de vida da população” 
(GIROTO;  BERBERIAN;  SANTANA,    2013,  p.110),  bem  como  da  organização  de  uma 
sociedade na qual são  fundantes a exploração humana e a desigualdade social  (PATTO, 
2008). 

Giroto,  Berberian  e  Santana  (2013,  p.  110),  ao  criticarem  a  naturalização  das 
diferenças  apontam  que  a  precarização  no  acesso  aos  bens  simbólicos  e materiais  “[...] 
exercem influência decisiva nas formas precárias de inserção e participação social”.  Essas 
autoras referem que: 

 
 [...]  propostas  efetivamente  includentes  só  poderão  ser  efetivadas  quando 
assentadas  em  ações  que  subvertam  a  ideia  de  inclusão  como  adaptação  e 
normatização. (GIROTO; BERBERIAN; SANTANA, 2013, p. 110).  
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Iniciação científica na escola: a constituição da autoria 
 

Nara Caetano Rodrigues92  
 
 
Introdução  
 

Nossos  alunos  da  escola  básica  estão  cada  vez  mais  cedo  inseridos  nas  novas 
demandas  de  uma  sociedade  mais  plural,  mais  humana  e,  ao  mesmo  tempo,  mais 
conectada com diferentes formas de produzir e divulgar conhecimentos. Direcionados por 
uma  nova  estrutura  social  e  cultural  que  lhes  exige,  também  cada  vez  mais  cedo, 
posicionamentos  diante  dos  fatos,  responsabilidades,  tomadas  de  atitudes  e 
amadurecimento  pessoal,  têm  nas  novas  tecnologias  uma  forte  aliada.  A  revolução 
tecnológica cria novas formas de socialização, processos de produção e, até mesmo, novas 
definições  de  identidade  individual  e  coletiva. A  rapidez  na  troca  de  informações,  de 
relacionamentos,  as novas  formas de  adquirir  e  expor  seus  conhecimentos  também  são 
fatos que não podem  ser  ignorados pelo professor  e pela  escola. A utilização de novas 
formas  de  aprender  possibilita  uma  reflexão  crítica  e  elaborada  da  realidade,  gerando 
inovações que melhoram o mundo em que vivem. As pessoas aprendem a transformar o 
cotidiano  a  partir  do  diálogo  que  estabelecem  nas  mais  diversas  interações  de  que 
participam.  

Diante desse mundo tão dialógico e “conectado”, que apresenta múltiplos desafios 
para  o  homem moderno,  somos  pressionados  a  repensar  novos  currículos,  a  construir 
novas  formas  de  lidar  com  a  informação,  que  estejam mais  próximas  aos  anseios  dos 
nossos alunos, sujeitos que são de seus direitos ao conhecimento, à cultura, à educação.  

Nesse  sentido,  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio 
(PCNEM)  apresentam  as  seguintes  recomendações  relativas  à  organização  e  reforma 
curricular:  

O currículo, enquanto  instrumentação da cidadania democrática, deve contemplar 
conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser humano para a realização de 
atividades nos três domínios da ação humana: a vida em sociedade, a atividade produtiva 
e a experiência subjetiva, visando à integração de homens e mulheres no tríplice universo 
das relações políticas, do trabalho e da simbolização subjetiva.    

 Nessa  perspectiva,  incorporam  como  diretrizes  gerais  e  orientadoras  as  quatro 
premissas  apontadas  pela  UNESCO  como  eixos  estruturais  da  educação  na  sociedade 
contemporânea:  

 
Aprender a conhecer  
(...)  
O  aumento  dos  saberes  que  permitem  compreender  o  mundo  favorece  o 
desenvolvimento  da  curiosidade  intelectual,  estimula  o  senso  crítico  e  permite 
compreender  o  real,  mediante  a  aquisição  da  autonomia  na  capacidade  de 
discernir.  
(...)  
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Aprender a fazer  
O desenvolvimento de habilidades e o estímulo ao surgimento de novas aptidões 
tornam‐se processos essenciais, na medida em que criam as condições necessárias 
para o enfrentamento das novas situações que se colocam. Privilegiar a aplicação 
da  teoria na prática  e  enriquecer a vivência da  ciência na  tecnologia  e destas no 
social  passa  a  ter  uma  significação  especial  no  desenvolvimento  da  sociedade 
contemporânea.  
Aprender a viver  
Trata‐se de aprender a viver  juntos, desenvolvendo o conhecimento do outro e a 
percepção  das  interdependências,  de modo  a  permitir  a  realização  de  projetos 
comuns ou a gestão inteligente de conflitos inevitáveis.  
Aprender a ser  
A  educação  deve  estar  comprometida  com  o  desenvolvimento  total  da  pessoa. 
Aprender  a  ser  supõe  a  preparação  do  indivíduo  para  elaborar  pensamentos 
autônomos e críticos e para formular os seus próprios  juízos de valor, de modo a 
poder decidir por si mesmo, frente às diferentes circunstâncias da vida. (BRASIL, 
1999, p. 29‐30).  
 

A essas recomendações estruturais quanto à educação, somam‐se de maneira mais 
específica  ao  nosso  público‐alvo  os  seguintes  objetivos  do  Ensino  Fundamental, 
preconizados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para esse nível de ensino:  

 
utilizar as diferentes  linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e 
corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar 
e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a 
diferentes intenções e situações de comunicação; saber utilizar diferentes fontes de 
informação  e  recursos  tecnológicos  para  adquirir  e  construir  conhecimentos; 
questionar  a  realidade  formulando‐se  problemas  e  tratando  de  resolvê‐los, 
utilizando para  isso o pensamento  lógico, a criatividade, a  intuição, a capacidade 
de  análise  crítica,  selecionando  procedimentos  e  verificando  sua  adequação. 
(BRASIL, 1998, p. 55‐56).  
 

As indicações dos documentos oficiais apontam para uma escola que forme alunos 
capazes  de  lidar  com  diferentes  linguagens  e  articular  conhecimentos  de  diversas 
disciplinas  para  atuar  na  sociedade  como  cidadão  crítico  e  responsável.  Uma  das 
possibilidades de  implementar  as propostas  oficiais  é  o desenvolvimento de  atividades 
interdisciplinares  dentro  de  uma  outra  organização  curricular  que  viabilize  um 
aprendizado mais  significativo  com a utilização de  recursos que  contemplem diferentes 
linguagens e habilidades.  

As  recomendações  oficiais  para  o  trabalho  com  a  interdisciplinaridade  parecem 
mostrar  um  alinhamento  com  uma  concepção  de  currículo mais  comprometida  com  a 
formação  de  sujeitos  capazes  de  se  relacionar  com  o  conhecimento  numa  sociedade 
diferente, conforme defende Geraldi  

São  os  sentidos  socialmente  constituídos  os  verdadeiros  objetos  do  processo  de 
ensino  e  aprendizagem.  Neste  processo,  ainda  que  escolar,  apostando‐se  no  trabalho 
interativo, produtos novos vão  se  constituindo. Obviamente,  isso demanda  tempo, para 
que no correr do tempo não‐linear da vida de cada um em particular e dos grupos sociais 
se dê a construção histórica de uma sociedade diferente. Trata‐se de entender a análise do 
presente como fornecedora de horizontes de possibilidades, a conversão de um deles em 
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realidade  como  fruto  da  utopia  e  da  contingência,  como  defende  Boaventura  Santos. 
(GERALDI, 1997, p. 23).  

Por outro lado, para que a formação do aluno para atuar nessa sociedade diferente 
ocorra,  o  modo  como  o  professor  entende  a  produção  de  conhecimento  na  escola  é 
fundamental, pois, como diz Geraldi,  

 
aí está a função do professor, que sozinho não precisa dar conta dos sentidos todos 
de cada um dos elementos constituintes da resposta à pergunta formulada, mas é 
seu  dever  organizar  com  os  alunos  mais  perguntas  e  buscar  em  colegas,  em 
profissionais,  nas  fontes,  na  herança  cultural,  os  esclarecimentos  disponíveis:  é 
aqui que a pesquisa começa, é aqui que o caminho começa a ser construído e ele 
somente passa a  ter existência depois de percorrido, na narrativa que  se escreve 
desse  processo  de  produção.  Enfim,  trata‐se  de  pensar  o  ensino  não  como 
aprendizagem do conhecido, mas como produção de conhecimentos, que podem 
resultar  também  de  novas  articulações  entre  conhecimentos  disponíveis. 
(GERALDI, 2004, p. 20).  
 

O autor chama a atenção para a constatação de que a “organização social rotiniza os 
acontecimentos,  fazendo  com  que  neles  não  vejamos  o  singular,  mas  a  repetição  do 
mesmo,  de modo  que  a  cada momento  vamos  deixando  de  calcular  os  horizontes  de 
possibilidades”. E o autor acrescenta que “[p]ara a estabilização da história, é necessário 
não refletir sobre a nossa própria prática cotidiana e singular. No entanto, é no singular 
que o tom emocional e volitivo se tornam corpo enquanto parte inalienável do ato ético.” 
(GERALDI, 2002, p. 6).  

Essa  posição  se  manifesta  também  no  pensamento  de  Furlanetto  (2001,  p.  8), 
quando diz que “ter uma  identidade é singularizar‐se na multidão”, o que  implica  fazer 
escolhas, tomar decisões com base em uma memória de futuro, que permite um cálculo de 
possibilidades a partir dessas escolhas do presente (GERALDI, 2002, p. 6). O sujeito ético 
pode  deslocar‐se  no  tempo,  buscando  a  completude  e  o  acabamento  nas  relações  que 
estabelece com os outros e nas ações que podem apontar para possibilidades de futuro não 
dadas,  mas  construídas  num  exercício  de  subjetividade  autônoma  que  foge  às 
determinações autoritariamente  impostas. Entretanto, por mais que haja uma voz  social 
cobrando mudanças e autonomia do sujeito, Geraldi ressalta que  

 
A  sociedade  em que vivemos hoje,  construída  com base no  conjunto de valores, 
saberes e conhecimentos que nos foram transmitidos, é cada vez mais excludente. 
E  sendo  excludente,  cada  vez  é  menor  o  número  de  sujeitos  considerados 
competentes  para  calcular  possibilidades:  por  isso,  o  ‘pão  nosso’  de  cada  dia  é 
servido pronto e acabado, como caminho único possível, de modo que ao deixar de 
definir as ações do presente, alienamos também a definição do futuro. (GERALDI, 
2002, p. 6).  
 

Não obstante esse contexto social pouco  favorável à emergência da subjetividade, 
acreditamos que algumas iniciativas podem configurar brechas para a autoria no processo 
de produção, sistematização e divulgação do conhecimento na escola.  

Vale relembrar que autoria para Bakhtin não remete a um sujeito empírico, autoria 
é uma posição discursiva, que pode assumir modalidades e formas diversas e “diante da 
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qual se pode reagir dialogicamente”, pois todo enunciado possui um sujeito, uma espécie 
de autor. (BAKHTIN, 1997; 2003).  

A autoria, portanto, pode também ser entendida como a voz de um grupo amplo no 
tempo e no espaço, pois, de acordo com o pensamento bakhtiniano, o sujeito fala de um 
lugar social, de um determinado papel.  

Por  outro  lado,  é  preciso  reconhecer,  como  destaca  Furlanetto  (2008,  p.  8),  que 
“todas  as  formas  enunciativas  que  circulam  na  sociedade  manifestam  tanto  as  forças 
centrípetas  (que  levam  à  estabilidade)  como  as  forças  centrífugas  (que  produzem 
variação)”. Ainda assim, se entendermos a autoria como “relacionada a alguma subversão 
efetuada  no  coração  de  outras  idéias”  (FURLANETTO,  2001,  p.  8),  esperamos  ver,  nas 
brechas abertas no processo de produção do  conhecimento na escola, a  configuração de 
um espaço de criação e de exercício da autoria do aluno.  

Na sequência, descrevemos uma experiência pedagógica com iniciação científica na 
escola93, a fim de problematizar a construção da autoria na confluência das muitas vozes 
que dialogam na esfera escolar, na atividade permanente denominada Pés na Estrada do 
Conhecimento e Iniciação Científica na Escola.  
 
Iniciação Científica na Escola Básica  

A atividade permanente denominada Pés na Estrada do Conhecimento e Iniciação 
Científica  na  Escola  é  uma  proposta  interdisciplinar,  desenvolvida  no  Colégio  de 
Aplicação  do  Centro  de  Educação  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  – 
CA/CED/UFSC.  

Essa  atividade  é desenvolvida há  14  anos, nas  turmas de  8ª  série/9º Ano do CA, 
entretanto,  somente em 2010,  conseguimos  incluir 2h/aula de  iniciação  científica  (IC) na 
grade curricular. Nessas aulas, os alunos são divididos em equipes sob a orientação de um 
professor, que pode ser de História, Geografia, Ciências e Língua Portuguesa94. O trabalho 
nas aulas de IC é constituído pela orientação para elaboração de um projeto de pesquisa; 
saídas a  campo  (1ª etapa95 –  Itá/SC; 2ª etapa –  cidades históricas de MG); elaboração de 
ensaio  escolar  com  apresentação,  em  forma de  slides,  no  Seminário  Interno de  IC  e  na 
SEPEX/UFSC; elaboração de audiovisual com apresentação na SEPEX/UFSC e na Mostra 
de Audiovisuais do CA.  

No início do ano letivo, é feito um sorteio para que os alunos das três turmas de 9º 
Ano sejam organizados em equipes mistas com representantes de mais de uma turma. Em 
um segundo momento, é feito o sorteio dos professores que orientarão as equipes. No ano 
de  2013,  os  81  alunos  foram divididos  em  equipes  orientadas por  5 professores,  o  que 
significou que cada orientador trabalhou com um número entre 15 e 17 alunos.  

Como o  tema da 1ª Etapa  (1º Semestre) é: “A  luta pela posse da  terra: o caso dos 
atingidos por barragens”96, as primeiras aulas de IC são destinadas à pesquisa preliminar 
realizada  em  sites  como  http://www.observabarragem.ippur.ufrj.br/  e 
                                            
93 A reflexão aqui apresentada faz parte das reflexões iniciais de um projeto maior intitulado “A produção, 

sistematização e divulgação de conhecimento em iniciação científica na escola básica”. Esse projeto recebeu apoio 
financeiro da FAPESC, por meio da chamada pública nº 04/2011.  

94 Em anos anteriores, houve participação de professores de Sociologia, Arte e Língua Estrangeira. 
95  Nesse texto, vamos nos deter na descrição e análise das atividades apenas dessa 1ª etapa.  
96 O tema da 2ª etapa (2º Semestre) é: “O Brasil colonial no século XVIII: Representações da construção da sociedade 

das Minas Gerais”.  
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www.mabnacional.org.br. Também são  feitas  leituras97 de notícias,  reportagens e artigos 
publicados em jornais, como Brasil de Fato e Le Monde Diplomatique, e em revistas, como 
Carta Capital, Planeta, Caros Amigos e ISTOÉ. Os alunos também foram orientados a ler 
partes  de  uma  dissertação  de  mestrado98,  cujo  tema  de  pesquisa  está  relacionado  à 
temática geral dessa etapa do projeto.  

O objetivo dessa pesquisa preliminar é que os alunos se situem em relação ao tema 
para que possam delimitar o seu foco de pesquisa, os objetivos da investigação a ser feita 
em  campo, as  estratégias para a geração dos dados  e a  elaboração dos  instrumentos de 
pesquisa  (geralmente entrevistas  semi‐abertas). Esses elementos  constituem o projeto de 
pesquisa que orienta a saída de estudos para a cidade de  Itá/SC. Nessa  ida o campo, os 
alunos visitam as instalações da Usina Hidrelétrica Itá e as Casas de Memória (museus) e 
conhecem o centro da cidade. Em todos os espaços visitados, dependendo do enfoque da 
pesquisa, definido no projeto, os alunos realizam entrevistas com pessoas da comunidade, 
guias  dos museus,  representantes  da  hidrelétrica  e  do Movimento  dos  Atingidos  por 
Barragens (MAB).  

Após retornarem da saída de estudos, os alunos transcrevem as entrevistas, fazem o 
cotejamento dos dados em relação ao que foi previsto no projeto, destacam os dados mais 
relevantes e elaboram um ensaio escolar. Como esse é um gênero da esfera escolar, nas 
aulas de  IC, os alunos  leem e analisam ensaios99 produzidos em anos anteriores para se 
familiarizarem com a estrutura do texto e entenderem o seu funcionamento no contexto de 
sua formação como pesquisadores‐autores.  

O ensaio é socializado no Seminário de  Iniciação Científica, em power point para 
colegas, pais e outros convidados (professores, autoridades da escola e da universidade); 
momento em se abre espaço para perguntas e os alunos defendem suas pesquisas.  

 
Considerações preliminares  

Como  a  pesquisa  está  em  fase  inicial,  teceremos  algumas  considerações 
preliminares a título de problematização desse conjunto de atividades que caracterizam a 
iniciação científica no ensino fundamental em uma escola básica.  

A  elaboração  dos  projetos  de  pesquisa  se  configura  como  uma  das  etapas mais 
difíceis de  todo o  trabalho  com  IC na  escola,  tendo  em vista a pouca  familiaridade dos 
alunos com a  leitura e a escrita acadêmicas. O agenciamento das várias vozes presentes 
nos textos lidos, garantindo a autoria, é o principal desafio. A citação da voz do outro em 
um texto que se pretende que seja próprio de quem está escrevendo apresenta um grau de 
complexidade  que  só  vai  se  dirimindo  ao  longo  do  ano,  quando  os  alunos  vão  se 
apropriando  do  conhecimento  específico  sobre  o  tema  e  dos  gêneros  da  esfera 
escolar/científica.  Além  disso,  os  jovens  pesquisadores  precisam  delimitar  um  foco  de 
pesquisa  dentro  de  um  tema  maior,  definir  objetivos,  sujeitos  de  pesquisa,  elaborar 
questões para as entrevistas, sem conhecer o campo no qual vão se inserir.  
                                            
97 5 Considerando que a faixa etária dos alunos-pesquisadores está entre 14 e 15 anos, não são indicadas muitas leituras 

de textos acadêmicos.  
98 6 ZEN, Eduardo Luiz. Movimentos Sociais e Questão de Classe: Um Olhar Sobre o Movimento dos Atingidos por 

Barragens. 2007. Dissertação de Mestrado de Sociologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2007.  
99 7 Em 2008, foi feita uma publicação com os ensaios produzidos no ano de 2007: SILVEIRA, J. C.; SILVA, R. P.; 

TROTT, T. M. C. Caminhos e ensaios – Coletânea de textos de professores e alunos de 8ª série do Colégio de 
Aplicação-CED/UFSC. Florianópolis: Imprensa Universitária-Março/2008. 
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As  saídas  de  estudos  possibilitam  uma  vivência  singular  pela  possibilidade  do 
deslocamento  do  lócus  da  aprendizagem,  os  muros  da  escola  são  derrubados  e  as 
cidades/locais  visitados  se  transformam  em  uma  grande  escola,  na  qual  os  alunos 
aprendem vivenciando as  situações, não mais  simulando. A possibilidade de  se  colocar 
como pesquisadores que vão a  campo em busca de  informações  sobre um determinado 
tema possibilita a emergência de uma postura ética, de sujeito responsável. Eles não estão 
a passeio nas cidades visitadas,  tendo o projeto de pesquisa como norte da  investigação, 
saem a campo em busca de respostas para suas perguntas.  

E  aqui,  surge  outro  aspecto muito  interessante  que  é  a  legitimação  dos  saberes 
plurais,  vindos  de  conhecimentos  das  experiências  de  vida,  pois  os  entrevistados  são 
pessoas da  comunidade  que  viveram  na  antiga  cidade  ou  vieram  após  o  realocamento 
para a nova cidade de Itá. Assim, o representante da hidrelétrica ou do MAB, a vendedora 
da  loja,  a  contadora  de  histórias,  o  agricultor  que  perdeu  suas  terras,  o  gari  que  está 
trabalhando na rua, o aposentado que está sentado na praça, a presidente da cooperativa 
de  artesãos  da  cidade,  a  guia  das  casas  de memória,  o  dono  da  lanchonete,  todos  são 
sujeitos possuidores de saberes que interessam aos alunos para produzirem conhecimento 
sobre seus objetos de estudo.  

Nos  ensaios,  é  possível  perceber  uma  autoria  partilhada  na medida  em  que  os 
alunos  apresentam um posicionamento  a partir das vozes dos  entrevistados. Mais uma 
vez vem o desafio do agenciamento das vozes, agora dos entrevistados, em um  texto no 
qual os pesquisadores precisam se posicionar, considerando todo o processo de pesquisa: 
desde  a pesquisa preliminar, passando pela  elaboração do projeto, pela  saída  a  campo, 
pelas  entrevistas  realizadas,  chegando  à  sistematização  na  forma do  ensaio  escolar. Tal 
gênero apresenta um grau de complexidade agravado pelo fato de que os alunos não leem 
ensaios  escolares  ao  longo  de  sua  trajetória  de  estudantes;  estão  tendo  contato  pela 
primeira  vez  com  um  gênero  que  exige um movimento  no  sentido  de  trazer  a  voz  do 
outro, seja para alinhar‐se a ela ou para distanciar‐se dela.  

Por  fim, vale destacar que  a  socialização das pesquisas  em um  evento  específico 
para  tal  fim, utilizando um recurso  também próprio da esfera acadêmica – apresentação 
em  power  point  –  para  um  público  que  extrapola  o  interlocutor  único  da maioria  dos 
trabalhos  escolares,  que  é  o professor,  configura uma  situação  real de  interação. Nessa 
situação, os alunos  tem a possibilidade de assumir a autoria de suas pesquisas para um 
público que não conhece os trabalhos e ao lado de pesquisadores da graduação e da pós‐
graduação,  no  caso  da  SEPEX/UFSC.  Esse  pode‐se  dizer  que  é  o momento  no  qual  os 
jovens pesquisadores assumem a posição autor diante desse outro que os interroga e quer 
saber  sobre  as pesquisas  sobre  as  quais  eles  –  os pesquisadores  –  têm  autoridade para 
falar.  
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Leitura e produção de fanclips na escola: buscando identidades 
 

Eliana Aparecida Albergoni de Souza100 
 
 
Uma  compreensão  sócio‐interacionista  vem  acompanhada  de  inquietações  pela 

noção do dialogismo, da formação do eu no encontro com outro. E quando este encontro 
se dá no âmbito da educação  formal, ou seja, na escola, o professor sente‐se ainda mais 
responsável pelos desdobramentos do  impacto do seu “eu”  (professor) no outro  (aluno). 
Geraldi (1984) defende que 

 
[...] Antes de qualquer consideração específica sobre a atividade em sala de aula é 
preciso que se tenha presente que toda e qualquer metodologia de ensino articula 
uma opção política  ‐ que envolve uma  teoria de compreensão e  interpretação da 
realidade – com os mecanismos utilizados em sala de aula (GERALDI, 2006, p. 49). 
 
 

Entendemos  então  que  a  sala  de  aula  é  uma  arena  na  qual  alunos  e  professor 
apresentam  seus  posicionamentos  e  interagem  num  processo,  nem  sempre  harmônico, 
constitutivo. 

As ações pedagógicas dos professores são em parte  regidas por um planejamento 
coletivo,  que  norteia  atividades  coletivas,  como  metas  a  serem  alcançadas,  projetos 
interdisciplinares,  festas  e  celebrações  de  datas  cívicas  e  culturais,  e  estas  influenciam 
diretamente a sala de aula, via planejamento de aula do professor. Por vezes são os alunos 
que movidos por sua participação nestes projetos, alteram a rotina da sala de aula. A partir 
da  Lei  n.  10.639/3,  a  comunidade  escolar  é  chamada  a  refletir  sobre  as  questões 
relacionadas à negritude e suas interfaces: consciência negra, racismo, identidade e outros. 

Professores  são então  levados a planejar aulas e/ou projetos para discutir o  tema. 
Considerando  que  o  assunto  não  fez  parte  da  formação  da  maioria  dos  professores 
atuantes hoje, é importante lembrar que se trata de um aprendizado para eles também. O 
sucesso da  aplicação  desta  lei depende,  em  grande  parte,  não  só da  atualização destes 
profissionais, mas  também  da  postura  ideológica  de  casa  um  deles,  de  como  veem  a 
obrigatoriedade da inclusão do tema em seu planejamento e do esforço que terão que fazer 
para agregar os conhecimentos necessários para a tarefa. Em minha prática, observo que, 
em várias situações de  trabalhos com o  tema não há a aproximação com a cultura afro‐
brasileira,  mas  a  apresentação  de  simulações  estereotipadas  oriundas  das  concepções 
individuais dos professores e demais agentes da educação. Consciente de que não apenas 
minha visão sobre o assunto deveria dominar a cena da discussão sobre o assunto com os 
alunos, decidi propor um projeto de leitura que permitisse aos alunos mostrarem o quanto 

                                            
100 MeEL – Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT/MT, lia.albergoni@hotmail.com Essa investigação está 

inserida no Projeto de Pesquisa “Relendo Bakhtin: contribuições do Círculo de Bakhtin para uma análise dialógica de 
discursos produzidos em diferentes esferas da atividade humana” desenvolvida pelo grupo de pesquisa Relendo 
Bakhtin (REBAK), do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato 
Grosso, sob orientação da Profª Draª Simone de Jesus Padilha. 
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pensam e sabem sobre o assunto: um trabalho de edição de imagens e música, os fanclips, 
gênero  conhecido  pelos  estudantes  e  de  larga  utilização  na  internet.  Não  havia  neste 
trabalho  uma  expectativa  de  cobrir  todos  os  aspectos  e  reverberações  do  tema,  mas 
apreciar a concepção dos alunos sobre afrodescendência, tema que imaginei, seria familiar 
a  eles,  pela  própria  constituição  e  fundação  da  sociedade  cuiabana,  oriunda  da 
miscigenação  entre  brancos  paulistas  e  portugueses,  índios  da  terra  e  negros  trazidos 
como  escravos  para  a  tarefa  da  mineração.  No  entanto,  eu  estava  enganada,  pois  os 
estudantes, em grande parte não se percebem como afrodescendentes tampouco refletem 
sobre o assunto, a menos que  instigados. Daí a  importância, a meu ver, do debate e da 
reflexão  sobre  o  tema  na  escola,  espaço  que  deveria  ser  antes  mais  reflexivo  que 
distribuidor de  saberes  e  atribuidor de notas. Longe de  ser uma questão  inocente,  essa 
não‐percepção parece  indicar que esses  jovens estão alheios às questões discutidas pelos 
grupos ativistas ligados ao movimento de valorização da cultura negra. 

 O  foco deste projeto estava na  leitura de  letras de canção que  tratassem do  tema 
“Consciência negra”, fundamentada nos conceitos sobre gêneros discursivos, suas esferas 
de  criação  e  circulação,  e  principalmente  no  conceito  de  ideologia  em  Bakthin  e  seu 
círculo.  Para  Bakthin  (1929‐2004)  todo  signo  é  ideológico,  e  a  palavra  é  “o  fenômeno 
ideológico  por  excelência”.  Desta  ideia  se  depreende  que  a  leitura  é  mais  do  que 
decodificar  signos  alfabéticos,  é  desvelar  a  intenção  comunicativa,  a  ideologia  que  a 
palavra  apresenta. Assim,  além  do  objetivo  específico  de  trabalhar  a  leitura,  buscou‐se 
também a aproximação com o tema. 

Também afirma Bakhtin que “toda  imagem artístico‐simbólica ocasionada por um 
objeto  físico  particular  já  é  um  produto  ideológico”,  o  que  nos  permite  pensar  que  ler 
então se aplica a todos os signos, verbal ou não. 

A proposta  foi  justamente de ampliar a  leitura, do  texto escrito, a  letra de canção, 
para o visual, permitindo que a  ideologia das  letras de  canção  fossem percebidas pelos 
alunos e apresentadas nas imagens, num processo de hibridização e co‐autoria. 

Foram apresentados aos estudantes três modelos de fanclips, em sala. Este processo 
se  estendeu  por  uma média  de  três  aulas,  por  turma. Antes  da  visualização,  chamei  a 
atenção deles para pontos que considerei  importantes, tanto de edição quanto de  leitura. 
Algumas questões nortearam a apreciação dos clips: pertinência entre  imagem e música, 
duração,  os  diferentes  estilos  de  apresentação  (desenhos  primários  ou  bem  elaborados, 
fotos, vídeos), intenção comunicativa. 

Após a exibição, os alunos chamaram a atenção para os pontos que consideraram 
importantes e discutimos sobre esta modalidade de leitura, ou seja, ler imagens associadas 
à música. A intenção comunicativa também foi debatida, partindo da comparação de dois 
exemplos:  o  fanclip da música  “Ciumenta”,  (Cesar Menotti  e  Fabiano. Voz do  coração, 
2008) e o videoclipe da música “Lucy in the skies with Diamonds” (Beatles. Sgt. Pepper´s 
lonely  heart  club  band.  Parlophone,  1967) O  primeiro  é  feito  a  partir  de  um  desenho 
primário,  provavelmente  produzido  em  Paint  Brush,  programa  para  desenhar  do 
Windows. Cada quadro do fanclip remete diretamente à letra de canção, ou dialoga com 
ela, requerendo pouca interpretação e permitindo uma fácil assimilação. Vale observar que 
os exemplos não estão ligados ao tema, mas foram usados um por sua ligação direta como 
universo musical dos alunos, e o outro por sua especificidade e possibilidades de leitura.Já 
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com  a  segunda  canção  o  trabalho de  leitura  é mais  complexo,  exigindo mais  atenção  e 
permitindo uma interpretação mais aberta. Depois de assistirem, li a tradução da música. 
A escolha de uma canção em língua estrangeira se deveu ao estilo do vídeo e sua riqueza 
de detalhes,  além de  ser um desenho,  como  os  outros materiais  escolhidos.  Sua  leitura 
também  exigiu uma  contextualização de  suas  condições de produção,  como  interpretes, 
ano  de  lançamento,  fatos  sócio‐históricos  e  estética  da  época.  Inclusive  houve  a 
necessidade de informar o significado de palavras em português, como caleidoscópio. Não 
há relação direta entre  imagens e  texto. É preciso ver  todo o vídeo e contextualizar para 
proceder a uma compreensão ativa do enunciado. 

A ideologia do texto emergiu aos poucos, no debate sobre cada detalhe. O primeiro 
momento é de  total estranhamento: estética,  língua, música,  tudo é desconhecido. Raros 
alunos  conheciam a  canção. Não houve  em nenhum momento a  intenção de  induzir os 
alunos  a  gostarem  ou  apreciarem  a  canção,  apenas  foi  usada  como  um  exemplo  de 
adaptação da imagem ao texto verbal. 

Estabelecidos modelos de fanclips e modos de leitura, propus então o tema e uma 
lista de músicas que poderiam ser usadas na produção do fanclip e organizamos os grupos 
de  trabalho. Os alunos poderiam  também  sugerir outras  canções para o  trabalho, desde 
que se ativessem ao  tema, alguns grupos  levaram sugestões que  foram discutidas com a 
professora. 

Os  resultados  foram muito  interessantes  e  também  um  aprendizado. A  relação 
incluía músicas como: 

 
Olhos coloridos, com Sandra de Sá; 
Racismo é burrice, de Gabriel o Pensador; 
 Negro drama, dos Racionais MC´s; 
 Canto das três raças, com Clara Nunes, 
 Mama África, de Chico César, entre outras. 
 

 A aceitação por parte dos alunos de músicas de gêneros diferentes daqueles a que 
estão  acostumados  pode  ser  visto  tanto  como  fator  positivo,  como  indicativo  de  que  o 
tema gerava a principio, uma resposta passiva, de desconhecimento. 

Observei os arranjos dos alunos para se adaptarem ao tipo de material que deveria 
ser  apresentado  e  descobri  que  apesar  de  consumidores  constantes  do  fanclip,  poucos 
sabiam montar um ou usar um programa de edição de vídeo, o que também ficou patente 
na escolha do conteúdo visual pelos alunos, todos muito semelhantes, o que indicou que 
recorreram à  internet e optaram pelo copiar e colar  imagens prontas e nenhum grupo se 
aventurou a desenhar, apesar de termos entre os estudantes, muitos bons desenhistas. Este 
momento, o da seleção de imagens, é o que considero mais importante de todo o processo, 
pois  é o  instante da  leitura, da  transposição do  sentido, da  ressignificação; É quando o 
sentido situado no verbal é apreendido  e realocado para o não‐verbal. Daí a importância 
dos modelos e do debate sobre sua produção e apresentação; O que se esperava era que 
partindo destes enunciados os trabalhos dos alunos dialogassem na forma composicional e 
no processo de atribuição de sentidos inerentes ao assunto. 
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A seguir, apresento uma análise dos trabalhos apresentados e imagens selecionadas 
pelos estudantes. 

A canção mais usada nos trabalhos foi “Mama África”, o que foi uma surpresa por 
conta do gênero musical, um reegae, mas que se justifica pelo tamanho da letra reduzida, 
repetida  várias  vezes,  além  do  humor  com  que  trata  o  tema,  com  referencias  de  fácil 
identificação pelos adolescentes. 

Eis a letra da canção: 
Mama África 
               Chico César 
Mama África 
A minha mãe 
É mãe solteira 
E tem que 

Fazer mamadeira 
Todo dia 

Além de trabalhar 
Como empacotadeira 
Nas Casas Bahia...(2x) 
Mama África, tem 
Tanto o que fazer 

Além de cuidar neném 
Além de fazer denguim 

Filhinho tem que entender 
Mama África vai e vem 

Mas não se afasta de você... 
Quando Mama sai de casa 
Seus filhos de olodunzam 

Rola o maior jazz 
Mama tem calo nos pés 
Mama precisa de paz... 

Mama não quer brincar mais 
Filhinho dá um tempo 
É tanto contratempo 

No ritmo de vida de mama... 
É do Senegal 

Ser negão, Senegal... 
Deve ser legal 

Ser negão, Senegal...(3x) 
Mama África 
A minha mãe 
Mama África 
A minha mãe 
Mama África... 
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A  ideologia  trazida  pela  letra,  da  dificuldade  de  ser mulher  negra  e  pobre  foi 
observada  por  alguns  grupos,  que  foram  além  da  simples  reprodução  da  letra,  mas 
apontaram nas imagens escolhidas a sua leitura dessa realidade, mostrando, por exemplo, 
outra forma de trabalho braçal, reservada às classes mais pobres, entre as quais se insere a 
Mama da canção e grande parte da população afrobrasileira. Mas de um modo geral, os 
co‐autores escolheram imagens de empacotadeiras ou da própria loja citada na obra (Fig. 1 
e 2). 

 
Figura 1 e 2 

                             

Mesmo  aqueles  que  fizeram  o  trabalho  colando  imagem  à  letra  realizaram  um 
processo interessante. Não conseguiram avançar para um outro nível de compreensão do 
texto, tampouco traduzir esta compreensão em imagens, mas ainda assim produziram um 
novo  texto,  uma  co‐autoria  e  conseguiram  realizar  a  proposta  de  reproduzir  um  texto 
hibrido, em que o verbal é representado pelo não‐verbal. É um nível de  leitura,  ingênua, 
mas  é  leitura.  Isto  fica  visível  na  relação  imagem‐verso  que  trata  da  manutenção  da 
família, do núcleo familiar, representado pelo “fazer mamadeira”, numa referencia direta 
às tarefas domésticas femininas, seguida da necessidade de trabalhar fora de casa “como 
empacotadeira” numa rede de varejo com lojas espalhadas por vários estados brasileiros, 
uma  legitima representante do capitalismo. Aqui, as  imagens selecionadas forma sempre 
de mamadeiras e uma da ação de dar a mamadeira (Fig. 3): 

 
                                        Figura 3 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outro aspecto que merece destaque está no trabalho com a letra de canção “Maria, 

Maria” cujos autores do fanclip optaram por mostrar apenas mulheres negras de destaque 
na sociedade, beldades, bem vestidas e produzidas, num apagamento quase completo das 
referencias às Marias negras e pobres (Fig. 4 e 5) que vivem nas periferias e em situações 
difíceis, musas do autor da letra de canção Milton Nascimento. 
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Figuras 4 e 5 
                    
 
 
 
 
 
 
 

 
Nesta arena de ressiginificações é  interessante observar a postura destes alunos, a 

de  trazer  as Marias vencedoras, modelos de beleza, no Brasil  e  em outros países. Estas 
“Marias”  conquistaram  um  espaço  até  bem  pouco  reservado  para  a  mulher  branca, 
notadamente  na moda  e  na  televisão.  Chama  a  atenção,  no  entanto,  que  nas  fotos  as 
mulheres sejam negras “claras”, num processo de embranquecimento e mesmo em todo o 
fanclip, as  imagens escolhidas apresentam o mesmo biótipo. Não se pode afirmar que o 
estudantes tenham percebido esse movimento, tampouco que tenham se aprofundado na 
questão da substituição da “Maria” pobre pela mulher de sucesso. No entanto, sua escolha 
por  tais signos nos permitem vislumbrar uma visão mais positiva que pessimista. Ainda 
que não  revele uma  leitura aprofundada  e  entrelaçada a outros  enunciados do assunto, 
essa materialização nos apresenta uma resposta ativa, um olhar sobre um dos aspectos da 
sociedade em que estão inseridos. 

Os  fanclips  dos  alunos  foram  apresentados  à  comunidade  escolar  em  duas 
oportunidades, na celebração do dia consciência negra, e num evento para  festejar o  fim 
do ano letivo. 

Os  trabalhos  apresentados  pelos  estudantes  cumpriram  a  função  de  unir 
enunciados verbais  e não‐verbais  e  ajudá‐los  a perceber  a  escola  como  espaço para  seu 
protagonismo e ambiente para pensar sua identidade e lugar no mundo. Ou como já dito 
neste texto, numa arena, na qual as respostas passivas e ativas se sucedem gerando novos 
enunciados,  como  disse  Bakhtin  (2003),  como  “elo(s)  na  corrente  complexamente 
organizada de outros enunciados” e permitindo que “cedo ou  tarde, o que  foi ouvido e 
ativamente  entendido  responde  nos  discursos  subsequentes  ou  no  comportamento  do 
ouvinte”,    expectativa  primeira  do  professor  que  vê  sua  prática  como  agente  de 
transformação da sociedade. 
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Fanclip Ciumenta http://www.youtube.com/watch?v=gpIGsfS7R40  acessado  em  Julho de 
2013. 
Vídeoclip  Lucy  in  the  Sky  with  Diamonds  http://www.youtube.com/watch?v= 
P3elAbNYyXA – acessado em julho de 2013. 
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Linguagem, educação e ética na perspectiva da inclusão:  
um diálogo com Bakhtin 

 
Marli Oliveira dos Santos Leandro101 

 
 
Quando  é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz 
humana não encontra quem a detenha. Se  lhe negam a boca, ela fala 
pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde  for. Porque 
todos,  todos  temos  algo  a  dizer  aos  outros,  alguma  coisa,  alguma 
palavra que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais.  

Eduardo Galeano 
 

  O presente artigo é um recorte do trabalho de conclusão de curso que se iniciou em 
um projeto desenvolvido com o PIBID (Programa Institucional de Iniciação à Docência) do 
curso de Pedagogia da Universidade Federal de São  João del Rei, Minas Gerais. Para a 
realização do projeto PIBID 2011/2013 foi selecionada uma escola da rede pública estadual, 
tida como referência na questão da  inclusão, na cidade de São  João del Rei,   cujo  tema é 
ʺAlfabetização: leitura e escrita em turmas inclusivasʺ. A partir das atividades aplicadas na 
escola  nos  anos  iniciais  do  ensino  fundamental,  tive  a  oportunidade  de  conhecer  e 
compreender vários  tipos de deficiência,  sendo que, dentre elas, a  surdez despertou‐me 
maior interesse. Assim, me propus a pesquisar a trajetória de vida e inclusão de uma ex‐
aluna  (surda) e atual professora de LIBRAS  ‐ Língua Brasileira de Sinais,  tanto na escola 
básica quanto no ensino superior  (UFSJ). O desenvolvimento da pesquisa será  realizado 
por meio da análise de narrativas escritas e das memórias que essas narrativas trarão, pois 
de acordo com Benjamin, a arte do narrador é também a arte de contar, sem a preocupação de ter 
que explicar tudo; a arte de reservar aos acontecimentos sua força secreta, de não encerrá‐los numa 
única versão (BENJAMIN, 1987). O trabalho tem como objetivo compreender a história de 
vida,  buscando  os  sentidos  construídos  pela  deficiente  auditiva  durante  sua  trajetória 
acadêmica  e  a  sua  inclusão  na  rede  de  ensino  regular. Assim,  é  com  base  na  voz,  na 
palavra e nos sentidos construídos por alguém que não se expressa oralmente, não por lhe 
faltar o som da voz, mas por não ter acesso a esse som, devido à surdez, que me proponho 
a dialogar com Bakhtin, trazendo desse autor os conceitos de voz, palavra e sentido.  
 
 Palavra, voz e sentido em Bakhtin 

   
A  palavra  está  sempre  em  interação  com  a  realidade  viva. 
Trata‐se de afirmar que é por meio dela que a comunicação se 
estabelece (BAKHTIN, 2009, p. 117). 

 
  Para Bakhtin, a oralidade  (voz) não se separa da escrita, pois segundo ele as duas 
coisas se completam na produção de sentidos. Assim, a voz tem conotações responsáveis e 
subjetivas,  ou  seja,  ao  expressarmos  nossa  voz  incutimos  nela  à  individualidade  e  ao 
mesmo tempo a responsabilidade, que com certeza influenciarão no coletivo. Dessa forma, 
antes de expressarmos nosso pensamento oralmente, nossa consciência  individual busca 
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num ato responsável, as palavras que podemos ou não expressar através da voz. No caso 
do surdo a voz não é sonora, mas de acordo com Galeano (citado por FREITAS, p.75, 1998) 
a  importância  da  voz  humana  não  se  encerra  na  oralidade,  ou  seja,  a  voz  humana pode  ser 
expressa de muitas formas que não apenas a oral/sonora. Portanto, para alguém que não 
ouve, e por essa razão muitos surdos não falam, há inúmeras possibilidades de expressar 
essa voz. Voz que se movimenta na consciência, que dialoga o tempo todo independente 
da oralidade, pois o surdo se comunica por meio de expressões e gestos, que muitas vezes 
falam muito mais que palavras.  

De acordo com Bakhtin (2009, p. 38) a palavra é um signo social, um instrumento de 
consciência,  que  acompanha  e  comenta  o  ato  ideológico  não  podendo  suplantar  o  signo 
ideológico. Sendo um fenômeno ideológico por excelência é o modo mais puro e sensível da relação 
social (BAKHTIN, 2009, p. 36). A palavra de acordo com o contexto se torna signo puro e 
neutro,  e  é  essa  relação  da  transformação  da  palavra  em  signo  que  ocorre  na 
comunicação/interação verbal do surdo com o mundo, que dá novos sentidos às palavras. 
Muitas  dessas  palavras  deixam  de  ser  apenas  dicionarizadas  para  assumirem  sentidos 
diferentes  na  vida  do  surdo.  Palavras  essas  que  nem  sempre  significam  o  que 
verdadeiramente  se  quer  dizer,  que  podem  ser  verdades  ou mentiras,  coisas  boas  ou más, 
importantes ou  triviais, agradáveis ou desagradáveis,  etc.  (BAKHTIN, 2009, p. 98‐99), pois na 
maioria das vezes as palavras são pensadas de acordo com o que o  ʺoutroʺ quer ouvir e 
não com o que realmente queremos dizer. E de acordo com Bakhtin, o sujeito assume sua 
significação  a  partir  das  relações  estabelecidas  com  os  outros.  O  seu  pensamento  revela  a 
importância relacional dinâmica para a compreensão dos sujeitos (apud LOPES,1998, p. 24). Essa 
relação envolve a  linguagem  (gestos, expressões e sinais). Linguagem  flexível e mutável 
do ponto de vista do  locutor e que muitas vezes não  faz  sentido para o  surdo, pois ele 
pertence a outra comunidade. 
  
Educação, linguagem, ética e inclusão 
 

[...]  levando  em  conta  a  natureza  dialógica  da  palavra,  é 
possível  dizer  que,  do  ponto  de  vista  bakhtiniano,  palavra  é 
indissociável  do  discurso;  palavra  é  discurso.  Mas  palavra 
também  é  história,  é  ideologia,  é  luta  social,  já  que  ela  é  a 
síntese  das  práticas  discursivas  historicamente  construídas 
(CEREJA apud LIMA, 2005). 

 
  Tendo a palavra como instrumento de luta social, abordaremos a questão da inclusão 
do  surdo  e  das  dificuldades  e  preconceitos  enfrentados  por  esse  sujeito  para  que  essa 
inclusão se efetive e não seja ainda mais excludente. Compreender a linguagem da cultura 
surda é primordial para que haja uma comunicação ética que  respeite a diversidade e a 
diferença, principalmente, quando se trata de Educação e Ética. 
   A  educação para  surdos  no  ensino  regular  a meu  ver, deve/precisa  ser pautada 
nesses três eixos fundamentais: linguagem, educação e ética. Dessa forma, pensar no outro 
(surdo) e na forma de como esse outro constrói sentidos de acordo com seu entendimento 
das ʺpalavrasʺ que lhe são ditas/escritas, se faz um princípio ético, que deve ser respeitado 
em qualquer situação, seja na escola regular, seja na escola para surdos, seja na vida. Se o 
sujeito assume sua significação nas relações que estabelece com o outro (BAKHTIN apud LOPES, 
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1998, p. 24), penso que tais relações precisam ser benéficas para esse sujeito. Isto é, pensar 
a  forma  de  se  relacionar  com  o  outro,  nesse  caso  o  surdo,  ou  com  alguém  que  tenha 
qualquer  deficiência  ou  não,  deve  ser  refletido  por  nós  educadores  e  por  todos  que 
ʺpensamʺ a Educação.  
  A  linguagem  do  surdo  para  nós  é muitas  vezes  desconhecida,  pois  o  surdo  se 
comunica pela linguagem visual que é própria dessa comunidade, mas da mesma forma, a 
linguagem utilizada por nós é para eles uma incógnita. Então para que haja uma interação 
verbal  é  preciso  que  as  palavras  (visuais)  tenham  significados  e  façam  sentido,  o  que 
muitas vezes depende de uma busca pelo conhecimento sobre a linguagem utilizada pelo 
surdo, que envolve não só o professor, mas a instituição escola, e também todo o sistema 
educacional. Segundo Bakhtin, a palavra é ponte lançada entre mim e os outros (2009, p. 117), 
assim, a palavra  interage em uma realidade viva, mas para que essa ponte funcione em mão 
dupla  é  necessário  que  haja  uma  interação,  um  território  comum  entre  locutor  e 
interlocutor.  Dessa  forma,  acredito  que  a  escola  deva  buscar  uma  estruturação    para 
receber o surdo, possibilitando o  fluxo nessa ponte,  isto é, a comunicação entre surdos e 
ouvintes.  Só  assim, haverá de  fato uma  inclusão  ética,  que possibilite  que  a  linguagem 
contribua de  fato para a educação do  surdo. No entanto, é preciso pensar na voz desse 
sujeito que não fala oralmente e também nos sentidos que ele constrói em relação a essas 
palavras, pois a palavra tem sentidos diferentes em diferentes contextos e situações, já que 
segundo Bakhtin (2009, p.37) a palavra não é um signo neutro.  Assim, as relações dialógicas 
são possibilitadas pelas vozes, que são a manifestação de consciências que dialogam com 
diferentes visões de mundo. O  sentido da voz em Bakhtin é mais de ordem metafórica, 
porque  não  se  trata  da  emissão  sonora  da  voz,  mas  da  maneira  semântico‐social 
depositada na palavra (DAHLET, p. 264). O que para o surdo é mais importante do que o 
som, já que ele ouve muito pouco ou nada. Assim, a relação dialógica (voz) para o surdo 
se manifesta através dos gestos e das expressões  faciais  ‐  linguagem visual  ‐ que dizem 
mais que qualquer som, produzindo assim, diferentes sentidos.  
  A educação é tão importante para o surdo quanto para qualquer cidadão, e segundo 
Mantoan  (2003), o discurso hoje  é de que  todos  estejam na  escola  regular,  todos: pobres,  loucos, 
deficientes,  minorias  étnicas,  todos.  Contudo,  vale  ressaltar  que  é  preciso  que  haja  uma 
estrutura  para  que  a  linguagem  possibilite  a  comunicação,  e  a  comunicação  utilize  as 
palavras e que essas palavras sejam carregadas de significados para que possam auxiliar 
na construção de sentidos.   E não se utilize apenas uma ʺfalsa linguagemʺ, que possibilite 
uma ʺmeia comunicaçãoʺ e uma ʺconstrução de sentidos incompletos ou insignificantesʺ.  
 
Considerações pessoais 
  A  inclusão  é  um  tema  atual  e  complexo  em  se  tratando  de  qualquer  tipo  de 
deficiência  ou  síndrome, mas  quando  se  trata  de  incluir  surdos,  penso  que  seja mais 
complexo. Assim, durante a construção desse trabalho muitos questionamentos surgiram 
e quero dividi‐los com os leitores que se tornarão co‐autores  juntamente comigo. E quiçá 
possamos pensar em possíveis soluções para tantas questões.  
  Pensar a educação e a linguagem para surdos de forma ética é possibilitar que esse 
sujeito exerça seus direitos e deveres, de forma digna e independente, utilizando a palavra 
como  forma  de  luta  social,  como  signo  que  expresse  sentidos  e  não  apenas  como  significados 
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dicionarizados.  É  tratá‐los  com  respeito  e  dar  a  eles  o  que  lhes  é  direito  e  não  favor. 
Infelizmente  o  que  vemos  hoje  não  é  bem  isso,  pois  os  surdos  são  tratados  como 
estrangeiros que não  falam  a mesma  língua que  falamos,  e, portanto  ficam  à mercê do 
pouco ou nada que a Educação  lhes oferece. São muitas vezes maltratados  e ofendidos 
com palavras que não fazem sentido para eles, que não significam nada, ou deixados em 
um canto da sala, onde o  intérprete (quando há um  intérprete) faz às vezes do professor 
que não busca o conhecimento necessário para atender as necessidades desse aluno. Ou 
seja,  todos devem estar na escola, mas e a estrutura para que  todos  sejam  tratados com 
dignidade  e  respeito  onde  está?  Houve  uma  preocupação  por  parte  das  pessoas  que 
disseram que todos devem estar no ensino regular em relação à linguagem, à educação e à 
ética? Foi pensado por alguém como seria a interação verbal, ou a construção de sentidos 
em  relação  às  palavras  presentes  nessa  comunicação?  Em  relação  ao  outro,  deu‐  se 
oportunidade para  que  sua  voz  fosse  ouvida de  alguma  forma? Pois  como  citamos  no 
início desse  texto, a oralidade não é a única  forma de  ʺfalarʺ, e a voz humana pode  ser 
ouvida de muitas maneiras. Então por que não dar voz ao sujeito que tem maior interesse 
em  sua  educação  para  que  expresse  seus  desejos  e  expectativas  em  relação  a  essa 
obrigatoriedade de estar em uma escola, na qual a  linguagem utilizada para a Educação 
não  se  adéqua  ao  sistema de  linguagem  e de  interação verbal que  ele  conhece? É  ético 
obrigar um surdo a estar em uma escola que não lhe ofereça estrutura para que ele se sinta 
tão bem, como quando está com seus pares? Mais uma vez voltamos ao discurso, que é 
lindo  e  romântico, mas  que  na  prática  se  torna  doloroso,  preconceituoso  e  difícil  para 
todos.  Tanto  alunos  quanto  professores  sofrem  pela  falta  de  ética,  de  linguagem  e  de 
educação, que nossos ʺpensadores educacionaisʺ não têm e muitas vezes querem cobrar. É 
a falsa generosidade dos opressores sobre os oprimidos, como já dizia Paulo Freire (2005, 
p. 33).  
  Como um educador que não conhece a LIBRAS‐ Língua Brasileira de Sinais  ‐ vai 
estabelecer uma interação verbal na qual as palavras façam sentido para o surdo? E de que 
forma o  surdo vai  se  relacionar e  se constituir como  sujeito que  revela por meio de  seu 
pensamento a importância das relações dialógicas para a compreensão das palavras e dos 
sentidos por elas produzidos, se não houver uma comunicação entre eles? Que possamos 
refletir sobre estas e muitas outras questões  relacionadas à  linguagem, educação, ética e 
inclusão,  não  apenas  em  relação  ao  surdo, mas  a  todos  os  cidadãos  que  têm  direitos 
garantidos por lei, e que são cumpridores de seus deveres, impostos por essa mesma lei. 
Caminhamos alguns passos, mas a estrada é longa, com muitos obstáculos a se transpor, 
mas não podemos desistir, pois a voz humana se expressa de muitas formas.   
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O ato como representação do professor responsável 
 

Lidiane Costa dos Santos102 
Welington da Costa Pinheiro103 

 
 

Para Bakhtin, os  sujeitos constituem‐se nas  relações  sociais,  logo, é  inevitável não 
recordar um dos conceitos mais caros em seus estudos, o dialogismo. Este, por sua vez, 
consiste na atividade dinâmica de linguagem entre o Eu e o Outro. Diante disso, deve‐se 
considerar relevante o contexto que envolve os indivíduos.  

É nesse sentido que a educação se torna um campo vasto para diversas discussões, 
pois tanto o professor, quanto aluno assumem responsabilidades nesse processo de ensino 
e  aprendizagem,  mas  enquanto  ele  é  desenvolvido  ocorrem  interações  de  diferentes 
âmbitos, dentro e fora do ambiente sala de aula e nos interessa compreender o quanto elas 
influenciam e intervém na vida do Outro.  

Ao  exercer  sua profissão  como  sujeito habilitado  e  capaz de  lecionar, o professor 
assume uma postura de autor no ato que compete à docência. Sabe‐se que no diálogo não 
existe  uma  fala monológica,  portanto  o  indivíduo  ouve  e  compreende  a mensagem  e, 
imediatamente,  responde,  logo,  assume  uma  postura  favorável  ou  não  a  de  seu 
interlocutor. O professor reage ao aluno e vice‐versa, então tudo quanto o indivíduo faz é 
determinado por uma resposta dada. A priori, pode‐se concluir que recai sobre ele inteira 
responsabilidade pelo ensino, no entanto o aluno é sujeito ativo da própria aprendizagem, 
ele não apenas assiste a tudo como mero expectador.        

Para  Bakhtin,  o  fazer  ético  corresponde  ao  agir/  reagir  no mundo,  sendo  assim, 
ensinar é ser responsável e torna‐se ator e autor dos atos realizados: “A ênfase não recai 
naquilo  em que  a  ação  resulta, o produto  final da  ação, mas  antes no  ato  ético  em  seu 
fazimento,  como  um  ato  no  processo  de  criar  ou  “autorar”  um  evento  que  pode  ser 
chamado de ato, quer ele seja uma ação física, um pensamento, uma elocução ou um texto 
escrito” (CLARK & HOLQUIST, 2004). 

O  momento  da  aula  como  um  evento  exige  que  o  professor  comprometa‐se  a 
realizar  o  trabalho  como  ato  responsável,  sendo  capaz  de  responder  pelo  que  faz,  diz, 
insinua,  tal como qualquer outro ser humano. Segundo Bakhtin, os  indivíduos “não  tem 
álibi na existência”, deste modo o profissional responde pelo que desenvolve, então 

 
[...] meu ato realmente realizado sob base do meu não‐álibi no existir, seja o ato‐
pensamento, seja o ato‐sentimento, seja o ato‐ação, são efetivamente empurrados 
aos limites extremos do existir‐evento, orientados nesse como em um todo unitário 
e singular, por mais que o pensamento possua um conteúdo rico e por mais que a 
ação seja concreta e individual, no seu âmbito pequeno, mas real, eles participam 
do todo infinito (BAKHTIN, 2010. p. 111) 
 

Dahlet  (2005)  afirma  que  o  diálogo  corresponde  a  um  processo  de  “construção 
híbrida”, portanto necessita de mais de uma fala, mais de um indivíduo. Então, trabalhar 
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nessa perspectiva, significa, assim, conceber o sujeito como híbrido‐ formado por diversos 
discursos de outros sujeitos‐ e um entrosamento de vozes discursivas. Segundo Miotello 
(2008): “Dialógico é o que junta, o que relaciona, qualquer que seja a relação. Não precisa 
ser  relação  apenas  boa,  construtiva. Qualquer  relação. Dialogia  é  relação. Mesmo  uma 
relação turbulenta me constitui”. 

A  partir  disso,  compreende‐se  que  se  é  por meio  da  linguagem  que  os  sujeitos 
interagem, então a fala do professor é altamente comprometedora, porque seus discursos 
são  registrados  não  por  escritos,  mas  por  seus  atos  realizados,  os  quais  podem  se 
perpetuar no Outro. O  aluno por  sua vez,  envolvido no processo de  interação,  reage  a 
esses atos verbalmente ou não, quando, por exemplo, se recusa a executar uma atividade. 
Isso  esclarece,  basicamente,  o  fato  de  que muitos  alunos  selecionam  os  “bons  e maus 
professores”.  Nesse  sentido,  considera‐se  o  discurso  do  professor  fundamental  na 
formação de sujeitos, o que ele diz, marcado de onde diz, passa a representar o próprio 
sujeito,  isso é determinado pela capacidade com que enxerga o Outro, portanto: “Falar é 
bem mais do que representar o mundo: é construir sobre o mundo uma representação. E 
oferecê‐la ou impô‐la ao outro” (GERALDI, 1996, p. 52).  

 Koch (2008) assegura a não existência de um discurso neutro, pois sempre “subjaz 
uma  ideologia”,  deste  modo  o  que  é  proferido  pelo  professor,  o  imaterial‐discurso‐ 
compromete o material, constrói sua imagem enquanto profissional que forma, dá forma, 
mas não no sentido de acabado e pronto. 

O professor ao exercer sua atividade utiliza diversos métodos, não apenas transmite 
um  conteúdo,  porém  age  sobre  o Outro,  a  fim  de  influenciá‐lo, mesmo  que  de modo 
inconsciente algumas vezes, embora lecione um assunto previamente selecionado, a cada 
opinião manifesta na sala, ou gesto expresso o professor influencia, de modo positivo, ou 
não. Desta mesma  forma, o aluno  também  constrói uma  imagem  sobre o professor que 
tem. Segundo Freire  (2011), nenhum professor escapa ao  julgamento e avaliação de seus 
alunos, pelo contrário:  

 
a responsabilidade do professor, de que às vezes não nos damos conta, é sempre 
grande. A natureza mesma de sua prática, eminentemente  formadora, sublinha a 
maneira  como  a  realiza.  Sua  presença  na  sala  é  de  tal maneira  exemplar  que 
nenhum professor ou professora escapa ao juízo que dele ou dela fazem os alunos. 
E o pior talvez dos  juízos é o que se expressa na “falta” de  juízo. O pior  juízo é o 
que considera o professor uma ausência na sala (FREIRE, 2011, p.64)  
E  a  maneira  como  eles  me  percebem  tem  importância  capital  para  o  meu 
desempenho. Daí, então, que uma de minhas preocupações centrais deva ser a de 
procurar a aproximação cada vez maior entre o que digo e o que faço, entre o que 
pareço ser e o que realmente estou sendo (FREIRE, 2011, p. 94). 
 

Os nossos discursos  são marcados a partir da postura que assumimos, pois  cada 
qual ocupa um  lugar único,  considera‐se que o discurso é validado pela posição que  se 
ocupa, pois cada qual compreende o mundo a seu modo, de acordo com suas experiências, 
somente eu consigo dizer o que penso, a partir do lugar que ocupo e, assim, vejo o mundo. 
O  professor,  por  sua  vez,  ocupa  uma  posição  privilegiada,  porque  apresenta  um 
considerável grau de conhecimento diante de sua turma.  
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A voz do professor pode ultrapassar o ambiente sala de aula, alcançando espaços 
muito maiores nas vidas de  seus alunos, o  ser professor é  torna‐se uma voz que atinge 
vários sujeitos ao mesmo tempo, deste modo    

 
o  espaço  da  sala  de  aula,  no  tempo  da  aula,  é  lugar  dominado  pelo  professor: 
fechada a porta, são o professor e os alunos que fazem a aula acontecer. Há entre as 
quatro  paredes  um  conjunto  de  cumplicidades  entre  professor  e  alunos,  um 
conjunto  de  formas  de  convívios  que  seguramente  vão  construindo  nossa 
experiência de professores‐ a experiência de ser aluno dos alunos. Nem tudo que aí 
se  passa  é  memorável,  nem  tudo  que  aí  acontece  é  experiência,  porque  a 
experiência que fica é aquela que nos ocorre, aquela que nos toca, aquela que nos 
move e remove (GERALDI, 2010, p. 54‐55). 
 

Reconhecer a  identidade do sujeito enquanto professor é avaliar um  trabalho que 
requer atenção, no  sentido de  ter  sensibilidade para compreender a  sua contribuição no 
ato  de  formar  sujeitos,  pelo  qual  é  responsável.  Ele  forma,  dá  forma,  deforma.  É  uma 
profissão, deste modo, Amorim postula que 

 
o ato é responsável e assinado: o que quer dizer que ele responde por isso. Uma ação 
pode ser uma impostura: não me responsabilizo por ela e não assino. Ao contrário, 
escondo‐me nela. O  ato  é um gesto  ético no qual o  sujeito  se  revela  e  se  arrisca 
inteiro. Pode‐se mesmo dizer  que  ele  é  constitutivo de  integridade. O  sujeito  se 
responsabiliza inteiramente pelo pensamento. (2009, p. 22) 
 

O ato de lecionar exige uma postura de ser professor, ou seja, executar sua profissão 
com responsabilidade de atuar com diversas possibilidades de ensino, a  fim de alcançar 
seu aluno e este responder de modo positivo. A voz que perpetua no aluno é, justamente, 
o ato promovido pelo professor, o qual  faz  suas escolhas dentro e  fora da  sala de aula. 
Escolhe como  tratar  seus alunos, escolhe o material a ser utilizado nas aulas, escolhe os 
métodos. O erro é escolher os alunos, escolher estar na sala sem estar realmente atento ao 
que ocorre nela, assim:  

 
Escolho  fios,  faço  apostas;  seleciono,  corro  riscos  nessas  opções. Mas  não  posso 
fugir.  Sou  o  único  responsável  por minhas  escolhas  feitas.  Tudo  está  à minha 
disposição, de  algum  jeito, de  alguma maneira. Minha  responsabilidade  é única 
(MIOTELLO, 2008, p. 395). 
 

Para  Miotello  (2008)  “É  próprio  de  toda  e  qualquer  relação  não  deixar  os 
participantes  desafetados  e  iguais”. Nesse  sentido,  ressalta‐se  que  é  impossível  que  os 
indivíduos, envolvidos no contexto, serem os mesmos após a relação, ocasionada por uma 
interação.  Ensinar  é  dar  uma  oportunidade maior  ao Outro  de  se  posicionar  de modo 
consciente, ser professor é assumir a responsabilidade de ser uma ponte entre o aluno e o 
conhecimento, para que o aluno reconheça que é o ator de sua aprendizagem. 
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O diálogo entre Bakhtin, Freire, Caldart e o MST: tecendo sentidos e 

construindo um novo contexto... 
 

Raquel de Oliveira Fragoso104105 
 

Quando o ser humano  está por um  fio,  o  
ser humano é mexido desde a raiz 

Roseli Caldart 
 
 

  Seu signo, ser sem‐terra, e da terra formar toda uma consciência, que desencadeou a 
organização de um movimento social que não quer mudar o que está posto só para eles, 
mas a estrutura de um país que é dominado por certezas de não haver mudança possível. 
Os Sem Terra que têm sua origem em um lugar que tem como  característica   (na   visão   
das      pessoas      da      cidade)  a    paz  e  a  submissão,  colocam‐se  como  contestadores  da 
estrutura  social que explora  seu povo e o  submete a viver  sem o direito de  ter direitos, 
tirando‐lhes autonomia e deixando‐os viver na miséria para que possam dominá‐los.  
  Nesse sentido e no entendimento que os Sem Terra se constituem em um contexto 
de  luta  pela  terra,  (e  dessa  luta  floresce  uma  consciência  que  questiona  seu  lugar  de 
exclusão) é que discuto no texto a constituição da consciência dos sujeitos Sem Terra   no 
Movimento.  Essa consciência é formada na interação social da qual este sujeito participa.  
Portanto, a maneira com que esse sujeito pensa e se impõe se encontra no grupo de que os 
Sem Terra fazem parte. A terra se faz signo que, como para Bakhtin (1988, p. 35), adquire 
forma  e  existência  nos  signos  criados  por  um  grupo  organizado  no  curso  das  relações 
sociais. 
  Os Sem Terra estruturam uma consciência crítica de  sua  condição na sociedade. E 
é na compreensão de seu  lugar e porque desse  lugar que eles se colocam dizem contra a 
situação a que  estão  sendo  submetido. Assim  como nos  coloca Freire  (1988)  é  tomando 
consciência desse  lugar  é que o oprimido se rebela para reivindicar sua humanidade.  
  Para  isto a consciência se produz em uma coletividade que movimenta os sonhos 
dos sujeitos   da    terra,     que     não     aceitam     mais     estar     subjugados, desprezados ou 
esquecidos. É dentro do Movimento Sem Terra que os homens do campo aprendem a  ter  
o  direito  de    reivindicar    dignidade  para  suas  vidas.  Caldart  (2004)  nos  traz  esse 
entendimento que os Sem Terra nascem da falta da terra em que nasceram e   lutam pelo 
direito à volta para ela.   Os Sem Terra querem se enraizar novamente, e  lutam para que 
seu desenraizamento não seja definitivo.  
  Dessa forma, o trabalhador do campo no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra    faz‐se  contestador,    sujeito  da  própria mudança  na  condição  humana  que  vive, 
passa  de  um  status  de  esquecimento  e  falta,  para  um  destaque  no  cenário  nacional 
brasileiro, na articulação da luta pelo direito de ter direito, na conquista da  terra,  sendo 
esta um  sinônimo de    luta,    arena de  contestação da  estrutura de um país  e uma nova 
experiência de vida. 

                                            
104 UFSJ - oliveira-fragoso@hotmail.com 
 



 

 227

  O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra  se  constituiu na arena de um 
coletivo em movimento, não só pela  luta por  direito à  terra,  mas pela preocupação em se 
manter  como um grupo que  tem uma  identidade social,  a qual,  por sua vez,  nasce do  
lugar  e  da  condição  que  ocupam  na  sociedade.    A  tomada  de  consciência  pelos 
trabalhadores  do  campo  de  sua  condição  tornou‐o  mote  de  uma  reviravolta  em  seu 
contexto,  fazendo‐os  rejeitar  o  estigma  social de  homem    ignorante      e     pacífico,      na   
textura   de   uma   nova   identidade   social,   de contestador que luta pela terra e tem a 
intenção de “ver o mundo de pernas pro ar”   (CALDART,   2000,   p.25),     transformando 
assim,  a estrutura que está posta.  
  Nesta  direção,  projeta‐se  um mundo  diferente  para  o  sem‐terra  no  ideário  das 
pessoas da sociedade brasileira. Desse modo, o MST oportuniza a formação da consciência 
de  um  coletivo  que  se  constitui  na  dinâmica  da  condição  de  ser  sem  terra,  desse  fato, 
constrói‐se a  ideologia do movimento; de  luta por  justiça social, na conquista da  terra, a 
terra torna‐se um signo dessa busca. Logo, poderíamos dialogar com Bakhtin (1988), que 
afirma que a  consciência  se  instaura na    interação de um    indivíduo  com o outro. É na 
interação social que a consciência do indivíduo encontra sua arena de constituição.  
  A terra torna‐se o elo entre os indivíduos que se encontram na mesma circunstância 
de existência: a terra se transverte em signo. Assim como o pão e o vinho para a religião 
tornam‐se o corpo e o  sangue de Cristo  (BAKHTIN, 1988). É a  terra para os Sem Terra, 
uma materialização da luta e do desejo de conquista. Nas palavras de Bakhtin (1988, p.34),  
 

os signos só emergem, decididamente, do processo de interação entre   uma   
consciência      individual      e      uma      outra.      E      a      própria  consciência 
individual  está  repleta  de  signos. A  consciência  só  se  torna      consciência   
quando   se   impregna   de   conteúdo   ideológico (semiótico). 
 

  A  ressignificação da consciência  reorganizou o modo de vida do sujeito Sem Terra 
de se perceber no mundo. A partir da percepção de não ter direito à terra, eles nortearam 
toda uma luta contra um sistema de exclusão do país. A luta é pela terra, no entanto, seu 
limite não se compreende apenas na posse de um pedaço de chão para tirar a subsistência, 
está relacionada, para além disso, ao direito   de   serem  seres   humanos.  Os   Sem  Terra   
colocam‐se      como      sujeitos  responsivos  na    transformação  de  sua  postura  diante  do 
mundo,  acreditando há futuro diferente do que eles vivem e,  assim,   recriam a própria 
consciência na relação com outros que experienciam a mesma “sina”. Sendo assim, “cada 
campo de criatividade ideológica tem seu próprio modo de orientação para a realidade e 
refrata a realidade à sua própria maneira” (BAKHTIN, 1988, p.33).  
  Para  isso, os sujeitos Sem Terra se percebem em sua condição de ser sem  terra, e 
dessa situação, do lugar em que se encontram na sociedade, articulam uma luta que muda 
todo um modo de pensar  e  agir  no mundo. Nessa direção,  a  consciência do  coletivo  é 
construída  à  medida  que  a  consciência  do  indivíduo  se  torna  uma  percepção  com 
dimensão  coletiva,  pois  a  “consciência  individual  não  só  nada  pode  explicar, mas,  ao 
contrário, deve ela própria ser explicada a partir do meio ideológico e social” (BAKHTIN, 
1988, p. 35) a que pertence o indivíduo.  
  Desta  maneira,  o  indivíduo  Sem  Terra  faz‐se  na  interação  social  do  MST 
constituindo sua consciência ideológica em um grupo, que cria seu signo de luta, a  terra,  
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um signo não que   “existe apenas   como parte de uma   realidade;   ele também   reflete e  
refrata uma outra”     (BAKHTIN,   1988,   p.   32).   A   terra   reflete o desejo de possuir um 
pedaço  de  chão  e  refrata  em  um  pensamento  de  um  povo  que  se  refez,  como  sujeitos 
sociais, 

que se constituem como uma coletividade que traz para si (o que não quer  
dizer   esgotá‐la em si)   a    luta para garantir   sua própria existência     social   
como   trabalhadores   da   terra,   enfrentando aqueles que,  nesta sociedade,  
estão destruindo a possibilidade dessa existência.  Nesse sentido se constitui   
(e  se  fortalece ou enfraquece)   em  um  determinado   contexto,   dentro   de   
relações sociais e,  no caso do  formato de nossas sociedades,  dentro da luta 
de classes (CALDART, 2000, p.33‐34). 
 

  Com  base  no  pensamento  de  Bakhtin,  poderíamos  dizer  que  os  Sem  Terra 
transcenderam o seu  nascimento  físico  ao  ingressarem   na   história;   um nascimento   
social     que     os     posiciona     como      seres     de     existência,     que      têm consciência da 
realidade em que se encontram e,  que,  ao agirem sobre ela,  a modificam, tornando‐se um 
ser social, cultural e histórico.  
 

Este  Sem Terra,   formado  pela   dinâmica   da   luta   pela  Reforma Agrária 
e  do  MST,    pode‐ser    entendido    também  como  um  novo  sujeito  
sociocultural,      ou      seja,      uma      coletividade      cujas      ações  cotidianas,   
ligadas a uma  luta social  concreta,  estão produzindo elementos de um tipo 
de cultura que não corresponde aos padrões sociais e culturais hegemônicos 
na sociedade capitalista atual,  e na  brasileira   em particular.   Inscrevendo‐
se  no  que   poderíamos talvez   chamar   de   um  movimento   sociocultural  
que      reflete      e prepara mudanças  sociais mais profundas  (Caldart,  2004, 
p.34). 
 

  Deste modo, estar na vida não é  simplesmente nascer, mas é agir de  forma a  ser 
responsivo, um sujeito que  tenha postura diante da existência,  respondendo à  realidade 
que lhe é imposta por outros. Sendo assim,  
 

o que diferencia o  ser   humano dos outros  seres  é  sua  capacidade de dar 
respostas  aos  diversos  desafios  que  a  realidade    impõe.    Porém,    essa 
apreensão da  realidade e esse agir no mundo não se dão de maneira isolada. 
É na relação entre homens e mulheres – e entre estes e estas com o mundo – 
que  se  constrói uma nova  realidade  e que  se    fazem   novos     homens      e 
mulheres,   criando  cultura  e fazendo história (FREIRE 1997, p. 51).  
 

  Para  tal,  os  sem‐terra  reconhecem  seu  papel  na  sociedade  e  na  própria  vida,  
despontando   para a modificação de   sua   humanidade,   que   antes   quase  inexistia por 
aqueles que os oprimiam.  
 

Vocação  negada,  mas   também  afirmada   na   própria   negação. Vocação   
negada     na     injustiça,     na     exploração,     na     opressão,     na violência dos 
opressores. Mas afirmada no anseio de liberdade, de justiça,  de   luta   dos   
oprimidos,     pela      recuperação     de      sua humanidade  roubada  (FREIRE, 
1988, p.30).  
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  O sujeito do Movimento Sem Terra assume, assim, a condição de cidadão que todos 
deve ter na sociedade, ativo e crítico, que colabora para a melhoria do presente, bem como 
do    futuro do país.   Para não  ser   manipulado,   mas  ser   o governante de    sua própria 
existência,     sendo um   sujeito que   faz     sua história, cultura e política no âmbito de sua 
existência. Nesta perspectiva, afirma Freire, o homem “como ser social e   histórico,   como   
ser     pensante,     comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter 
raiva porque capaz de amar.  Assumir‐se  como  sujeito porque  capaz   de  reconhecer‐se  
como objeto” (2011, p. 42).  
  De uma condição de excluídos do direito à  terra o movimento dos Sem Terra luta,  
contesta,   propõe mudança de postura.   A ser sem  terra se constitui como um modo de 
vida, na formação de um novo sujeito social que estabelece novos valores na constituição 
de uma cultura.  
  Sem  terra, movimento que  respalda  em uma  cultura  como dimensão de projeto,   ou 
seja,   um conjunto de práticas,   comportamentos,   valores,   posturas, convicções,      ideias 
que  se  produzem  desde  uma    luta  social    e  que  projetam  um  mundo  diferente” 
(CALDART, 2004, p.77). Os Sem Terra retiram da própria vida presente os planos para o 
futuro,  “vida  que  se mistura  com  o movimento  social  e,  no  caso  do MST,    em  uma 
organização social   com projeto político, certamente,  terá uma dimensão de    futuro com 
uma    força muito mais    intensa,   até porque  é necessária à própria  sobrevivência desse 
movimento” (CALDART, 2004, p. 79 ).  
  Dessa forma, em seus atos, o movimento, responsivamente, e não fugindo de   sua   
responsabilidade,     sem     álibi106, colocam‐se   como sujeitos   que têm consciência coletiva 
do  lugar que ocupam e da condição que estão  impostos a viver.  E se  posicionam  frente   
a   isto,   em  luta   pelos   seus   direitos   e   não   se conformam que a verdade é a que está 
posta,  mas a que eles ainda podem construir pela luta. O Sem Terra não querem nada de 
graça, querem ter direito de viver dignamente em seu lugar de origem: o campo. 
  Sendo assim, estar  no mundo é  ter  consciência de que é sujeito,  e agir sobre   ele   
não   sendo   objeto,  mas   um  agente   de   transformação   da   própria realidade. Como 
bem nos lembra Freire, “Ninguém pode estar no mundo e com os outros de forma neutra.  
Não   posso   estar   no  mundo   de   luvas   nas  mãos constatando apenas. A acomodação 
em mim  é  apenas  caminho  para  a  inserção,  que  implica  decisão,  escolha,  intervenção  na 
realidade” (FREIRE, 2011, p. 75). O Movimento Sem Terra age sobre o mundo e não quer 
ficar sem expressão, e no coletivo se constitui e parte do educar em cada ato para se chegar 
às conquistas de seus sonhos e convicções. E como um movimento que educa entende que 
“ensinar não é transferir conhecimento,  mas   criar   possibilidades   para   a   sua própria 
produção ou a sua construção” (FREIRE, 2011, p. 47).  
  O MST  se  faz  como  um  espaço  de  luta,  que  se  educa  e  se  orienta  por  ela;  seus  
valores,   organização,   na   constituição   de   sua   consciência   em   uma coletividade.  E 
isto  acontece  pela mística,  gesto  e  a  cultura  que  estes  recriam  na  formação  dos  novos 
sujeitos  que  os  constituem.  Isso  nos  remete  a  pensar  nesse  sujeito,  no  singular,  como 
constituído  de  diversos  sujeitos  no  plural    (CALDART,  2004,  p.  34)  e  são  de  diversas 
regiões,  etnias,  gêneros  e  culturas  diferentes,  que  combinam  na    formação  dessa  
identidade social  mais ampla  (CALDART,  2004, p.34).  

                                            
106 Conceito de Bakhtin de que a vida não tem álibi, viver não tem desculpa. Todos são responsáveis pelos seus atos.  
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  Com isso, o MST abarca uma coletividade diversificada que se mantém organizada 
pelo ideal de luta que se torna uma forma educativa de vida; pela formação humana, em 
busca de seus sonhos e ideário de uma sociedade melhor, que é a “possibilidade de fazer‐
se a si própria enquanto  transforma a  realidade e se produz como um sujeito histórico” 
(CALDART, 2004,   p.332).   Nessa mesma direção, Freire  (1988,   p. 54)   afirma   que   é   a  
inserção  lúcida  do  homem  na realidade, na situação histórica que o levou à crítica desta 
mesma  situação e ao  ímpeto de  transformá‐la. É no  reconhecimento de  seu  lugar que o 
homem pode ser o agente das mudanças em sua vida e história.  
  Nessa  perspectiva,  o movimento  se  faz  um  sujeito  pedagógico  que  educa  seus 
integrantes e  transforma a concepção de pensar a educação, hoje, em uma educação que 
tem como base a formação humana, que foi perdida ao longo de sua história. Pautando‐se 
pela luta, o movimento repensa a educação como uma forma de vida que se estabelece nas 
experiências das pequenas ações diárias, que educa e  transforma a consciência de quem 
faz essa  luta social que o MST  tem como sua existência. Na constituição de homens que 
têm consciência de não serem como “coisas” no mundo.  
 

É como homens que os oprimidos    têm de    lutar e não como   “coisas”.   É 
precisamente porque reduzidos a quase “coisas”, na relação de opressão em  
que     estão,     que     se     encontram     destruídos.     Para      reconstruir‐se     é 
importante     que     ultrapassem   o      estado     de      quase      “coisas”.   Não   
podem  comparecer    à    luta  como  quase    “coisas”,    para  depois  serem 
homens.  É radical   esta   exigência.   A   ultrapassagem   deste   estado,   em   
que      se  destroem,  para  o  de  homens,  em  que  se  reconstroem,  não  é  a 
posteriori. A  luta por esta reconstrução começa no auto‐reconhecimento de 
homens destruídos (FREIRE, 1988, p. 55).  

 
  O movimento Sem Terra em sua coletividade educa “à medida que se faz ambiente 
de produção de uma identidade coletiva processada através e em cada pessoa, ao mesmo 
tempo que para além delas” (CALDART, 2004, p. 344), pois quem  vê   reconhece‐os   na  
organização,   nas   ações,   nas  místicas   do   grupo  e posturas  que expressam princípios 
e  valores. Isso pode se dizer um detalhe pedagógico do movimento.  
  A  terra,  a  arena  de  luta,  também  transforma  e  educa,  na  busca  por  tê‐la;  “no 
reencontro  consigo  mesmo  ou  com  o  seu  ser  terra,  restabelecendo  (embora  também 
recriando) o processo pedagógico  interrompido com o desenraizamento que sofreram ao 
serem privados não da posse mas   também do   trabalho e do cuidado dela” (CALDART, 
2004, p.353). Nesse sentido a 
 

terra não está à nossa    frente como algo distinto de nós mesmos. Temos a 
Terra dentro de nós.  Somos  a própria Terra     que,     na      sua      evolução,   
chegou   ao   estágio   de sentimento,   de   compreensão,   de   vontade,   de 
responsabilidade e de veneração: Numa palavra:  somos a Terra     no      seu   
momento   de   auto‐realização   e   de autoconsciência”   (BOFF,  2004 apud 
CALDART,  1999,  p. 352). 
 

  O Sem Terra se constitui como um sujeito que promove uma cultura de seu modo 
de vida, de seu jeito de estar no mundo e faz disso as “pegadas educativas do movimento” 
(CALDART, 2004, p.362), que  transforma seu presente e projeta o seu  futuro no mundo. 
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Para  isso,  tem  em  sua história  outro  agente que  confirma  sua  longitude, no  cenário do 
país, a memória de sua história para que as pessoas não se esqueçam do lugar que ocupam 
e nem do lugar que estão ocupando, pois muitos dos seus se  foram na  luta e outros estão 
vivos ainda pela  resistência destes que fazem o futuro, isto é, educação em movimento é 
ser Sem Terra em sua plenitude e  saber.  E é neste  contexto  de  luta,  que  se educam e 
que a consciência se constitui.  
 

O  próprio  da  consciência  é  estar  no  mundo  e  este  procedimento  é 
permanente  e   irrecusável.   Portanto,  a  consciência   é,   em  sua essência,  
um    ‘caminho  para’    algo  que  não  é  ela,    que  está    fora  dela,      que      a   
circunda     e     que     ela     apreende     por      sua      capacidade  ideativa.   Por 
definição,  a consciência é,  pois,  método,  entendido este  no   seu   sentido  
de  máxima  generalidade.  Tal  é a  raiz  do método,  entendido este no seu 
sentido de máxima generalidade (FREIRE, 1988, p. 56).  
 

  O movimento dos Sem Terra constitui sua consciência crítica e coletiva pela força da 
luta, seus ideias, sua coletividade, organização, modo de vida em projeto, a terra, cultura, 
a história;  tudo  isso  em um  contexto de movimento,  tudo  se move no  sentido de  estar 
refletindo o que estes são, o que querem ser, o que vão ser; como movimento social que 
não se sucumbe a chegar ao fim, mas de manter em permanência seus projetos por justiça 
social. Concordando com Freire (1994, p.91), acredito que  
 

fazendo‐se e   refazendo‐se no processo de    fazer   história,   como sujeitos e 
objetos, mulheres e homens, virando seres da  inserção no mundo e não da 
pura adaptação ao mundo, terminaram por ter no sonho  também um motor 
da  história.    Não  há  mudanças  sem  sonho  como  não  há  sonho  sem 
esperança. 
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O eu e o outro no ato de ler 
 

Jessica de Castro Gonçalves107 
 

   
O  ser humano  relaciona‐se  com  a  realidade por meio da  linguagem. Esta possibilita  ao 
homem apreender,  transformar  e modificar o mundo ao  seu  redor. Através desta, mais 
especificamente de enunciados únicos e concretos, o indivíduo em interação com o outro, 
nas várias  esferas da atividade humana  em  sociedade, produz  cultura. Esta  se  constitui 
como  algo  sempre  renovável,  atualizável  e  modificável  segundo  um  contexto  sócio 
ideológico.   
  A cultura de uma sociedade constitui‐se de produtos da interação do homem com o 
outro  (alteridade) e  com a  realidade no decorrer de  sua vida. Esses  são produzidos por 
eles  sempre  de  forma  ideológica.  Desta  forma  cada  aspecto  e  produto  cultural  é 
constituído  de  significados,  provindos  da  atuação  valorativa  do  sujeito  na  vida. Desta 
forma  “todos  os  produtos  de  criação  ideológica  –  obras  de  arte,  trabalhos  científicos, 
símbolos  e  cerimônias  religiosas  etc.  –  são  objetos materiais  e  partes  da  realidade  que 
circundam o homem.” (BAKHTIN/MEDVIÉDEV, 2012, p. 48) 

Surgem  desta  forma  diferentes  culturas,  às  quais  se  diferem  uma  em  relação  à 
outra,  já  que  estas  provém  dessa  interação  entre  sujeitos  pertencentes  a  diferentes 
contextos  sociais  e  ideológicos.  Todavia  a  transmissão  das  culturas  ocorre  através  do 
tempo  e  do  espaço  por meio  dos  enunciados  produzidos  pelos  sujeitos.  Todavia  esses 
enunciados são marcados pela ideologia de seu momento de produção, sendo estes todos 
signos ideológicos. 

 
As  concepções de mundo,  as  crenças  e mesmo  os  instáveis  estados de  espíritos 
ideológicos  também não existem no  interior, nas cabeças, nas almas das pessoas. 
Eles  tornam‐se  realidade  ideológica somente quando  realizados nas palavras nas 
ações, na roupa, nas maneiras, nas organizações das pessoas e dos objetos, em uma 
palavra, em algum material em  forma de um signo determinado. Por meio desse 
material  eles  tornam‐se  parte  da  realidade  que  circunda  o  homem. 
(BAKHTIN/MEDVIÉDEV, 2012, p. 48‐49) 

 
  Segundo as  ideias de Bakhtin (2011), por haver diversas situações sociais, também 
existem  diferentes  tipos  de  enunciados  e  estes  se  veiculam  por  meio  dos  gêneros 
discursivos. Através desses últimos é que ocorre a produção e a  transmissão de culturas 
entre diferentes sujeitos ideológicos, espaciais e temporais. 
  A educação constitui‐se no conhecimento de diferentes culturas pelo  indivíduo, a 
qual  contribui,  em  um  processo  de  alteridade,  para  a  formação  de  sujeitos.  Todavia  o 
processo de ensino‐aprendizagem pressupõe diferentes interações para o indivíduo como 
sujeito social: a relação do eu com o outro, do outro com o eu e do eu com o próprio eu.  

Na  vida  em  sociedade,  o  homem  atua,  por  meio  de  discursos,  responsiva  e 
responsavelmente, sendo esta atuação segundo a consciência da existência de si próprio e 
a do  outro. Este último  exerce  influência  sobre  o  ato do  sujeito  (eu) de duas maneiras 
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diferentes, ou seja, o eu para o outro e o outro pra mim. No primeiro temos a atuação do 
eu a partir da consciência da existência de um outro que enxerga esse eu. Já no segundo, 
este ato ocorre a forma como esse outro é apreendido por esse eu. 

É por meio dessas diferentes formas de se relacionar que o ser humano estabelece 
contatos  com diferentes  culturas, atuando  como  sujeito  ideológico  em  sua própria vida, 
produzindo cultura. 

Como  já  dito,  esse  contato  com  outras  culturas  e  a  produção  desta  pelo  sujeito 
ocorre  por  meio  de  enunciados,  gêneros,  ao  pensar  que  estes  são  constituídos  de 
linguagem.  Esses  gêneros  são  variados  segundo  seu  estilo,  forma  e  composição.  Essa 
interação  entre  sujeitos  por  meio  de  gêneros  podem  ocorrer  em  diferentes  contextos 
sociais, econômicos, histórico e culturais, sendo cada uma dessas diferenciadas entre si e 
ideológicas. 

É  importante  ainda  ressaltar  nesse momento  que  essa  transmissão  de  diferentes 
culturas  entre  sujeitos  de  variados  contextos  ocorre  através  dos  diferentes  gêneros 
discursivos. Esse processo ocorre durante toda a vida do  indivíduo em sociedade, sendo 
neste  trabalho  privilegiado  um  gênero  muito  constante  e  bastante  polêmico  entre  os 
alunos. 

As  tiras  de  humor  são  um  gênero  discursivo  muito  constante  no  dia‐a‐dia  do 
estudante,  principalmente  daquele  em  contexto  pré‐vestibular.  Presentes  em  sites  de 
relacionamento,  jornais, revistas,  livros didáticos e avaliações, as  tiras são utilizadas com 
diferentes propósitos. As tiras abordam temas cotidianos, culturais, satíricos entre outros. 
Pode‐se dizer que os assuntos presente nelas referem‐se aos diferentes âmbitos da atuação 
humana, havendo um infindável diálogo entre culturas, pontos de vistas e opiniões. 

A partir dessas  considerações  colocamos  as  tiras nesse  trabalho    como um  signo 
ideológico, pois essas permitem que, em seu  interior, se  travem conflitos entre discursos 
diversos com a presença de vozes sociais em diálogo, o que exige elaboração, uma vez que 
“cada palavra se apresenta como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os 
valores  sociais  de  orientação  contraditória.  A  palavra  revela‐se,  no  momento  de  sua 
expressão,  como  o  produto  da  interação  viva  das  forças  sociais.” 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2012, p.67) 

Estas  muitas  vezes  são  procuradas  pelos  alunos  como  uma  leitura  para 
entretenimento por possuírem humor, outras vezes são usadas pelos mesmos de modo a 
satirizar  algum  assunto  ou momento  vividos  por  esses  em  suas  vidas  particulares  ou 
sociedades,  sendo  publicadas  em  redes  sociais.  Já  há  momentos  em  que  os  alunos 
preferem as  tiras pelo pouco conteúdo verbal a ser explorado e a grande quantidade de 
texto não verbal. 

No entanto é possível perceber que elas se tornam objetos de afetos e desafetos por 
partes dos  jovens brasileiros, dependendo do  contexto  em que  aparecem. Usadas pelos 
próprios  jovens  quando  querem  apresentar  algum  ponto  de  vista  crítico  acerca  de  um 
dado  tema,  as  tiras  passam  a  ser  alvo  de  crítica  desses mesmos  adolescentes  quando 
aparecem em  instrumentos avaliativos no contexto educacional, especialmente, em aulas 
de redação e interpretação de textos, simulados e vestibulares. 

Alguns  alunos  afirmam  a preferência pelo  trabalho  com  as  tiras  em  questões de 
avaliação. Porém quando questionados, não  afirmam  ser os  temas de vida  e  cultura  ali 
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tratados o  motivo de tal preferência, mas a configuração gráfica do gênero: curtos textos 
verbais e mais imagens. 

Entre os alunos, especialmente os vestibulandos, tem sido frequente a aparição de 
um  discurso  de  rejeição  às  tiras  de  humor  da Mafalda.  Esta  ficou  conhecida  como  a 
“pequena  contestadora”, dada a  sua  característica  crítica,  reflexiva e questionadora. Ela, 
uma  criança  argentina  criada  nos  anos  60/70,  em  plena  ditadura  militar,  indaga  a 
sociedade. Mafalda  faz  isso por meio do questionamento acerca das atitudes dos demais 
personagens  com  quem  ela  se  relaciona:  pais,  professores,  amigos  (Susanita, Manolito, 
Felipe, Liberdade, Miguelito), seu irmão caçula (Guile) entre outros. Estes representam, de 
certa  forma,  um microcosmo  social  e  da  humanidade  como  um  todo.  Ela  fala  sobre  a 
guerra do Vietnã, o descaso dos homens em relação aos outros e a mecanização do próprio 
homem.  

As  tiras  da Mafalda  abordam  aspectos  da  sociedade  em  que  foram  produzidas, 
como guerras e militarismo,  todavia nem sempre especificam que estão se  referindo aos 
aspectos culturais desse meio de sua produção. O aluno do século XXI muitas vezes não 
tem conhecimento desses acontecimentos e acaba por relacionar as críticas das tiras aos da 
sociedade em que está inserido. Isto se dá, pois como signo ideológico, o discurso das tiras 
entra em diálogo e conflito com o discurso dos alunos. Mesmo aqueles que  se mostram 
desinteressados  à  leitura  destas  possuem  posicionamentos  em  relação  aos  discursos 
apresentados por  elas,  sendo  estes  algumas  vezes  expressos de maneira  sincera,  outras 
não. 

Um  signo não  existe apenas  como parte de uma  realidade;  ele  também  reflete  e 
refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser‐lhe fiel, ou apreendê‐la de 
um ponto de vista específico, etc. Todo signo está sujeito aos critérios de avaliação 
ideológica (isto é: se é verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc.). O domínio 
do  ideológico  coincide  com  o  domínio  dos  signos:  são  mutuamente 
correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra‐se  também o  ideológico. 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2012, p. 32 e 33) 
 

  As  tiras como signo  ideológico apresentam pontos de vista que são colocados em 
conflito com o posicionamento axiológico que os alunos venham a assumir em relação à 
determinado  aspecto  da  vida  ali  abordado.  Todavia  o  aluno  pertence  a  um  contexto 
cultural e ainda pode ler aquela tira em contextos de leitura diversos, assumindo posições 
diferentes  segundo  cada  contexto  ideológico,  social  e  cultural. A  tira  foi  produzida  no 
contexto cultural da argentina de 1970, em meio a militarismos mundiais, guerras e outros 
conflitos, no entanto é lida pelo aluno em um contexto cultural diferente. Essa relação do 
discurso da tira com o discurso do aluno de variados contextos altera‐se. 

Ao pensarmos em alteridade, precisamos pensar no contexto cultural e no momento 
da vida. O posicionamento social do sujeito e a relação que ele estabelece com o discurso 
do outro se modifica segundo o momento dos quais os dois discursos falam. É importante 
ressaltar ainda que  todos os discursos  e  cada posição  social do qual o  sujeito produz o 
discurso  é  ideológico.  Cada  um  vai  assumir  uma  posição  axiológica  (valorativa)  em 
relação a determinado aspecto da vida. Esses posicionamentos em diálogos vêm alterar e 
formar culturas. 

Os  signos  só  emergem,  decididamente,  do  processo  de  interação  entre  uma 
consciência individual e uma outra. E a própria consciência individual está repleta 
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de signos. A consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo 
ideológico  (semiótico)  e,  consequentemente,  somente  no  processo  de  interação 
social. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2012, p. 34). 
 

  Nessa interação entre sujeito aluno e o discurso das tiras da Mafalda é importante 
considerar a relação existente entre a vida e a cultura. Quando presentes em redes sociais 
esse  gênero  discursivo  interage  com  um  sujeito  com  postura  diferente  daquele  em 
interação no  contexto da  sala de aula e das avaliações. Além disso, a  interação entre os 
diferentes  sujeitos  alunos  (diferentes  eu’s)  é  variada  entre  elas mesmas dentro de  cada 
esfera social. Dependendo do processo de aculturamento vivido pelo aluno no decorrer do 
ensino  fundamental  e médio,  a  formação do  discurso  diante  das  tiras  da Mafalda  será 
marcada por um ato mais ou menos comprometido. 
  Ainda é importante ressaltar que o sujeito das redes sociais é diferente dos sujeitos 
diante das avaliações e do contexto da sala de aula. Nas  redes sociais o aluno se coloca 
como um sujeito disposto a construir um perfil, uma  imagem de crítico, culto ou muitas 
vezes de protesto. O outro para o qual aponta o discurso do sujeito das redes sociais e que 
define seu discurso é diferente do outro para o qual aponta o discurso do sujeito aluno. 
“Cada  campo  de  criatividade  ideológica  tem  seu  próprio modo  de  orientação  para  a 
realidade e refrata a realidade à sua própria maneira. Cada campo dispõe de sua própria 
função no conjunto da vida social.” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2012, p. 33). 
  Na  constituição  do  discurso  do  aluno  está  presente  o  outro  que  pode  punir, 
reprovar  e  corrigir. A  figura  do  professor  ou  do  corretor  da  prova  é  o  outro  que  vai 
interferir na constituição do discurso do aluno. Desta forma as interpretações apresentadas 
pelos  alunos  e  as  opiniões  sobre  as  tiras  ficam mecanizadas  ou  simplesmente  são  de 
desinteresse e desgosto, em função dessa relação entre o eu e o outro. Já nas redes sociais 
esse outro assume uma influência diferente, mesmo que haja a ideia de um julgamento por 
parte dos outros que lerão e curtirão ou não sua publicação  

 
Afinal,  compreender  um  signo  consiste  em  aproximar  o  signo  apreendido  de 
outros  signos  já  conhecidos; em outros  termos, a  compreensão é uma  resposta a 
um  signo  por meio  de  signos.  E  essa  cadeia  de  criatividade  e  de  compreensão 
ideológicas,  deslocando‐se  de  signo  em  signo  para  um  novo  signo,  é  única  e 
contínua:  de  um  elo  de  natureza  semiótica  (e,  portanto,  também  de  natureza 
material) passamos  sem  interrupção para um outro elo de natureza estritamente 
idêntica.  (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2012, p. 34) 

 
  A  relação  entre  o  discurso  da Mafalda  e  o  sujeito  aluno  é  alterada  segundo  o 
contexto, sendo esta aquela que pune quando em avaliações, mas aquela que promove sua 
imagem como crítico quando em redes sociais.  
  Ao pensar que todo ato é responsivo e responsável, o aluno é sempre responsável 
pelo seu discurso, no entanto assume posições valorativas em relação às tiras em contextos 
avaliativos e nas  redes  sociais. A  interpretação desse gênero nas provas ocorre  segundo 
uma obrigação ou verdadeiro desinteresse sem que ele articule o discurso da Mafalda com 
outros discursos. O aluno é consciente da posição que assume e da responsabilidade frente 
ao professor. 
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  É  importante  dessa  forma,  considerar  que  a  produção  de  um  discurso  sempre 
ocorre em uma relação de alteridade. Cada enunciado aponta para a realidade a partir de 
uma posição  social  em diálogo  com outras posições  sociais. O discurso do  eu  é  sempre 
influenciado  pelo  próprio  eu  e  pelo(s)  outro(s),  sofrendo  modificações  segundo  os 
diferentes contextos socioculturais. 
  O  aluno  como  sujeito  nas  redes  sociais  produz  um  discurso  diferente  do  aluno 
como sujeito no contexto de avaliações em sala de aula. O outro precisa ser considerado na 
leitura  de  outros  discursos  de  variadas  culturas.  A  cada  relação  com  os  outros  de 
diferentes  culturas o  sujeito aluno produz diferentes discursos. Dessa  forma novos  atos 
culturais vão sendo formados em diálogo com outros contextos e culturas. 
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O mundo do bandido:  
compreendendo as formas de significação para atuar pedagogicamente 

 
Suellen Thayane Carvalho da Silva108  

Alessandra Gonçalves Pinheiro109 
Rosa Brasil110  

 
 
1. Introdução 

A partir das teorias apresentadas por Stuart Hall (2006) e Zygmunt Bauman (2008) 
sobre enunciados de  identidade, é possível compreender que o conceito de  identidade é 
tão  relativo que não existe  resposta definitiva à pergunta “quem  somos?”,  fazendo  com 
que percebamos que “a  identidade”  tornou‐se uma disputa por sobrevivência. Stuart Hall 
(2006) ressalta: 

 
[...] A  assim  chamada  “crise de  identidade”  é vista  como parte de um processo 
mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais da 
sociedade modernas e abalando os quadros referências que davam aos indivíduos 
uma ancoragem estável no mundo social” (HALL, 2006, p.1). 
 

Se  observarmos  as diversas  comunidades  semióticas que  surgem  em  resposta de 
defesa  ao mundo pós–moderno, os  “menores  em  conflito  com  a  lei”  (especificamente o 
menor  infrator  “adolescentes  na  faixa  etária  dos  12  aos  18  anos”  que  infringiram  a  lei 
envolvendo‐se  com  tráfico,  roubo  e  etc.),  percebemos  que  o  envolvimento  da maioria 
desses  jovens  se deu por medo da  incerteza  e  insegurança  que  o mundo pós‐moderno 
apresentou. Ao conversarmos com esses menores, identificamos que muitos não tiveram a 
oportunidade de conhecer valores sociais, culturais e morais que nos  foi apresentado. A 
maioria morrerá sem conhecer tais valores (BAUMAN, 2005b, p. 8): “A vida líquida é uma 
vida precária, vivida em condições de incerteza constante”. 

Fato comprovado com o número de incidência e reincidência de menores infratores 
no CIAF (Centro de Internação de Adolescente feminino) ou CIAM (Centro de Internação 
de  Adolescente Masculino).  A  estimativa  é:  entre  dez  adolescentes  que  ficam  45  dias 
nesses órgãos, nenhum consegue ser resgatado.  

O objetivo do trabalho é mostrar a importância e o valor do papel de um professor 
no desenvolvimento e  transformação da  identidade desses menores  infratores, visto que 
muitos os descrevem como irrecuperáveis. 
 
2. O papel do professor na reformulação de enunciados 

O discurso existe em forma de enunciados que são consideradas unidades concretas 
da  comunicação  verbal.  Toda  enunciação  possui  sua  composição  inicial  de  ideias  e 
enunciados  dos  outros,  apresentando  no  enunciado  final,  as  ideias  de  todos  os  outros 

                                            
108 Discente de Letras- Língua Portuguesa, UFPA, discente de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, 

Estácio de Sá, Belém, Pará Brasil: su.thayane.ufpa@gmail.com 
109 Discente de Letras- Língua Portuguesa, UFPA, Belém, Pará Brasil: sandrasmart1994@yahoo.com   
110 Professora Dra. da Universidade Federal do Pará, UFPA, Belém. Pará, Brasil: rosabrasil@gmail.com  



 

 238

juntos. O enunciado não é uma unidade convencional, porém real, um ato da linguagem 
cujos  contornos  permitem  e  solicitam  do  outro  realizar  uma  apreciação  valorativa 
(estabelecida  de  valores)  com  relação  aquilo  que  falamos  e  (ou)  escrevemos.  Sendo  a 
mesma unidade da comunicação verbal, o qual nos permite construir a linguagem de um 
modo mais complexo: o discurso. O enunciado não se presta a uma gramaticalização. A 
especificidade  inicial  dele  difere  dos  princípios  das  relações  entre  oração  e  palavra  e 
também  de  outras  unidades  da  língua.  O  distanciamento  no  relacionamento  entre 
professor  e  aluno,  menor  infrator,  ocorre  por  ambos  pertencerem  a  comunidades 
semióticas diferentes que se conflitam ideologicamente, ocasionando assim, o afastamento 
desses dois personagens. Segundo os menores infratores entrevistados, a maioria de seus 
professores os tratava com indiferença e até chegavam a agredir verbalmente e fisicamente 
induzindo‐os não só a desistirem de estudar, mas  também a verem o estudo como algo 
inalcançável.  

Bakhtin  (1997) ao nos apresentar sua concepção de  resposta nos  faz compreender 
que  a  relação  do  locutor  e  ouvinte  (a  quem  se  fala)  é  um  elo,  pois  quem  ouve  e 
compreende a significação do discurso ou da fala viva torna‐se um locutor, firmando essa 
ideia  de  compreensão  responsiva.  Esses  enunciados  se  reafirmam  dentro  do  ambiente 
escolar. E também são uns dos fatores de aproximação desses adolescentes no mundo do 
crime  e  na  violência,  como  forma  responsiva  a  essa  comunidade  excludente. Discursos 
como:  

 Eu não gostava de nenhum professor. Era ele pra  lá e eu pra cá. Eu  fazendo os 
meus trabalhos e ele dando a aula dele” e “Eu não gostava de nenhum professor. 
Não, tinha um que eu gostava, ele até morreu. Eu gostava dele por que respeitava 
todo mundo e conversava com a gente (Jovens na faixa etária de 17 a 24 anos).  
 

O processo dialógico entre o professor‐aluno e aluno‐professor deve ocorrer de um 
modo que ambos se identifiquem com as ideias uns dos outros, tonando‐se assim uma das 
vozes  presentes  em  ambos  os  discursos.  Essas  vozes  devem  não  só  concordar  como 
também  serem  adaptadas  às  verdades  já  existentes  em  ambas  as  personagens  e 
apresentadas por outros autores,  familiares,  religião e etc. Deste modo, considerando os 
valores  socioculturais  que  constituem  o  ambiente  cultural,  o  qual  cada  indivíduo  está 
inserido, pode‐se iniciar um interessante processo de alteridade do professor com o aluno, 
a partir daquilo que chamamos de  letramento. O professor ao considerar  tais aspectos – 
valorizar as formas de significar de cada  indivíduo/grupo – adapta‐se e  insere‐se através 
da  linguagem/aprendizagem/discurso  ao  indivíduo,  assim  como  este último  amplia  seu 
olhar  e  tem  a  oportunidade  de  adquirir  novas  perspectivas,  novos  valores,  novos 
horizontes. Valorizando  o  que  o  aluno  possui  a  partir  de  toda  sua  história  cultural,  o 
professor obtém um produtivo processo de letramento, além de um satisfatório resultado 
através da linguagem. 

 
[...] O processo de construção de significados resulta no modo como as pessoas a 
realizam a linguagem, no uso e é essencialmente determinado pelo momento que 
se  vive  (a  história)  e  os  espaços  em  que  se  atua  (contextos  culturais  e 
institucionais), ou seja, pelo modo como as pessoas agem por meio do discurso no 
mundo  social,  o  que  foi  chamado  de  natureza  sociointeracionista  da  linguagem 
(BRASIL, 1998, p. 32). 
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“Os  filmes  “A  Gangue  está  em  campo”  e  “Escritores  da  Liberdade”  são  filmes 
reais/fictícios nos  quais podemos  observar  a  importância do professor  em  se  integrar  a 
esse grupo marginalizado da sociedade, menor infrator, com o intuito de construir valores.  
   Nos  filmes nota‐se a  importância e a presença do processo dialógico apresentado 
por  “Mikhail  Bakhtin”,  pois  é  por  meio  do  discurso  que  passamos  a  fazer  parte  do 
enunciado do outro: 
 

[...] Antes de  seu  início,  há  os  enunciados dos  outros, depois de  seu  fim,  há  os 
enunciados  respostas  dos  outros  (ainda  que  seja  como  uma  compreensão 
responsiva  ativa  muda  ou  como  um  ato‐resposta  baseado  em  determinada 
compreensão). O locutor termina seu enunciado para passar a palavra ao outro ou 
para dar lugar à compreensão responsiva ativa do outro. O enunciado não é uma 
unidade  convencional,  mas  uma  unidade  real,  estritamente  delimitada  pela 
alternância dos sujeitos falantes, e que termina por uma transferência da palavra ao 
outro, por algo como um mudo “dixi” percebido pelo ouvinte, como sinal de que o 
locutor terminou (BAKHTIN, 1997, p. 294). 
 

Tanto  no  filme  “A  Gangue  estar  em  campo”  e  “Escritores  da  Liberdade” 
observamos  as  histórias  de  adolescentes  pobres,  criados  no  meio  de  tiroteios  e 
agressividade que se envolveram no crime e encontraram em um assistente social e uma 
professora  a  chance  de  transformar  suas  vidas,  porém,  isso  só  foi  possível  porque  o 
assistente social, a professora e os adolescentes  infratores, desconstruíram os enunciados 
existentes  e  reconstruíram  juntos  um  novo  enunciado  proporcionando  desta  forma  o 
despertar de valores como respeito mútuo, determinação, amor ao próximo e etc.  

O processo de reformulação de enunciados cabe ressaltar, é um processo árduo que 
exige do professor habilidade  e paciência. Contudo,  a partir da  linguagem,  o professor 
pode  inserir‐se  tanto  nessa  (jovens  infratores)  quanto  em  qualquer  outra  comunidade 
semiótica a partir do que chamamos de  letramento, com o  intuito de ajudá‐los a possuir 
uma nova perspectiva sobre tudo, nesse processo cabe ao professor não excluir a história 
cultural,  as  experiências  familiares  e  sociais  do  aluno,  pelo  contrário,  deve‐se  sempre 
considerá‐las, para que o resultado final seja satisfatório. Um exemplo notável é no filme 
“Escritores da Liberdade”, no momento em que a professora Erin Gruwell tenta estimular 
a  leitura  na  classe.  A  mesma  considerou  a  realidade  e  o  contexto  nos  quais  aqueles 
adolescentes  viviam  e deu  a  eles um  livro  o  qual  a  história  assemelhava‐se  com  a  sua 
realidade.  Os  demais  docentes  daquela  instituição  desacreditavam  que  aqueles  jovens 
fossem capazes de ler um livro, que o tal não fosse de contos de fadas, obtiveram grandes 
surpresas,  pois  os  jovens  em  um  longo  processo,  não  só  leram  o  livro, mas  também 
viraram escritores. 

 
Temos por hipóteses direcionadoras que a  linguagem  é a  essência da  sociedade, 
sendo  inimaginável pensar em um sujeito social sem a  linguagem, pois é um elo 
entre o homem e a sociedade, e ainda, entre o homem e ele mesmo. E a vida social 
em  todas  suas  dimensões,  possui  práticas  de  linguagem  diferentes  e  privilegia 
algumas  em  detrimento  de  outras,  gerando,  dessa  forma,  valores  e  atitudes. 
(NOLASCO, 2006, p. 14). 
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3. Identidade e o processo de alteridade  
Tanto os  jovens delinquentes do  filme quanto os menores  infratores presentes na 

sociedade vivem ou vivenciaram desde cedo  fatos como violência  familiar, morte de um 
ente  querido,  abandono  e  etc.  Sendo  esses  uns  dos  motivos  de  identidade  dessa 
comunidade  semiótica que  se constrói como defesa e  resposta aos enunciados presentes 
em sua mente.  

O  que  permite  essa  aproximação  entre  eles  é  a  identidade  ideológica,  cultural  e 
social que se evidencia com o processo de alteridade entre ambos, pois por pertencerem à 
mesma comunidade semiótica ambos conseguem se colocar um no lugar do outro, a ponto 
de sentir e viver a história um do outro.  

Portanto,  o  professor  ao  se  identificar,  entender  e  se  adaptar  aos  discursos  das 
diferentes comunidades semióticas de grupos marginalizados, como os menores infratores 
devem  tentar  compreender  e  conhecer  esses  adolescentes  desenvolvendo,  desta  forma, 
muito  mais  do  que  valores  como  cidadania,  respeito  e  amor  próximo,  mas  também 
despertando nesses jovens a realização de um sonho, o de querer ser um alguém. 
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O referencial teórico de Mikhail Bakhtin e a pesquisa em ciências 
humanas: linguagem e ética  

 
Regina Godinho111 

Joselma de S. M. Rizzo112 
 
Bakhtin e dialogismo 

 
Dostóievski  é  o  herói  preferido  de  Bakhtin  e  a  maneira  como  ele  o  define 
caracteriza,  ao mesmo  tempo  e  da  forma mais  justa,  sua  própria metodologia 
científica:  ‘Nada  lhe  parece  acabado;  todo  problema  permanece  aberto,  sem 
fornecer a mínima alusão a uma solução definitiva (JAKOBSON, 1998, p.10). 

 
Bakhtin (2006) evidencia o caráter dialógico e alteritário das pesquisas em ciências 

humanas ao afirmar que o objeto de estudo dessas ciências “[...] é o ser expressivo e falante” 
(BAKHTIN, 2006, p. 395) e não o homem considerado como uma coisa, um objeto, passível 
apenas  de  descrição,  mas  o  sujeito  que  interpela,  que  provoca  reflexões,  que  exige 
respostas,  o  outro  do  pesquisador,  pois  “[...]  como  sujeito  e  permanecendo  sujeito,  não 
pode  tornar‐se mudo;  conseqüentemente,  o  conhecimento  que  se  tem  dele  só  pode  ser 
dialógico”(BAKHTIN, 2006, p. 400). 

É  muito  interessante  perceber  que  Bakhtin  não  somente  cunhou  a  expressão 
metalinguística “dialogismo”, como fundou toda sua obra nesse conceito. Assim, falar de 
Bakhtin é falar de dialogismo ou falar dialogicamente.  

Na perspectiva do dialogismo, a palavra é sempre direcionada a outrem, no sentido 
de  uma  contra‐palavra,  ou  seja,  na  possibilidade  de  voltar  ao  locutor  e  deste  para  o 
interlocutor e, assim, ambos, imbuídos de seus quadros axiológicos, sucederem‐se em atos 
de  fala, até então,  inacabáveis. A palavra é, portanto, “[...] ponte  lançada entre mim e os 
outros.  Se  ela  se  apoia  sobre mim  numa  extremidade,  na  outra  apoia‐se  sobre  o meu 
interlocutor (...)” (BAKHTIN, 1999, p. 113).  

Ao responder a sua própria pergunta “Mas como se define o locutor?” (BAKHTIN, 
1999,  p.  113),  Bakhtin  exercita  e,  ao mesmo  tempo,  demonstra  o  ato  dialógico,  pois  ao 
afirmar  que  a palavra  se  situa  em uma  zona  fronteiriça,  ele  nos diz  que  tanto  o  locutor 
quanto  o  interlocutor  possuem  essa  palavra  em  determinados momentos,  os  quais,  no 
entanto, são determinados pelas relações sociais. Nesse instante, além de dar visibilidade 
ao ato dialógico, Bakhtin nos coloca diante da enunciação, ou seja, diante de uma situação 
concreta de interação verbal. 

Ao  colocar  que  no  processo  de  dialogia,  os  sujeitos  do  diálogo  se  alternam  em 
constante devir, Bakhtin enfoca a questão do inacabamento e, ao mesmo tempo, nos impõe a 
questão  da  responsividade,  uma  vez  que  “[...]  toda  compreensão  da  fala  viva,  do 
enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva [...]; toda compreensão é prenhe de 
resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante [...]” 
(BAKHTIN, 2003, p. 271). Portanto, o autor acentua a ideia de ato como elemento de potência, 
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ou  seja,  o  homem  existe  sempre  como  um  vir  a  ser,  como  sujeito  inacabado,  que,  no 
processo dialógico, se constitui e reconstitui em atos responsivos, ou seja, nos encontros com 
outros seres humanos, já que a constituição dos sujeitos se dá nas relações sociais. 

Assim, neste  ‘eu não  sou, mas sim,  estou  sendo’, o que é esperado do homem, para 
Bakhtin, é o ato responsável. Nesse sentido, o autor recusa a ideia do sujeito como aquele 
ser  transcendental em Kant, pois, o homem em seu cronotopo real, ou seja, situado no seu 
lugar  e  no  seu  tempo,  é  responsivo  e  responsável  em/pela  sua  sociedade  e  seu  contexto 
histórico. Logo, o jovem Bakhtin sedimenta sua filosofia nos acontecimentos vividos (atos), 
tendo no seu cerne a responsabilidade que para ele é um princípio ético.  Entendemos, pois, 
que  há  uma  forte  ligação,  na  concepção  bakhtiniana,  entre  responsividade  e 
responsabilidade,  principalmente,  no  sentido  de  ser  responsável  pelo  que  se  fala  e, 
portanto ser responsável por seus atos.   

Portanto,  é  imperativo  que  esse  diálogo  responsivo  e  responsável,  ao  ser 
estabelecido, possa fazer transparecer nosso texto e o texto do outro, no sentido de fazer 
emergir pontos de vistas e/ou axiologias diferenciadas para que seja possível visualizar as 
concepções que  subjazem  em  cada  ser da  cadeia discursiva. Portanto, o  eu/pesquisador  e 
o(s) outro(s)/pesquisado devem se mostrar e se constituir por meio do diálogo/dialogismo e, 
nessa perspectiva, a descrição desse  evento/ato acontecerá, ao mesmo  tempo, de maneira 
estética e, relevantemente, ética, uma vez que  

 
É essa arquitetônica concreta do mundo real do ato realizado que a filosofia moral 
tem de descrever, isto é, não o esquema abstrato mas o plano ou desenho concreto 
do mundo de uma ação ou ato unitário e único, os momentos básicos concretos de 
sua construção de sua mútua disposição. Esses momentos básicos são eu‐paramim, 
o outro‐para‐mim e eu‐para‐o‐outro. Todos os valores da vida e cultura reais estão 
dispostos  em  torno  dos  pontos  básicos  arquitetônicos  do  mundo  real  do  ato 
realizado ou ação: valores científicos, valores estéticos, valores políticos (incluindo 
tanto  os  éticos  como  sociais),  e,  finalmente,  valores  religiosos.  Todos  os  valores 
espácio‐temporais e todos os valores de conteúdo são atraídos para e concentrados 
em torno desses momentos centrais emocionais‐volitivos: eu, o outro, e eu para o 
outro (BAKHTIN, 1993, p. 72‐73). 

 
É nesse sentido que precisamos realizar nossas pesquisas, ou seja, não na direção da 

colocação de conceitos abstratos e já postos, pois isso já se tem..., mas no sentido de fazer 
emergir os valores que existem por  trás deles,  tanto do  eu  como do  outro, pois,  somente 
dessa forma, poderemos perceber a real intenção e proposição das escolhas feitas e, assim, 
dos efeitos que essas escolhas possam ter produzido. 

 Todavia,  tal  forma de  fazer pesquisa, ou melhor,  tal escolha metodológica não se 
torna tarefa fácil, uma vez que escutar a voz ao outro sem sufocá‐lo ou subestimá‐lo, para 
que  se estabeleça a possibilidade de diálogo, não é algo  simples, pois, “[...] quando nos 
olhamos,  dois mundos  diferentes  se  refletem  na  pupila  de  nossos  olhos  [...]”.    E  para 
visualizar esse mundo diferente,  torna‐se necessário assumir determinada posição, que é 
minha,  somente minha em  relação ao outro, uma vez que, “[...]  esse  excedente de minha 
visão, do meu conhecimento, da minha posse – [...] – é condicionado pela singularidade e 
pela insubstitutibilidade do meu lugar no mundo [...]” (BAKHTIN, 2003, p. 21).  Logo, essa 
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assunção  de meu  lugar  no mundo  é,  também,  o meu  lugar  ético  na  pesquisa  que  se 
completa ao dar voz ao outro. Portanto,  

 
[...]  o  excedente  de  visão  é  o  broto  em  que  repousa  a  forma  e  de  onde  ela 
desabrocha como uma  flor. Mas para que esse broto efetivamente desabroche na 
flor  da  forma  concludente,  urge  que  o  excedente  de  minha  visão  complete  o 
horizonte  do  outro  indivíduo  contemplado  sem  perder  a  originalidade  deste 
(BAKHTIN, 2003, p. 23). 
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O trabalho com textos numa turma de cinco anos 

 
Mônica Cristina Medici da Costa113 

 
 
Introdução 

O presente texto traz um recorte da nossa pesquisa que teve como objetivo analisar 
as práticas de uma professora de uma turma de cinco anos da Educação Infantil, focando o 
modo  como  o  texto  é  tratado  no  desenvolvimento  do  seu  trabalho.  Nesse  contexto, 
partimos  das  concepções  teóricas  de  Bakhtin  que  considera  a  educação  como  resposta 
responsável. A análise é resultado das observações que  foram realizadas numa Unidade 
de Ensino da Educação Infantil do município de Vila Velha, Espírito Santo. 

 Nossa inserção no campo ocorreu em 2011, com término em dezembro do mesmo 
ano. A professora pesquisada possuía doze anos de experiência com a Educação Infantil e 
seis anos como pedagoga. Participaram ainda da pesquisa 16 crianças com idade de cinco 
anos. Durante esse período, procuramos, a partir da observação participante em sala de 
aula,  numa  abordagem  de  pesquisa  qualitativa  histórico  cultural,  compreender  o 
desenvolvimento  das  práticas  educativas.  Para  efetuar  os  registros,  foram  utilizados  o 
diário  de  campo,  filmagens,  fotografias  e  entrevistas  com  os  sujeitos  envolvidos  no 
processo educativo das crianças. 

Nesse contexto, a partir de percursos investigativos que estiveram em consonância 
com  a  realidade  sociocultural,  buscamos  compreender  como  têm  sido  elaborados  os 
conhecimentos que subsidiam o trabalho com a linguagem escrita em sala de aula. Assim, 
entramos em campo pretendendo identificar os desafios e possibilidades no trabalho com 
a  linguagem  escrita,  buscando  elaborar  contribuições  para  o  processo  que  considere  o 
texto como unidade de ensino na alfabetização numa abordagem dialógica de linguagem. 
Dessa maneira, nos apoiamos na perspectiva bakhtiniana de  linguagem entendendo que 
aprender  a  ler  e  a  escrever  na  escola  deve  corresponder  a  uma  educação  ativa  e 
responsiva. 
 
 
Concepção de texto 

No decorrer da interação humana, os discursos que produzimos são expressos por 
meio de textos. O texto é uma unidade de comunicação que tem sentido e intencionalidade 
comunicativa,  é  um  todo  significativo  que  expressa,  por  meio  da  linguagem,  uma 
ideologia,  ou  seja,  um  contexto  social,  histórico  e  cultural  que,  segundo  Bakhtin,  se 
constitui para além do aspecto formalista e morfológico, pois, 

 
O  objeto  está marcado  e  penetrado  por  ideias  gerais,  por  pontos  de  vista,  por 
apreciações de outros  e por  entonações. Orientado para o  seu objeto, o discurso 
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penetra nesse meio dialogicamente perturbado e tenso de discurso de outrem, de 
julgamentos e de entonações (BAKHTIN, 1993, p. 86). 
 

É por meio da  linguagem que apreendemos as diferentes manifestações culturais, 
portanto, ao criar sentidos através da palavra, ao criar modos de expressão de significados, 
ao  traduzir  experiências  e vivências  em  textos, orais ou  escritos, o homem  cria  cultura. 
Sendo assim, no contexto de construção da cultura, o fenômeno da linguagem propicia ao 
homem o poder de comunicar suas ideias. A linguagem é, pois, geradora de significação e 
integradora da organização de mundo. Segundo Bakhtin (2010, p. 95), “[...] a palavra está 
sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”. 

Para esse autor, o texto se constrói essencialmente através das práticas interativas e 
dialógicas  constituídas  pelas  diferentes  vozes  sociais,  que  surgem  de  “(...)  maneira 
significativa num determinado momento social e histórico que não pode deixar de tocar os 
milhares fios dialógicos existentes (...)” (Bakhtin, 1993, p.86). 

Dessa  forma, a  língua  se  constitui na  interação, no  seu uso em  situação  concreta, 
isto é, na comunicação verbal concreta. A interação verbal, portanto, constitui a realidade 
fundamental da língua a qual ocorre no ato da enunciação pela palavra, e se efetiva num 
determinado  contexto  social,  favorecendo as  interações dialógicas  e  ideológicas  entre os 
homens. Ocorre, pois, no convívio social cujas práticas se efetivam pela  linguagem. Para 
Bakhtin, a  língua pertence à coletividade e se realiza na enunciação ou nas enunciações, 
que  ele  considera  a  real  unidade  da  comunicação  discursiva,  “porque  falamos  por 
enunciados  e  não  por  orações  isoladas  e,  evidentemente,  não  por  palavras  isoladas” 
(BAKHTIN, 2010, p. 283). Dessa maneira, Bakhtin considera que,   

  
A verdadeira  substância da  língua não é constituída por um  sistema abstrato de 
formas  linguísticas,  nem  pela  enunciação  monológica  isolada,  nem  pelo  ato 
psicofisiológico de  sua produção, mas pelo  fenômeno  social da  interação verbal, 
realizada através da enunciação ou das enunciações [...] (BAKHTIN 2004, p. 123). 
 

Nesse contexto, o enunciado é a unidade real da  língua produzida no  interior das 
relações  sociais.  A  palavra  tem  sempre  um  endereçamento,  um  interlocutor,  que 
determinará  o  seu  sentido.  Nesse  movimento,  os  sujeitos  participantes  do  ato 
comunicativo são “ativos‐responsivos”. Responsivo no sentido de o interlocutor produzir 
resposta ao enunciado que o  interpela.  Isso significa que um enunciado será constituído 
tendo uma atribuição de valores de quem fala ao que se fala. 

Desse modo,  é  importante  analisar  o  trabalho  com  o  texto na  sala de  aula nessa 
perspectiva, ou seja, analisar se o texto é considerado como enunciado numa perspectiva 
dialógica com seus interlocutores.  

 
O trabalho de produção de texto na sala de aula 

O evento que trazemos para análise ocorreu no dia 30 de junho de 2011. Nesse dia, 
a  professora  chegou  atrasada,  enquanto  isso,  contamos  para  as  crianças  que,  no  dia 
anterior,  tinha  sido o dia do aniversário da professora e propusemos que, enquanto ela 
não  chegasse, poderíamos  escrever um  recado para  ela no quadro. Assim, o quadro  foi 
dividido em partes e eles, de pouco a pouco, foram registrando seus recadinhos. Quando a 
professora  chegou,  alegremente  cantaram  parabéns  e  contamos  o  que  eles  estavam 
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fazendo. A professora, então, propôs que escrevessem o recado no papel, pois, assim, ela 
poderia  guardá‐los  de  lembrança  com  ela. Dessa maneira,  ela  fez  as  interações  iniciais 
necessárias  expondo  as  características  do  tipo  de  texto  que  iriam  escrever.  Vejamos  a 
transcrição do evento a seguir. 

 
Prof.: Oh... vão  fazer o seguinte...vão  fazer uma coisa? Esse  recadinho que vocês 
escreveram... vão fazer numa folha especial? 
A1: Numa folha especial amarela? ((o aluno viu a folha na mão da professora)) 
Prof.: É ... amarela, (...) olha só, o que é mesmo que vocês vão fazer com essa folha 
aqui? 
A2: Escrever um recadinho 
Prof.: Recadinho pra quem? 
A3: Pra tia. 
Prof.: E por quê vocês vão fazer um recadinho pra tia? 
A4: Porque ela fez aniversário. 
Prof.: Ahhh! Porque ontem foi meu aniversário, como ontem não teve aula, vocês 
estão me dando os parabéns hoje, né isso? 
Als: Éééé 
Prof.:  Então  tá  bom,  cada  um  vai  receber  uma  folha,  escrever  um  recadinho,  e 
quem quiser desenhar também pode. 
 

A partir de então, os alunos iniciaram seu processo de escrita do texto. No contexto 
da atividade acima, percebemos que a escrita do texto possibilitou condições ideais para a 
sua  produção,  permitindo  ao  falante  construir  seu  texto  a  partir  de  necessidades 
enunciativas concretas, especialmente por terem sido motivadas a escreverem textos, e não 
palavras descontextualizadas. De acordo com Geraldi (2010, p. 137), 

 
[...] para produzir um texto (em qualquer modalidade) é preciso que: 
a)se tenha o que dizer; 
b)se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer; 
c)se tenha para dizer o que se tem a dizer; 
d)o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz 
(ou, na imagem wittgensteiniana, seja um jogador no jogo); 
e)se escolham as estratégias para realizar. 
 

Dessa  forma,  percebemos  que  a  tecedura  do  texto  se  realizou  num  processo 
dialógico  permitindo  aos  escritores  e  leitores  entrelaçarem  suas  experiências,  ideias  e 
opiniões, estabelecendo um movimento de interlocução. Além disso, reconhecemos que o 
gênero  discursivo  produzido  pelos  alunos  ocorreu  numa  ação  sociodiscursiva,  ou  seja, 
ligada a um determinado campo de atividade humana concretizando o enunciado a partir 
de uma situação de interação verbal. De acordo com Bakhtin (2010, p. 266) 

 
Em  cada  campo  existem  e  são  empregados  gêneros  que  correspondem  as 
condições  específicas  de  dado  campo;  é  a  esses  gêneros  que  correspondem 
determinados  estilos.  Uma  determinada  função  (científica,  técnica,  publicística, 
oficial, cotidiana) e determinadas condições de comunicação discursiva, específica 
de  cada  campo  geram  determinados  gêneros,  isto  é,  determinados  tipos  de 
enunciados estilísticos, temáticos e composicionais relativamente estáveis. 
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Isso  indica  que  se  estabeleceu,  a  partir  de  uma  necessidade  real,  uma  atitude 
responsiva à compreensão do outro e do seu dizer. Em relação a isso, Bakhtin afirma que a 
compreensão do outro “[...] é opor à palavra do locutor uma contrapalavra” (p. 132, grifo 
do autor), o que entendemos ser possível apenas através de uma relação de interlocução. 
Conclusão 

Como dito  inicialmente,  este  artigo  visou  contribuir para  reflexões  a  respeito do 
trabalho com texto numa turma de cinco anos por meio de uma análise que considere os 
pressupostos  bakhtinianos  de  linguagem.  Nesse  sentido,  partimos  da  perspectiva  de 
trabalho que entende que 

 
O  texto é, pois, o  lugar onde o encontro se dá. Sua materialidade se constrói nos 
encontros  concretos  de  cada  leitura  e  estas,  por  seu  turno,  são  materialmente 
marcadas pela concretude de um produto com “espaços em branco” que se expõe 
como  acabado,  produzido,  já  que  o  resultado  do  trabalho  do  autor  escolhendo 
estratégias  que  se  imprime  no  dito.  O  leitor  trabalha  para  construir  esse  dito 
baseado no que  se disse  e  em  suas próprias  contrapalavras  (BAKHTIN, 2010, p. 
333). 

 
Isso significa considerar o texto como um diálogo alternado pelos sujeitos presentes 

no discurso, onde, tanto o locutor como o ouvinte, assumem posições responsivas. Nessa 
direção, o aprender a ler e a escrever é um exercício do dizer, possibilitando ao sujeito ser 
autor  de  suas  próprias  histórias,  usando  a  escrita  para  reivindicar,  registrar  as  suas 
concepções de mundo  e para  se posicionarem, pois  entendemos,  como  assinala Geraldi 
(2010, p), que, 

 
[...] é no texto que a língua – objeto de estudos – se revela em sua totalidade quer 
enquanto conjunto de formas e de seu reaparecimento quer enquanto discurso que 
remete a uma relação intersubjetiva constituída no próprio processo de enunciação 
marcada pela temporalidade e suas dimensões. 
 

Diante do exposto, compreendemos que os trabalhos com textos desenvolvidos nas 
escolas  devem  buscar  a  transformação  constitutiva  dos  sujeitos,  isso  implica  numa 
concepção de ato responsável que leve em conta que, as crianças e professores são sujeitos 
de direitos,  ideias, valores e culturas, e que a sala de aula deve ser considerado com um 
espaço dialógico habitado por sujeitos sócio‐históricos, um lugar de interação verbal onde 
são considerados e respeitados os diferentes saberes. 
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Os gêneros do discurso dissertativo‐argumentativo em um livro didático de 
português do ensino médio 

 
Larissa Picoli114  

 
 
1. Introdução 

Com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as avaliações dos 
livros didáticos de português  (LDP) organizados pelo Ministério da Educação  (MEC), os 
gêneros  textuais/discursivos  ganharam mais  destaque  no  ensino.  Leonor Werneck  dos 
Santos,  que  coordena  um  grupo  de  pesquisa  da  Faculdade  de  Letras  da Universidade 
Federal  do  Rio  de  Janeiro  que  trabalhou  com  análise  dos  LDP,  afirma  que  “os  PCN 
apresentam propostas que valorizam as variedades e pluralidade de uso  linguístico, em 
diversos  gêneros  textuais  orais  e  escritos,  em  todas  as  séries  do  ensino  fundamental  e 
médio” (SANTOS 2009, p. 3). 

Considerando  a  importância  da  inserção  dos  gêneros  discursivos  na  escola,  este 
trabalho  tem por objetivo analisar a maneira  como os gêneros do discurso dissertativo‐
argumentativo  são apresentados para os alunos e a  forma  como o Manual do Professor 
fornece  aparato  teórico  para  o  docente  desenvolver  seu  trabalho  com  esses  gêneros. A 
análise será feita no  livro didático de português do ensino médio Português: Linguagens 
de  2009,  volume  único,  elaborado  por  William  Roberto  Cereja  e  Thereza  Cochar 
Magalhães. 

Além disso, este trabalho pretende também investigar se a maneira como o gênero é 
trabalhado em sala de aula, por meio do  livro Português: Linguagens, é coerente com a 
forma como ele é inserido nas provas de vestibular. Com isso, será feita uma discussão a 
respeito das propostas de redação de dois vestibulares de universidades públicas. 

Para  discutir  essas  questões,  o  trabalho  será  fundamentado  nas  teorias  da 
linguagem  e  dos  gêneros  do  discurso,  postulados  por  Mikhail  Bakhtin.  Além  disso, 
refletir‐se‐á uma proposta pedagógica que consiga suplantar algumas incoerências ligadas 
ao ensino dos gêneros discursivos nos anos finais do ensino médio. 
 
O manual do professor 

O Manual do Professor é uma ferramenta de apoio para o trabalho dos docentes no 
âmbito escolar, uma vez que, por vezes, esse pode ser o único material teórico de suporte a 
que o docente tem acesso. Por isso,  

 
É importante, então, que essa parte do compêndio seja bem delimitada e forneça ao 
professor  todas  as  informações/explicações  e  subsídios  necessários  para  todo  o 
trabalho realizado ao longo da obra (TUPPER, 2011, p. 172).  
 

Segundo Santos (apud Tupper, 2011, p. 172), em diversos LDP o material de auxílio 
ao  professor  não  é  transmitido  de  forma  clara  e/ou  não  possuiu  um  aparato  teórico 
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coerente e bem  fundamentado. Em consequência disso, muitas das vezes o docente, que 
conta unicamente com esse material, fica desnorteado. 

No Manual do Professor do livro “Português: Linguagens”, o segmento “Produção 
de Textos” traz um referencial teórico quanto à questão dos gêneros. Essa referência é feita 
a partir dos estudos de Mikhail Bakhtin, Joaquim Dolz e Bernard Schneuwly. Nessa seção, 
os  estudos  bakhtinianos  são  sucintamente  mencionados  no  subtítulo  “O  que  são 
gêneros?”. Nesse  espaço,  são discutidas  as  características dos  gêneros  a partir da  ideia 
bakhtiniana de que “todos os  textos que produzimos, orais ou  escritos, apresentam um 
conjunto  de  características  relativamente  estáveis,  tenhamos  ou  não  consciência  delas” 
(CEREJA  e MAGALHÃES,  2009,  p.  18  – Manual  do  Professor). Nessa  seção  também  é 
acentuada  a  importância  do  ensino/aprendizagem  dos  gêneros,  pois,  “não  só  amplia, 
diversifica e enriquece a  capacidade dos alunos de produzir  textos orais e escritos, mas 
também aprimora sua capacidade de  recepção”  (CEREJA e MAGALHÃES, 2009, p. 18 – 
Manual do Professor). 

Cereja  e  Magalhães  optam  por  expor  com  mais  afinco  os  estudos  de  Dolz  e 
Schneuwly a partir da visão de que o gênero textual é “como uma ferramenta, isto é, um 
instrumento  com  o  qual  é  possível  exercer  uma  ação  linguística  sobre  a  realidade” 
(CEREJA e MAGALHÃES, 2009, p. 19 – Manual do Professor). Na perspectiva de Dolz e 
Schneuwly 

 
[...] os gêneros funcionam como  instrumentos semióticos complexos que auxiliam 
na  apropriação  e  desenvolvimento  de  capacidades  individuais,  pois  são 
instrumentos  capazes  de  auxiliar  a  relação  dos  aprendizes  com  as  práticas  de 
linguagem (MORAIS 2011, p.52). 
 

Nota‐se  que  no  material  de  apoio  aos  professores  a  expressão  “gêneros 
discursivos”, conceito de gênero trabalhado por Mikhail Bakhtin, aparece como sinônimo 
de  “gênero  textual”:  “A  produção  textual  organiza‐se  pela  perspectiva  de  um  trabalho 
sistematizado  e  em  gradação  espiral  de  gêneros  textuais  ou  discursivos”  (CEREJA  e 
MAGALHÃES, 2008, p. 18 – Manual do Professor). 

Os autores do livro didático conceituam gêneros textuais na perspectiva de Dolz e 
Schneuwly  e  partir  disso  utilizam  as  duas  expressões  (gêneros  discursivos  e  gêneros 
textuais) sem apresentar uma distinção entre elas. 

Valendo‐se  da  importância  da  elaboração  de  um  material  de  suporte  para  os 
docentes,  percebe‐se,  portanto,  que  o  livro  Português:  Linguagens  apresenta  algumas 
divergências no material teórico. 
 
A concepção dos gêneros discursivos/textuais no livro Português: linguagens 

Para  Bakhtin  (2004,  p.  262  [grifos  do  autor])  “cada  enunciado  particular  é 
individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 
de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso”. Assim, os gêneros do discurso 
estariam ligados a esferas da atividade humana.  

A  partir  disso,  o  autor  afirma  que  os  gêneros  discursivos  são  imensamente 
heterogêneos  e  por  isso  é  improvável  que  haja  apenas  um  plano  para  seu  estudo 
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(BAKHTIN 2004, p. 262). Bakhtin mostra ainda que os gêneros discursivos são infinitos já 
que são inúmeras e inesgotáveis as possibilidades de atividade humana. 

No livro didático, há o subtítulo “O que é gênero textual?”. Nele há uma tentativa 
de definição dos gêneros. Todavia, os autores fundem o conceito de tipologia textual com 
o de gêneros textuais ao afirmar que  

 
[...]  quando  interagimos  com  outras  pessoas  por  meio  da  linguagem,  seja  a 
linguagem oral,  seja a  linguagem  escrita, produzimos  certos  tipos de  textos que, 
com  poucas  variações,  se  repetem  no  conteúdo,  no  tipo  de  linguagem  e  na 
estrutura.  Esses  tipos  de  textos  constituem  os  chamados  gêneros  textuais  [...]. 
(CEREJA; MAGALHÃES, 2009, p. 43 [grifos dos autores]). 
 

De  acordo  com  Marcuschi  (2002,  p.  22,23),  os  tipos  textuais  podem  ser 
categorizados em narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. Santos (2011, p. 
85) destaca que nos PCN e nos LDP a palavra “tipo” é empregada com o mesmo sentido 
de  “exemplos”,  em  certos momentos.    E  se  verifica  também  “tipos  de  textos”  fazendo 
menção  às  tipologias  descrição,  argumentação,  por  exemplo.  Com  isso,  determinados 
trechos  apresentam  ambiguidade  e  é  possível  interpretar  que  tipos  e  gêneros  possuem 
mesmo conceito. 

O livro Português: linguagens, apesar de fundir tipo textual com gênero textual, não 
apresenta uma definição de tipologia. Apenas no Manual do Professor, consta uma breve 
teorização deste assunto, seguindo os critérios dos estudiosos Dolz e Schneuwly. 

Ainda na seção “O que é gênero textual?”, verifica‐se que a expressão “gêneros do 
discurso”  é  empregada  com  o  mesmo  valor  de  gênero  textual.  Não  é  apresentada 
nenhuma explicação a respeito da expressão, uma vez que é tida como sinônimo de gênero 
textual.  

Numa situação de  interação verbal, a escolha do gênero  textual é  feita de acordo 
com  os  diferentes  elementos  que  participam  do  contexto,  tais  como:  quem  está 
produzindo o  texto, para quem, com que  finalidade, em que momento histórico, 
etc. 
Os gêneros discursivos geralmente estão ligados a esferas de circulação. Assim, na 
esfera  jornalística,  por  exemplo,  são  comuns  gêneros  como  notícias,  reportagens 
[...]. (CEREJA e MAGALHÃES, 2009, p. 43 [grifos dos autores]). 
 

Ao  tratar os  termos  como  equivalentes,  invalidam‐se as  características  específicas 
dos mesmos. Além disso, o material didático torna‐se confuso, pois não aborda a distinção 
desses  elementos. No Manual  do  Professor,  conforme  foi mencionado,  também  não  se 
distingue  os  termos.  Para  Rojo  (apud  SANTOS  2011,  p.84),  considerar  apenas  essa 
terminologia reduz o papel discursivo, sócio‐histórico do texto.  

Na verdade, não há uma definição clara a respeito dos gêneros, pois os autores do 
livro didático  fundem  a noção de  “tipologia”  com  “gêneros”. No  entanto, parece haver 
uma predileção pela noção de “gênero  textual”, pois Cereja e Magalhães apresentam os 
gêneros numa perspectiva na qual o enfoque está na estrutura linguística (e cognitiva) do 
texto.  Os  autores  tratam  do  gênero  editorial  a  partir  de  como  ele  é  organizado 
estruturalmente  com  introdução,  desenvolvimento  e  conclusão.  Essa  estrutura  segue  a 
mesma  estrutura  de  muitos  textos.  Parece,  portanto,  que  a  abordagem  feita  no  livro 
Português: linguagens a respeito dos gêneros discursivos é um pouco vaga. 
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Porém,  além  de  valorizar  a  estrutura  do  texto,  Cereja  e  Magalhães  trabalham 
também  com  a  concepção  cognitiva  na medida  em  que  propõe  que  alunos  reflitam  e 
debatam sobre o tema dos textos apresentados no livro. Essa perspectiva estruturalista, em 
relação  à  linguagem,  e  cognitivista,  em  relação  ao  conteúdo  do  texto,  recai  em  uma 
metodologia  tradicionalista que não situa, por exemplo, aspectos sociais e históricos das 
práticas de  linguagem. Para Dolz  e Schneuwly, assim  como para Cereja e Magalhães, a 
questão discursiva dos gêneros não aparece. No livro Português: linguagens não se discute, 
por exemplo, a questão ideológica do jornal, os enunciadores, os destinatários, etc. 

Para a Linguística  textual, não há necessidade de diferenciar os  termos, uma vez 
que  o  que  interessa  são  elementos  como  coesão  e  coerência.  Isso  a  leva  a  um  trabalho 
voltado  para  elementos  internos  do  texto.  Já  para  a Análise  do Discurso  a  distinção  é 
fundamental,  uma  vez  que,  o  extralinguístico  também  é  indispensável,  visto  que  os 
elementos internos do texto não existem sem contexto. 

Para Bakhtin, o enunciado é uma unidade de comunicação discursiva e está dentro 
do campo discursivo, pois  

 
Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 
campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja pela 
seleção dos recursos  lexicais, fraseológicos e gramaticais da  língua mas, acima de 
tudo, por sua construção composicional. (BAKHTIN, 2003, p. 261). 
 

Percebe‐se,  então,  que  a  indefinição  dos  gêneros  discursivos  no  livro  em  análise 
reduz o  trabalho  com os gêneros, uma vez que variados elementos, que  constituem um 
texto, como o estilo, não é cogitado. Cereja e Magalhães trabalham o gênero na perspectiva 
de  Dolz  e  Schneuwly  como  um  instrumento  didático,  e  afastam‐se  da  concepção 
bakhtiniana de gênero discursivo. 
 
Gêneros do discurso dissertativo‐ argumentativo no livro Português: linguagens 

A inserção de textos do discurso argumentativo‐dissertativo nas escolas é valida na 
medida em que  

Embora algumas universidades já apresentem propostas de produção de variados 
tipos de texto para avaliar a capacidade de escrita do aluno, o que se tem ainda de 
maneira  predominante  é  a  exigência  de  um modelo  dissertativo‐argumentativo, 
em que um aluno deve defender um ponto de vista acerca de determinado assunto 
a  fim  de  demonstrar,  dentre  outras  coisas,  sua  capacidade  de  argumentar 
construindo um texto coerente. (MORAIS, 2011, p. 18,19). 
 

Neste  trabalho,  serão  analisados  os  gêneros  discursivos  Editorial  e  Carta 
argumentativa.  De acordo com o agrupamento feito por Dolz e Schneuwly (2010, p. 51, 52), 
esses  gêneros  compreendem  os  domínios  sociais  da  argumentação,  que  se  baseia  na 
discussão de problemas sociais controversos. 
 
 
Editorial 

Os  autores  do  LDP  classificam  o  editorial  com  um  “tipo  de  texto”.  Mais 
especificamente  como  um  “tipo  de  texto  argumentativo”.  Essa  nomenclatura,  todavia, 
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aparece  sem  nenhuma  explicação,  tanto  no  conteúdo  destinado  aos  alunos  quanto  no 
Manual do Professor.  

Além  disso,  no  capítulo  3  “Introdução  aos  gêneros  do  discurso”,  do  livro  em 
análise,  os  textos  da  esfera  jornalística,  como  editorial  e  carta  argumentativa,  são 
denominados  gêneros  e  não  “tipos  de  texto”.  Essa  confusão  terminológica  parece 
prejudicar o trabalho com os gêneros do discurso, dessa forma, os professores comumente 
estão  diante  de  “uma mistura  de  termos  que,  sem  explicação  devida  e  sem  qualquer 
referencial  teórico  no Manual  do  Professor,  dificulta  a  compreensão  e  a  aplicação  dos 
conceitos” (SANTOS, 2009, p.15). 

O editorial é um gênero discursivo do âmbito da argumentação presente em jornais 
e  revistas. Este  texto, por meio da persuasão,  transmite  o posicionamento do  jornal  ou 
revista acerca de determinado assunto. Com  isso, ele apresenta, entre outros elementos, 
um objetivo específico, persuadir o  leitor em  relação a determinados assuntos da mídia; 
um público‐alvo e um posicionamento. 

Ao propor que alunos do ensino médio produzam um editorial, os autores do livro 
didático retiram o gênero de seu ambiente natural,  jornal ou revista, e  transportam para 
um lugar artificial, a sala de aula. Da mesma maneira, eles se esquecem de problematizar o 
gênero da esfera para o didático. Eles retiram o  texto de espaço de origem e colocam no 
LDP  sem  observar  o  que  está  fora  desse  texto.  Não  observam  o  autor,  o  leitor,  o 
posicionamento da revista ou do jornal etc., como se observa no exercício a seguir:  

 
8. O editorial pertence ao grupo de textos argumentativos, ou seja, aqueles que têm 
a  finalidade  de  persuadir  o  leitor  e,  portanto,  precisam  apresentar  argumentos 
consistentes, construídos com base em comparações, depoimentos de autoridades, 
dados  estatísticos  de  pesquisa,  etc.  Identifique  no  desenvolvimento  do  editorial 
lido um desses recursos (CEREJA e MAGALHÃES, 2009, p. 379). 

 
Carta argumentativa 

 Nas atividades do livro didático, verifica‐se que é cobrado o tipo de linguagem, o 
tipo de carta argumentativa, a intenção do autor, a pessoa do discurso e etc. Já no tópico 
“Produzindo  a  carta  argumentativa  de  reclamação  ou  de  solicitação”  os  discentes,  em 
grupo, poderão produzir uma carta argumentativa de reclamação e/ou de solicitação. Para 
auxiliá‐los, há uma lista de problemas habituais em que eles terão sugestões de temas para 
elaborar o texto. 

Para  produzir  uma  carta  o  escritor  tem  um motivo  que  o  estimula  a  escrevê‐la. 
Todavia, “Quando a produção da carta tem apenas objetivo escolar, ou seja, produzir para 
atender  a  solicitação  do  professor,  temos  uma  atividade  puramente  escolar,  pois  não 
representa uma prática  social de  escrita”  (SOUTO MAIOR,  apud RODRIGUES,  2007, p. 
134).  
 
Os gêneros do discurso dissertativo‐argumentativo nas provas de redação do vestibular 

No vestibular da Universidade A, por exemplo, para ingresso no primeiro semestre 
de 2012 foi cobrado, na prova de redação, que os alunos produzissem um editorial. Já no 
vestibular da Universidade B, de 2010, verifica‐se uma questão em que é proposto que o 
candidato escreva uma carta argumentativa. 
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Percebe‐se nesses dois vestibulares (das Universidades A e B) uma preocupação da 
banca  organizadora  da  prova  em  inserir  gêneros  discursivos  em  suas  propostas.  Isso 
parece  ser muito  válido,  pois  coloca  o  estudante  diante  de  diversas  possibilidades  de 
gêneros. Porém, ainda se verifica uma predileção por tipos textuais, como a dissertação. 
No  vestibular  da  Universidade  B  há  três  propostas  de  redação.  Além  da  carta 
argumentativa, estão presentes a narração  e dissertação. Santos  (2011, p. 18‐19),  ressalta 
que 

Embora algumas universidades já apresentem propostas de produção de variados 
tipos de texto para avaliar a capacidade de escrita do aluno, o que se tem ainda de 
maneira  predominante  é  a  exigência  de  um modelo  dissertativo‐argumentativo, 
em que um aluno deve defender um ponto de vista acerca de determinado assunto 
a  fim  de  demonstrar,  dentre  outras  coisas,  sua  capacidade  de  argumentar 
construindo um texto coerente. 

 
No  vestibular  na Universidade A  também  há  um  destaque maior  para  os  tipos 

textuais, uma vez que é proposto a produção de um texto dissertativo‐argumentativo e a 
produção de um texto narrativo. 

 
Considerações finais 
 

Ao  analisar o  livro Português:  linguagens de Cereja  e Magalhães percebe‐se que o 
material  que  deveria  auxiliar  os  docentes  traz  alguns  conteúdos  de  forma  confusa. No 
Manual do Professor, os autores trazem um pouco dos estudos de Bakhtin com a noção de 
gêneros do discurso, mas eles utilizam o termo gêneros textuais. 

Os autores do  livro em análise misturam os conceitos de  tipo  textual com gênero 
textual  sem  definir  o  que  é  tipologia. Apenas  no Manual  do  Professor  há  uma  breve 
teorização ao citar os domínios sociais da comunicação de Dolz e Schneuwly. 

Os gêneros discursivos são trabalhados no livro Português: linguagens com ênfase na 
estrutura.  Os  alunos  ao  lerem  a  obra  são  convidados  a  produzir  seguindo  a  forma 
apresentada.  

Dolz  e  Schneuwly  veem  o  gênero  discursivo  como  uma  ferramenta  da 
comunicação. Todavia, quando se transporta um gênero para o ambiente escolar ele sai de 
seu espaço natural, visto que, os gêneros estão em esferas da comunicação e se tornam um 
elemento  a  ser  ensinado/aprendido. Conforme  apontam  esses  autores,  na  escola  “[...]  o 
gênero não  é mais um  instrumento de  comunicação  somente, mas  é,  ao mesmo  tempo, 
objeto de ensino‐aprendizagem” (Dolz e Schneuwly, 2010, p. 65). 

Uma possibilidade de tornar a produção de um gênero discursivo um pouco mais 
próxima da  realidade, no  ambiente  escolar,  seria  criar  situações  bem  similares  às  reais. 
Assim, para  trabalhar gêneros  jornalísticos, como o editorial e a carta argumentativa, os 
professores  poderiam  elaborar  um  jornalzinho  da  própria  escola,  juntamente  com  os 
alunos.   Esse  jornal seria um trabalho não somente da equipe de  língua portuguesa, mas 
de todas as disciplinas. 

Da mesma maneira,  as  provas  de  redação  dos  vestibulares  trazem  propostas  de 
produção  de  gêneros  que  simulam  uma  situação.  Porém,  nesse  processo,  os  gêneros 
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discursivos  perdem  suas  características  fundamentais,  pois  estão  fora  de  seu  ambiente 
natural. Com isso, se reduz a produção textual a um meio de avaliação. 
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Os gêneros do discurso na linguagem e na cultura 

 
Neiva de Souza Boeno115  

 
 
Com o início das publicações da obra de Mikhail Bakhtin e do seu Círculo, nos anos 

1980, a designação do  termo “gênero do discurso” ou “gênero discursivo”, e até mesmo 
“gênero textual”, foi sendo incluída nos documentos oficiais de Educação e nos discursos 
no  âmbito  escolar,  sobretudo.  Isso  muito  nos  alegra,  professores  e  pesquisadores  da 
linguagem, pois o contato com a  teoria dos gêneros do discurso  (BAKHTIN  [1952‐1953], 
2011) incorpora o diálogo da vida, a enunciação, a interação, a alteridade, como elementos 
essenciais para a construção do fazer intelectual e da comunicação.  

Este  artigo  abordará  a  questão do  gênero do discursivo  como  objeto,  apontando 
aspectos  inerentes ao  texto, que nos permitem estabelecermos nexos entre o processo de 
construção e de interpretação, tanto para professores, quanto alunos e também abrangente 
a outros profissionais de outras esferas da atividade humana.  

Sabemos que a questão do gênero do discurso ou  textual  (como é mais conhecido 
nas  escolas,  nas  universidades,  na  academia  em  geral),  atualmente,  é  tema  de  grande 
interesse dos profissionais da educação, pela  falta do conhecimento  teórico  (pois não era 
disciplina da graduação até recentemente). Utilizaremos neste artigo as duas formas, ora 
“gênero”, ora “texto” com o mesmo sentido discursivo.  

Por  isso, apresentaremos uma reflexão sobre a  linguagem como prática social e os 
gêneros  do  discurso,  em  especial,  a  noção  de  “relativamente  estável”,  as  esferas  de 
circulação e a crítica à língua como sistema fechado. Assim, almejamos que as reflexões, no 
tempo  e  espaço  que  forem  dialogadas,  possam  contribuir  para  a  compreensão  da 
essencialidade dos gêneros discursivos, não em termos de classificação, “enquadramento”, 
mas  como  instrumento  que  possibilitam  o  diálogo  e  a  construção  de  sentidos  na 
enunciação.  
 
 
1. A linguagem como prática social  

Todas  as  Ciências  na  contemporaneidade  se  ocupam  de  observar  a  vida, 
principalmente às ações e o  comportamento humano em  situações  cotidianas, que estão 
impregnadas de signos e que enunciam algo, com respeito aos estudos da Semiótica – um 
dos  saberes  mais  antigo  da  humanidade  –  e  da  Linguística  (que  trata  dos  signos 
linguísticos), duas áreas do conhecimento reconhecidas recentemente.  

O  estudo da  Semiótica  (uma  ciência  considerada  nova,  sistematizada  a partir de 
Charles Sanders Peirce – 1839/1914) tem seu princípio na antiguidade, com uma disciplina 

                                            
115 Professora da rede estadual, trabalha na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC-MT), mestranda 

no Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem da UFMT, sob a Orientação da Profa. Dra. Simone de 
Jesus Padilha (UFMT) e Coorientação do Prof. Dr. Luciano Ponzio (Universidade de Salento, Lecce, Itália) e 
integrante do Grupo de Pesquisa “REBAK- Relendo Bakhtin”. professoraneivaboeno@gmail.com   – 
UFMT/SEDUC-MT 
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da  área  médica  chamada  Semiologia,  onde  Hipócrates116  e  Galeno117  são  os  notáveis 
precursores nas observações dos sinais, dos sintomas que o corpo apresentava. Assim, tais 
sinais  davam  a  direção  ao  tratamento,  possibilitando  a  indicação  dos  remédios  para  a 
melhora do paciente. Esses  sintomas no  corpo davam  indícios da  causa, diziam algo ao 
outro (nesse caso, ao médico).  

Nessa  perspectiva,  pode‐se  dizer  que  o  corpo  humano  é material  primário  que 
confere  a  função  de  signo  ideológico  a  um  fenômeno  da  realidade  material  externo 
(material secundário semiótico em relação ao corpo), da vida, elementos esses chamados 
de  extracorpóreos.  O  corpo  humano,  portanto,  é  o  ponto  de  partida  da  valoração 
axiológica que se manifesta no material externo, ou, melhor dizendo, surge da relação do 
corpo com os elementos do contexto. Essas expressões são percebidas em nossas práticas 
sociais, cada vez mais apuradas, mais desenvolvidas.  

De  lá  para  cá,  os  sinais,  os  signos  na  vida  não  deixaram  de  nos  importar  como 
sujeitos  atuantes  na  sociedade,  e  principalmente  na  esfera  educacional,  onde  os 
profissionais da educação agem em prol de uma educação inclusiva e de qualidade social.  
É  preciso  lembrar  que  a  linguagem  nasceu  da  necessidade  do  ser  humano  em  se 
comunicar, e continua sempre se renovando à medida que as necessidades são apontadas 
na  vida.  Aqui  vale  destacar  e  referenciar  duas  das  necessidades  mais  recentes, 
principalmente no âmbito educacional, uma delas surgiu com a inclusão de alunos surdos 
nas escolas públicas, o que exige de todos os profissionais da educação o conhecimento e a 
utilização da  linguagem dos sinais  (Língua Brasileira de Sinais), e a outra diz  respeito à 
linguagem  tecnológica, que  também demanda  formação, pois a cada dia, em virtude do 
desenvolvimento econômico e social, essa  linguagem evolui aceleradamente e  influencia 
todos os setores da atividade humana.  

Os  homens  da  idade  da  pedra  utilizaram  por  longo  tempo  a  comunicação  por 
gestos e por mímica, por compreenderem que as mãos tem papel fundamental nesse tipo 
de comunicação. A  linguagem das mãos – como chamou, convencionalmente, Bakhtin, no 
livro organizado por Augusto Ponzio  intitulado “Linguaggio  e Scrittura”1184  (2003, p. 99). 
Mesmo  assim,  os  “sons  certamente  poderiam  acompanhar  essas  ‘enunciações’  faciais, 
gestuais,  mas  ainda  eram  gritos  inarticulados  e  constituíram‐se,  principalmente,  de 
emoção, que expressa um estado de ânimo/humor a um alto grau de excitação” (ibidem – 
tradução nossa).  

Com o desenvolvimento do aparelho fonador, os homens foram articulando melhor 
os  sons,  os  gestos  e  mímicas,  condição  necessária  para  o  sucesso  das  atividades 
produtivas, e, consequentemente, acompanhadas dos determinantes do trabalho coletivo. 
A  linguagem das mãos, gestos, mímicas e outras  foram se aperfeiçoando, assim como o 
corpo  humano  –  percebido  pela  evolução  histórica,  e  a  comunicação  verbal  foi  se 
                                            
116 Médico notável, nasceu em Cós – Grécia (460 a.C.), considerado o “Pai da Medicina” pelas suas contribuições à 

saúde, muitas delas são válidas ainda hoje. 
117 Cláudio Galeno, mais conhecido como Galeno de Pérgamo, nasceu em Pérgamo – Grécia (129 a.C.), proeminente 

médico e filósofo romano de origem grega, foi influenciado pelas teorias de Hipócrates e o primeiro que conduziu 
pesquisas fisiológicas.  

118 Coletânea composta por quatro artigos de Bakhtin publicados em diversas revistas russas, no período de 1926-1930. 
Os artigos são: 1. “A palavra na vida e na poesia”; 2. “As mais recentes tendências do pensamento linguístico 
ocidental”; 3. “Estilística Literária” (que compreende três artigos publicados em sucessão: “O que é linguagem”, “A 
construção da enunciação”, “A palavra e a sua função social”); 4. “As margens entre a poética e a linguística” 
(tradução nossa).  
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constituindo  como  instrumento  especial  do  processo  econômico,  o  que  nos  indica  na 
contemporaneidade a conceituação que Bakhtin atribuiu à linguagem: de que sua natureza 
é  social. Além disso,  segundo Bakhtin  (PONZIO, op.  cit., p. 117), “através da  linguagem 
são criados e formados os sistemas ideológicos, como a ciência, a arte, a moral, a lei, e ao 
mesmo tempo criou e formou a consciência individual” (tradução nossa).  

Diante dessas considerações, podemos nos considerar, neste  foco, seres semióticos 
(amplamente falando) e linguísticos (por conta do uso dos textos verbais). Portanto, somos 
humanos  (em  desenvolvimento,  sem  acabamento)  que  utilizamos  a  linguagem,  em  sua 
diversidade, conforme as necessidades e os contextos impregnados de valores ideológicos, 
e que precisamos levar em conta o diálogo e o outro.  

A Antropologia Cultural, Ciência  que  estuda  o  homem  e  a  humanidade  em  sua 
totalidade, deve  ser  levada  em  consideração nos  estudos da  linguagem, principalmente 
nestes  tempos contemporâneos,  tendo em vista a grande migração de povos e o  intenso 
diálogo  entre  culturas  (SOLIMINI,  2005). A  alteridade,  o  pensamento  no  outro  é  foco 
também dessas discussões e que aqui fica registrada no âmbito das reflexões da realidade.  
Toda a  forma de  linguagem e os vários signos estão  impregnados de  ideologia, de uma 
acentuação valorativa, axiológica e pragmática (aspectos relacionados ao signo ideológico 
abordado por Volochinov e Bakhtin no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, 2002).  

A  ideologia,  nas  comunicações  oficiais  (sociais)  e  não  oficiais  (cotidianas),  é  a 
expressão de um posicionamento prático, de uma orientação, que não é particular, é social, 
e pode  ser  compreendida  como  o  conjunto de  reflexões  e  refrações da  realidade  social, 
processado pelo cérebro humano e expresso por meio de palavras ou outros sinais. Sobre 
esse assunto, sugerimos a leitura do artigo “O que é linguagem”, de Bakhtin, que compõem 
a  coletânea de Ponzio  (2003),  que  aborda mais  explicitamente  a definição de  ideologia, 
pois não prosseguiremos com o desenvolvimento desse tema, neste artigo.  
Após essas reflexões sobre a linguagem como prática social, podemos dizer que as atitudes 
humanas, mediadas pela linguagem, tem o contínuo movimento de desenvolvimento e de 
acordo  com  as  necessidades,  com  o  crescimento  da  sociedade  e  com  o  resultado  dos 
fenômenos inexoráveis da migração, que imediatamente repropõe a questão de viver com 
o outro, a questão da alteridade.  

A  linguagem  não  é  algo  imóvel,  morta,  petrificada,  ela  é  dinâmica,  está  em 
constante movimento  e  seu  desenvolvimento  segue  o  da  vida  social.  Este movimento 
progressivo da  linguagem e  também da  língua é  realizado no processo de  comunicação 
humana, que não  é  só um processo produtivo  (setor  econômico), mas  também verbal  e 
não‐verbal.  Na  comunicação  social  elaboram‐se  diversos  tipos  de  enunciações 
correspondentes aos diferentes tipos de atividades, os quais Bakhtin ([1952‐1953], 2011) os 
nominou como “gêneros do discurso”.  
 
2. Os gêneros do discurso  

O gênero é um meio de produção de conhecimento, que o ser humano opta em seus 
afazeres  cotidianos  oficiais  e  não‐oficiais,  significado  pelo  próprio meio,  uma  vez  que 
contém determinada concepção da realidade, de sujeito e de interação.  

Na  comunicação,  os  sujeitos  utilizam  enunciados  que  refletem  as  condições 
específicas  e as  finalidades de  cada  campo por meio do  seu  conteúdo  (tema), pelo  estilo, 
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tanto do  autor, quanto do  gênero  e por  sua  construção  composicional  (forma). Todos  esses 
elementos  estão  indissoluvelmente  ligados no  todo do  enunciado, de  forma orgânica. E 
cada enunciação, por si, é única, irrepetível, singular (ibidem).  

Dessa  forma,  há  de  se  pensar  que  existe  um  leque  infinito  de  diversidade  de 
gêneros, tendo em vista às inúmeras atividades humana, e de que cada campo de atuação 
é  dotado  de  um  repertório  de  gêneros  discursivos,  que  se  modificam,  conforme  a 
demanda e complexidade do campo (esfera), ou caem em desuso.  

Para  se  compreender  também  a  questão  de  gênero,  além  da  obra  de  Bakhtin, 
Estética da criação verbal (2011), indicamos a obra de Medviédev, O método formal nos estudos 
literários: introdução a uma poética sociológica, que, segundo Beth Brait (2012),  

 
[...] demonstra, criteriosa e detalhadamente, que gênero é o conjunto dos modos de 
orientação coletiva dentro da realidade, encaminhado para a conclusão de que, por 
meio  do  gênero,  é  possível  compreender  novos  aspectos  da  realidade,  ou,  em 
outras palavras,  a  realidade do gênero  é  a  realidade  social de  sua  realização no 
processo da comunicação, ligados de forma estreita ao pensar (p. 17).  
 

Aspectos esses da  realidade do gênero,  ligados a  realidade  social, que devem  ser 
estudadas e compreendidas com muita leitura e diálogo entre os pares. Só assim, cada vez 
mais,  o  entendimento  de  que  a  escrita  ou  escritura  de  um  gênero,  a  escolha  do  autor, 
requer  capacidade  de  inventividade,  de  inovação,  de  construção  e  de  reconstrução, 
atividades119 que encontram expressão nos textos verbais e não‐verbais.  

Outra questão que pensamos  ser  interessante  é o da particularidade dos gêneros 
com base na  teoria bakhtiniana da  linguagem  e da  cultura, uma vez que Bakhtin  e  seu 
Círculo abordam as questões dos sujeitos da enunciação e dos objetos da cultura, como os 
gêneros. Os gêneros, por si, possuem uma memória, “memória do objeto”, que se trata de 
uma  memória  que  está  na  cultura,  em  seus  objetos.  O  conceito  bakhtiniano  onde  a 
memória do objeto aparece de maneira mais sistemática é o conceito de gênero do discurso 
(BAKHTIN [1952‐1953], 2011), pois ele vive do presente e recorda o seu passado.  

Assim como o gênero, a própria palavra é objeto portador de memória coletiva. “O 
falante não é um Adão bíblico, só relacionado com objetos virgens ainda não nomeados, 
aos quais dá nome pela primeira vez” (BAKHTIN, op. cit., p. 300).  

Diante  disso,  compreende‐se  que  não  há  gênero  (nem  palavra  dita)  totalmente 
“virgem”, criado sem referência e pela primeira vez, como o mito de Adão, a existência do 
primeiro homem. Segundo Bakhtin:  [...] alguma coisa criada é sempre criada a partir de 
algo dado (a linguagem, o fenômeno observado da realidade, um sentimento vivenciado, 
o  próprio  sujeito  falante,  o  acabado  em  sua  visão  de  mundo,  etc.).  Todo  o  dado  se 
transforma em criado (2011, p. 326).  

Para  isso, é necessário compreender que a  sócio‐história de cada um dos gêneros 
fornecerá dados decisivos,  como as  condições de produção:  esfera de atividade  em que 

                                            
119 O termo atividade aparece muito na obra de Bakhtin como o exercício de alguma ação, o desempenho de uma 

função. Por vezes se dá com intensidade e outras não. Assim, o tradutor Paulo Bezerra, na introdução à obra Estética 
da criação verbal (2011), esclarece que traduziu tal termo como atividade estética - sem a ideia necessária de 
intensidade - e ativismo, para a atividade enérgica – ação intensa do sujeito sobre o objeto. Definições que colaboram 
no fazer pedagógico também.  
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circulam;  situação  de  comunicação  característica;  papel  social  do  enunciador  e/ou  do 
enunciatário;  tipo  de  objetivo  específico;  etc.  E  o  que  é  mais  importante  do  que  a 
classificação, o “enquadramento” de cada gênero, é a compreensão do seu projeto de dizer, é 
a  construção  de  sentido  que  se  dá  nas  enunciações.  Falaremos  a  seguir,  sobre  a  noção 
“relativamente estável” dos gêneros.  
 
3. A noção “relativamente estável” dos gêneros e as modalidades  

Sabemos que os deslocamentos possíveis no uso da  linguagem se devem  também 
aos gêneros que são, por sua própria natureza, “relativamente estáveis”  (BAKHTIN, op. 
cit.  p.  262).  Portanto,  nunca  estão  cristalizados  em  suas  formas  e  funções.  São  mais 
flexíveis que os carros total flex. Nessas mudanças de função, os gêneros também mudam 
de  forma; às vezes, o suficiente para que um novo gênero seja  reconhecido. Exatamente 
como  acontece  com  dialetos  e  línguas,  por  exemplo:  em  que momento  exato  o  português 
deixou de ser um dialeto do latim? Sabe‐se lá...  

Sabemos que a existência ou usufruto de um gênero (oral ou escrito) é para atender 
a  demandas  de  comunicação  próprias  de  uma  determinada  esfera  de  atividade. 
Naturalmente,  o gênero  se  constitui nesse  âmbito. E, uma vez  constituído,  torna‐se um 
instrumento útil também para tarefas afins.  

Exemplos práticos podem ser retomados. Quem tem mais de cinquenta anos, deve 
se lembrar de profissões, ofícios e ocupações que não mais existem: motorneiro, amolador 
de  facas, bedel, etc. E de  lá para cá, pode‐se pensar em  tantas outras que  foram criadas, 
como: happer,  surfista, performático, micreiro,  etc. E  certamente, poderemos  fazer uma 
grande  lista  de  atividades  que  deixaram  de  existir  ou  que mudaram  de  caráter  e/ou 
função. Assim, é o mundo no qual vivemos. “Nada é permanente, a não ser a mudança” 
Heráclito  (540‐580  a.C).  A  língua,  a  linguagem,  os  gêneros,  as  pessoas,  os  animais,  o 
mundo estão em constante mudança, transformação. Na comunicação, utilizamo‐nos dos 
gêneros  do  discurso  em  suas modalidades  (oral  ou  escrita). Não  podemos  nominá‐las 
como “oral” ou “escrita” como se houvesse uma distinção clara e estanque entre as duas 
modalidades.  

Há também gêneros que são ʺhíbridosʺ, no sentido do emprego da linguagem, seja 
oral ou  escrita. Citaremos dois  exemplos de gêneros híbridos. O primeiro pode  ser uma 
carta pessoal: na qual o suporte é o papel, utilizando‐se de  texto escrito como  transcrição e com 
ressonâncias da oralidade. O segundo exemplo é o do programa radiofônico “Voz do Brasil”, 
onde seu suporte/meio é a emissão vocal nas Rádios, e hoje também na versão digital, utilizando‐se 
de texto oral – voz, antecipadamente definida na programação escrita.  

Embora  veiculados  em  um  determinado  suporte  que,  normalmente,  exigiria  um 
tipo  de  linguagem,  o  gênero  em  questão  aceita  outro  tipo  de  linguagem.  Assim,  ao 
falarmos  em modalidade,  estamos  nos  referindo  ao modo  como  o  texto  (ou  gênero)  é 
veiculado  nas  esferas  e  não  ao  tipo  de  linguagem  que  é  utilizado  (registro 
formal/informal/; mais ou menos próximo das normas urbanas de prestígio).  

No entanto, no ensino e na pesquisa é preciso explicitar essas tensões entre visões 
diferenciadas, pontos de vistas diversos, até onde for possível, para percebermos os limites 
e  as  possibilidades  de  um  gênero  e  dos  sujeitos  envolvidos,  e  também,  em  relação  à 
classificação em esferas “público” ou “privado”. Falaremos disso, no próximo item.  
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4. As esferas e a prospectiva da literatura  
Não  falaremos  das  esferas  especializadas  ideológicas,  como:  esfera  acadêmica, 

esfera  cotidiana,  esfera  jornalística,  política,  etc.,  pois  pretenderemos  refletir  sobre  as 
esferas de uma  forma mais  ampla  e  que  causa  estranhamento  no  âmbito  escolar,  onde 
professores se preocupam em “enquadrar” um determinado gênero, seja na esfera pública 
ou na esfera privada. No que consistiria essa abordagem na contemporaneidade?  

Aqui podemos, primeiramente, falar um pouco dos termos “público” e “privado”, 
conduzindo  os  sentidos  aos  conceitos  que  colaboram  para  uma  abertura  do  texto  na 
direção  interpretativa, que são: “jogo do  fantasiar”  (“Il gioco del  fantasticare”) proferida 
por Peirce (BONFANTINI, 2003); “visão obtusa” ou “terceiro sentido” por Barthes (1990); 
“dilatação  semântica”  enunciada  por  Jakobson  (1974),  Paul  Valéry  (1943)  e  Pasolini 
(FONTANELLA,  2005)  e  “enunciação”  ou  “dialogismo”  teorizados  por  Bakhtin  (2010, 
2011). Todos esses conceitos convergem aos lugares de leitura e de interpretação, onde no 
mínimo  cada  termo  terá  dois  sentidos,  “dois  significados,  num  tempo  só”  (como  diz 
Barthes).  

Nesse pensamento, poderemos depreender três sentidos para a palavra público, ao 
mesmo tempo: algo “que advém do sistema (governamental, estatal)”; o “que se mostra a 
todos” e o que é de “uso comum, coletivo”. Quanto ao privado, podemos compreendê‐lo 
em dois sentidos ao mesmo  tempo: como “impedimento” e “limitação”  (ex.: privado de 
liberdade; privado de direitos humanos); e também no sentido de espaço ou direito de um 
ou indivíduos específicos, algo particular (Universidade privada; propriedade privada).  

A ideia dos conceitos de “público” e “privado” é bem antiga, podemos retomá‐la na 
Antiguidade  Clássica,  quando  se  falava  em  urbanística  grega,  nas  cidades.  Enfim, 
demandaria outra pesquisa. Retomamos esse assunto para dizer que a definição clara do 
limite entre o público e o privado se perdeu em vários momentos da história e continua 
assim, ainda hoje. O avanço  tecnológico mostra  como o  espaço do que  seja “público”  e 
“privado”, no  espaço virtual do “social network”,  tem o mesmo  sentido,  sem nenhuma 
distinção.  

Na Literatura temos muitas obras que refletem criticamente sobre a vida e que nos 
reportam  aos  mesmos  sentidos  do  que  seja  “público”  e  “privado”.  Citaremos  neste 
trabalho uma delas que é o  romance publicado em 1949 e  intitulado “1984”, de George 
Orwell (2001), escrito em 1948 (uma atenção para a criatividade do título, quando o autor 
inverte a posição dos dois últimos números – 48 para 84), onde o autor imagina um futuro 
inimaginável e o Poder da comunicação combinado com o “Poder da língua” e a “Língua 
do Poder”.  

Nesse  romance,  o  poder  estatal,  personificado  no  personagem  “Grande  irmão”, 
vigiava  a  tudo  e  a  todos. Daí uma  representação  feita  em  vários países,  baseado  nesse 
personagem  e  no  conceito  de  pessoas  com  constante  vigilância  –  o  programa  BBB,  o 
privado que é público.  

No romance, o governo cria um projeto: o da redução da língua. Para isso, cria uma 
nova  gramática,  que  ele  chama  de  “Novafala”  (Neolingua  ‐  em  italiano),  cancelando 
palavras,  reduzindo  o  dicionário  e  conduzindo  ao  término  cada  termo  a  um  único 
significado.  Ex.:  “Guerra  é  paz”;  “Liberdade  é  escravidão”;  “Ignorância  é  força” 
(ORWELL,  2001,  p.  20,  tradução  nossa). Na  escola,  no  contexto  do  romance,  os  alunos 
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queriam ser ignorantes, para se mostrarem fortes. Em suma, esse era o objetivo do projeto: 
o de diminuir a possibilidade do pensamento.  

Outro  detalhe  interessante,  e  que  na  obra  quando  o  governo  tentou  reduzir  a 
Literatura,  sua ação  foi prorrogada, pois  se  constatou que era uma  tarefa  impossível. O 
projeto teve que parar, definindo‐se um novo ano para a possível retomada: 2050.  

Nesse  trecho da  obra, podemos  compreender que  a Literatura  (e  também  a  obra 
artística como um  todo) continua resistindo à redução da  língua, como sistema  fechado. 
Aqui,  para  falarmos  da  língua,  reportamo‐nos  ao  discurso metafórico  da  fábula  grega 
antiga de  “Aquiles  e  a  tartaruga”, na qual  “Aquiles”  representa  a  língua  como  sistema 
fechado, limitada em si. E a “tartaruga” representa a significância, que está sempre avante 
ao significado, inacessível à “língua” como instrumento e cilada linguística. A tartaruga do 
poder  da  significância,  enunciação  irrepetível,  se  mostra  sempre  como  “outro”, 
ineliminável, indizível, indisponível e antipática à língua representacional.  

O  texto  artístico,  segundo  Luciano  Ponzio  (2002,  p.  8),  na  sua  análise  sobre  os 
gêneros  textuais  teorizados por Mikhail Bakhtin  (Apontamentos  1970‐71,  in: BAKHTIN, 
2011, pp. 367‐392), é um  texto de “rafiguração”, uma escritura prospectiva e  criativa da 
realidade  objetiva  e  identitária  das  esferas da  vida,  e  se  exprime  necessariamente  num 
movimento  contrário que  é  outro, que  conserva a própria alteridade, não  sendo nem um 
movimento que se  integra à  identidade, nem um movimento que anula a excedência de 
visão externa que é próprio da rafiguração em contraposição à representação.  

Nesse percurso, poderemos refletir sempre sobre a linguagem, língua e a realidade 
em  que  vivemos,  recorrendo‐nos  à  leitura  de  textos  artísticos,  de  escrituras,  enfim,  de 
textos  de  “rafiguração”,  desenvolvendo  novos  pontos  de  vista,  nova  visão,  nova 
orientação ampliada sobre a vida e sobre os produtos culturais.  

Falando de leitura, para quem ensina, a primeira particularidade é de se promover 
o  interesse  pelo  gênero  a  ser  lido,  de  criar  expectativa  no  aluno/leitor,  para  que  seja 
possível  a  “surpresa,  a  curiosidade,  a  hipótese,  a  verificação,  a  convalidação,  que  são 
fatores  inerentes  à  leitura”  (PONZIO,  2007,  p.  53,  tradução  nossa),  seja  de  gêneros 
primários (simples) da esfera da vida ou secundários (complexos) da esfera da arte, como 
prenunciou Bakhtin (BAKHTIN [1952‐1953], 2011).  

Dessa  forma, a  leitura da obra “1984”, de Orwell, ou de outras da Literatura  em 
geral, como texto de visão, texto artístico, texto complexo, permite a recuperação de uma 
posição outra, critica, a compreensão da vida na sua totalidade e, ao mesmo tempo, mostra 
como  a  “realidade  verdadeira”  e  a  “identidade”  são  conceitos metafísicos  e  limitados 
porque  são  fechados  em  uma  representação  “exclusiva”  (no  sentido  que  exclui  outras 
possíveis realidades).  
 
Considerações finais  

Alinhavando  todas  essas  reflexões  para  uma  breve  conclusão,  entendemos  que 
quanto mais  fundo  tivermos  ido  ao  enfrentamento  das  tensões  (elas  são  necessárias  e 
enriquecedoras), mais  saberes práticos  sobre os gêneros,  sujeitos,  atividades humanas  e 
esferas teremos acumulado, mais estaremos preparados e abertos para fazermos discursos 
e aplicarmos as  teorias, dialogando  sobre os  contornos/modelos/formas disponíveis e os 
que forem surgindo, onde estivermos situados.  
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Assim,  o  crescimento  intelectual  para  a  leitura  e  escrita  de  forma  discursiva, 
empreende‐se  na  compreensão  ativa  da  linguagem  (texto,  contexto,  gênero,  discurso, 
diálogo), quando possivelmente conseguimos dar sentido ao que escutamos e lemos, e que 
sempre respondemos, num grau diferente de dialogismo, conscientes ou não das respostas 
enunciadas.  

Portanto,  é  importante  a  compreensão  ativa dos  sujeitos  situados,  em particular, 
pelos  profissionais  da  educação,  das  reflexões  aqui  apresentadas  como  elementos 
essenciais no uso da  linguagem  e por meio dos gêneros  (objeto),  como  indícios para  se 
participar  ativamente  e  responsavelmente  da  vida  na  contemporaneidade, mediante  a 
globalização da produção de comunicação‐informação.  

Citamos também a relevância desses elementos nas atividades de produção textual 
(oral  e/ou  escrita;  imaterial  e/ou  material)  em  atendimento  à  demanda  social  e  às 
linguagens que se modificam continuamente. Além disso, precisamos observar e relevar a 
importância do discurso do outro como se fosse seu próprio, como “ecos da alternância dos 
sujeitos  do  discurso”  (BAKHTIN,  op.  cit.,  p.  299).  Cremos  que  o  dialogismo,  a 
compreensão,  a  interpretação,  a  apreciação  gera  um  novo  contexto  e  faz  com  que  os 
interlocutores revisitem a filosofia e o pensamento sobre o mundo ao nosso entorno.  

Cada  palavra  (cada  signo)  dos  gêneros  que  temos  contato  e  elaboramos 
cotidianamente,  leva‐nos  ao  horizonte  de  possibilidades  de  interpretação  porque  está 
correlacionada a outros textos e outros autores, que antecederam ao momento presente e 
que  antecipam  um  prospectivo  futuro  contextual.  Isso  tudo  está  na  vida  e  na  arte. Os 
sujeitos ao agir nesse mundo, transformam‐no e são transformados por ele. A vida é uma 
festa, por vezes conflituosa por depender das atitudes dos seres humanos, mas que vale a 
pena ser vivida e o mais belo é que “tudo muda o tempo todo” (SANTOS, 2004).  

Pensando‐se nessa renovação cotidiana, finalizamos este artigo com o pensamento 
de Augusto Ponzio (2007, p. 135), que ao falar da formação linguística, num sentido mais 
amplo,  incorporando  também a educação  literária, diz que ela coincide com a  formação 
individual complexa de cada um de nós, como um processo de formação permanente, não 
só  em  função das novas  tecnologias, mas  também  em  relação  aos processos de  ensino‐
aprendizagem e da compreensão e reflexão das línguas e das linguagens.  
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Os movimentos exotópicos na construção da divulgação científica,  
em literatura brasileira, nos livros didáticos 

 
Agildo Santos S. Oliveira120 
Vânia Lúcia M. Torga121122 

 
 

Sabemos que o enunciado é uma das instâncias da linguagem que tem como ênfase 
a interação entre locutor e interlocutor, pois há, principalmente, uma condição primordial 
que  é  o  diálogo  entre  o  eu  e  o  tu  ou  o  eu  e  o  outro  (BARROS;  FIORIN,  1994).  Todo 
enunciado é proferido por alguém e destinado a um outro alguém,  tanto esse    (locutor) 
que fala para o outro, quanto esse outro (interlocutor) que dá sentido     estão circunscritos 
histórica e socialmente não só em momentos específicos, como também em papéis sociais 
específicos.  Em  outras  palavras,  todo  enunciado  é  construído  para  o  outro  em  um 
determinado contexto. Ou à luz da teoria social de Bourdieu (2007) teremos uma palavra, 
ou  enunciados  dirigidos  a  um  espaço  social  definido  e  estruturado,  ocupado  por 
indivíduos socialmente organizados. Esse outro, no momento da elaboração enunciativa, é 
muito  importante,  visto  que  é  a  partir  desse  interlocutor  que  o  enunciado  passa  a  ser 
construído e é para ele esse se guia dotado de sentido. Do mesmo modo, se o produto da 
interação de dois  indivíduos  socialmente organizados é a enunciação  (BAKHTIN, 2011), 
então essa enunciação é também estruturada.  

A partir desse entendimento, o texto será desenvolvido com o objetivo de discutir o 
entendimento de como a divulgação científica nos manuais didáticos  se dá pela relação eu 
outro, que num primeiro momento é a relação cientista  ‐ divulgador  ‐ público  leigo, mas 
antes disso vamos discutir alguns  conceitos necessários a  essa  compreensão, o primeiro 
deles é dos gêneros discursivos. 

 
 1 O gênero discursivo  
  A noção de gênero discursivo é, ainda hoje, muito discutida e surge com Bakhtin e 
seu  círculo  de  estudos  desde  a  primeira  metade  do  século  XX.  Para  ele,  o  gênero  é 
condição primeira da  linguagem  isso porque “todas as esferas da atividade humana, por 
mais variadas que sejam, estão relacionadas com a utilização da língua” (BAKHTIN, 2010, 
p. 261) e a efetivação da língua dá‐se, sempre, via gênero. Se percebermos que para cada 
necessidade de comunicação, a  língua, na perspectiva de enunciado, é utilizada de uma 
maneira específica, então perceberemos que nela há uma variedade de efetivação. A essa 
multiplicidade de realização do enunciado que Bakhtin caracterizou e chamou de gênero 
discursivo. 

Outra característica que marca as  formas  típicas de enunciados, ou os gêneros do 
discurso, é ser o gênero “relativamente estável” (BAKHTIN, 2010, p. 261).  Segundo ele, as 
possibilidades da atividade humana são  inúmeras e  inesgotáveis, então por essa razão o 
suporte dessa atividade também é variado e fecundo de modo que se amplia e se modifica 
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conforme  as mudanças  funcionais da  língua. Assim,  nos  valemos dos  gêneros  quando: 
damos bom dia, fazemos uma pergunta, damos uma resposta, relatamos um fato verídico 
ou  fictício,  fazemos  uma  carta,  pessoal  ou  formal,  em  uma  conversa  pessoal  ou  por 
telefone.  Estamos,  ainda,  diante  dos  gêneros  quando  lemos  um  gibi,  uma  charge,  uma 
manchete, uma  revista, um  jornal, uma  fábula, um conto, uma novela, uma crônica, um 
romance, um manual didático, um artigo científico etc.  

E para cada concretização, citada anteriormente, não existe uma estrutura?  
Vejamos a pergunta e a  resposta: ambas podem até  ser  curtas, mas  trazem em  si 

uma  diferença  nas  suas  construções.  E  cada  uma  delas  não  traz  em  si  a  função 
comunicativa necessária  em  cada momento  específico? Entendemos que ao não atender 
mais às necessidades comunicativas dos sujeitos, elas são ampliadas e ou modificadas.  

A carta manuscrita é um exemplo, porque hoje já foi modificada e substituída pelo 
e‐mail.  Apesar  de  não  ter  desaparecido  é  pouco  usada.  Isso  torna  clara  a  noção  do 
“relativamente  estável”.    Em  Bakhtin  temos  o  suporte  para  afirmar  sobre  o  caráter 
heterogêneo dos enunciados e de seus modos de realização, bem como a impossibilidade 
da  comunicação  humana  real  sem  os  gêneros.  Isso  quer  dizer  que  só  há  comunicação 
porque há gênero. 

Se  é  por meio  do  gênero  que  nos  comunicamos  “é  também  com  os  gêneros  do 
discurso que relacionaremos as variadas formas de exposição científica” (BAKHTIN, 2010, 
p. 280). É nesse sentido que surgem as pesquisas sobre o gênero discursivo  responsável 
pela divulgação da produção científica ou discurso de divulgação científica (DC).  

 
1.1 A divulgação científica (DC) 

A divulgação científica (DC) é considerada “como uma atividade de disseminação, 
em  direção  ao  exterior,  de  conhecimentos  científicos  já  produzidos  e  em  circulação  no 
interior de uma  comunidade  restrita”  (AUTHIER‐REVUZ, 1998, p. 107).  Isso quer dizer 
que  tem  como meta a  circulação do  conhecimento  científico  fora do  cerne da academia. 
Desse modo, percebemos, nessas relações dialógicas, marcas discursivas específicas que as 
diferenciam dos demais gêneros discursivos. E uma das  estratégias  é a aproximação da 
linguagem  do  interlocutor  “Em  outros  termos,  o  eu  de  DV123  [que  é  o mesmo  que  o 
divulgador] articula a linguagem do outro [que é o público leigo]” (CAMPOS, 2005, p. 05), 
e aqui constatamos a tensão entre um eu que fala e um outro que escuta, ou lê, mas também 
teremos um eu que fala para e pelo outro.  

No  nosso  estudo  teremos  tanto  os  autores  dos manuais  didáticos  falando  pelos 
cientistas dos estudos literários como para os alunos, considerados o público leigo. Falam 
para esses porque os manuais são a eles dirigidos e falam por eles porque constroem um 
produto com tudo aquilo que “imaginam” que determinado grupo de sujeito precisa, nem 
mais  nem menos. Além disso, há  ainda um  outro  representado pelo  eu  que  fala  e para 
quem fala, esse outro está representado pelo  divulgador. Dizendo de outra maneira, esse 
outro  é  a  ciência,  ou  o  eu  do  conhecimento  científico  que  o  divulgador  propõe  tornar 
público. E para manter uma  interação  com o  leigo, os mediadores  têm o dever de  falar 
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pela  ciência  numa  linguagem  que  seja  próxima  de  seu  interlocutor  (uma  espécie  de 
tradução), mas que não retroceda a produção científica divulgada.  

Em todo caso, entendamos que esse eu que elabora o enunciado para o outro pode 
não  ser  a  autoridade, mas  é mediador  da  autoridade. Assim,  os  autores  dos manuais 
didáticos são mediadores entre a ciência literária e o público leigo, e do mesmo modo, são 
possuídos de poder, no sentido de que guiam seus interlocutores pelas veredas literárias e 
a partir disso propõem como coerente o estudo que o manual contém. Como já salientado, 
eles não só falam pela ciência como também para os alunos que terão acesso ao produto 
final.  

No  caso da DC existe diante dela a  ciência,  juntamente  com  sua  comunidade e o 
senso comum, que é o universo exterior da ciência, ao lado das ideologias constantes nas 
formações culturais de cada comunidade e que determinarão a  sua  linguagem. Os  fatos 
linguísticos  são  de  natureza  social  “o  que  significa  entender  a  enunciação 
indissoluvelmente  ligada  às  condições  de  comunicação,  que  por  sua  vez  estão  sempre 
ligadas às estruturas sociais” (BRAIT, 1996, p. 78).  

Comungando  com  a Authier‐Revuz,  Zamboni  (1997)  entende  o DC  como  sendo 
classicamente “uma atividade de disseminação, em direção ao exterior, de conhecimentos 
científicos  já  produzidos  e  em  circulação  no  interior  de  uma  comunidade  restrita” 
(AUTHIER‐REVUZ, 1998, p. 107). Ainda salienta ser o grande público, o alvo principal da 
construção  discursiva  do  DC,  ou  seja,  tem  como  meta  a  circulação  do  conhecimento 
científico  fora do cerne da academia. Mas, não diferente da autora  francesa, Zamboni ao 
ver o DC como uma atividade de tradução enunciativa , aponta para a construção de outro 
enunciado.  Primeiro  pelo  fato  de  os  atores  dessa  interação    serem  distintos  ‐  para  um 
“Discurso Científico” teremos um locutor cientista e um interlocutor do espaço científico, 
então as discussões das investigações são intrapares, os dois são de um mesmo círculo, o 
acadêmico; no segundo caso da “ Divulgação Científica”, temos um locutor divulgador e 
um  interlocutor  leigo  e  não‐acadêmico,  ou  seja,  uma  divulgação  extrapares.  Se  não 
bastassem  esses  fatores,  há  outros  que  tangem  às  ideologias  que  circundam  um  e  não 
circundam o outro, ou seja, as formações discursivas e ideológicas do Discurso Científico e 
da Divulgação Científica são outros.    

A DC  é,  assim, para  essa pesquisadora, um novo  enunciado    e não  apenas uma 
reformulação . Campos (2005, p.5) dirá que, em todo caso, o eu de DC tem um desafio que 
é de articular a linguagem  do outro [leigo] assim,  

 
Dizendo de outro  jeito, o que  escreve ou  lê  textos de DC, precisa operar  com o 
cruzamento de  linguagens, obedecendo ao princípio dialógico de que um  texto é 
constituído,  até  certo ponto, pela presença  reconhecida,  ou não, de um  ou mais 
textos. Isso exige do gênero DC o trabalho de produção de sentido identificado por 
paráfrase,  pois  DV,  até  certo  ponto,  reproduz  textos  a  fim  da  Ciência  com  a 
linguagem do Público e, ao mesmo tempo transforma tais a fim de aproximá‐los, o 
que  faz  do  DV  um  produtor  textual  que  tem  a  transparência  do  escritor  e  a 
originalidade do autor.   
 

Fica bem explícita a presença do outro na produção enunciativa e na construção do 
gênero. Ou seja, a linguagem que o divulgador articula não é a sua linguagem, mas a do 
outro porque é a esse outro que ele procura atingir e dialogar. E por isso entendemos existir 
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uma forte tensão na apresentação do enunciado, pois aí há um embate ideológico.  Tensão 
essa  revelada  pela  linguagem  utilizada  para  alcançar  o  interlocutor  leigo  e,  ao mesmo 
tempo, não distorcer os resultados produzidos pelos estudos científicos.   
 

2 Os manuais didáticos: entre a divulgação científica e a formação científica  
O  livro  didático  é,  hoje,  uma  das  principais  ferramentas  das  escolas  quando  o 

assunto são as aulas expositivas. No nosso caso, que  investigamos a  literatura brasileira, 
todos os estudos dispostos nos livros didáticos, estejam eles nos formatos de compêndios 
ou manuais, são resultados de estudos científicos acerca dos movimentos literários. De tal 
modo, que esses  resultados  são, em  suma, divulgações; vulgarização da  ciência  literária 
brasileira, ou seja, o que temos sobre o Modernismo e Clarice Lispector, por exemplo, são 
informações  sobre  esse período  e  essa  autora,  enquanto  contribuidores da  formação do 
Modernismo brasileiro. Zamboni (1997, p. 92) afirma que 

 
[...] nem tudo o que se faz em divulgação científica é jornalismo científico. O campo 
da  DC  é  mais  amplo  do  que  o  jornalismo  científico  em  termos  da  maior 
diversidade de  textos que recobre. Mas a diferença  fundamental, a meu ver, está 
nas  diferentes  condições  de  produção  de  cada  modalidade,  inclusive  nas  dos 
discursos didáticos. 
 

Considerando o citado acima é que pensamos em  relações dialógicas, visto que a 
divulgação  científica  se  dá  nos mais  diversos  gêneros  que    dialogam  entre  si,  ou  não,   
visando à divulgação de conhecimentos científicos.Em outras palavras, os livros didáticos 
de literatura brasileira, são sim, um gênero que possibilita  a  divulgação científica, ainda 
que  haja  resistência  em  vê‐los  como  tais.  E,  não  seria  demais  acrescentar  que  o  livro 
didático é também um formador científico. 

 
2.1 A exotopia na divulgação científica em livros didáticos de literatura brasileira 

O  conceito  de  exotopia  refere‐se  ao  lugar  exterior,  ao  espaço  e  tempo.  Tal 
entendimento surgiu primeiramente na atividade estética para mostrar a tensão existente 
entre dois pontos de vista: o daquele que vê e do outro que é visto, mas que também vê. 
Tais olhares  se  tensionam porque há um olhar acabado, que  se  refere ao primeiro, e ao 
mesmo tempo um olhar necessitado de acabamento, que só se dará a partir do segundo – o 
tu. A maneira como esse movimento funciona Amorim (2012, p. 96) exemplifica:  

 
Se tomarmos o exemplo do retrato, em pintura, falaremos do olhar do retratado e 
do  olhar  do  retratista  ou  artista.  O  trabalho  deste  último  consiste  em  dois 
movimentos. Primeiro o de tentar captar o olhar do outro, de tentar entender o que 
o  outro  olha,  como  o  outro  vê.  Segundo,  retornar  ao  seu  lugar,  que  é 
necessariamente exterior a vivência do retratado, para sintetizar ou totalizar o que 
vê, de acordo com seus valores, sua perspectiva, sua problemática.  

 
     Esse entendimento foi levado por Bakhtin também para o mundo ético. Em sentido 
estrito,  o  autor  trabalhou  o  entendimento  exotópico,  referindo‐se  ao  trabalho  de 
investigação  no  campo  das  Ciências  Humanas.  Esse  ramo  científico  tem  uma 
peculiaridade: o homem é o pesquisador e o homem é o pesquisado, sendo que ambos são 
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produtores de textos. Essa característica anuncia o caráter dialógico de toda pesquisa em 
Ciências Humanas, pois se instala um conflito entre dois lugares, a partir do lugar exterior, 
que é o do pesquisador. A dialogia toma corpo nessa tensão do texto do pesquisador e do 
texto  do  pesquisado,  ou  seja,  o  objeto  investigado  não  vem mudo,  vem,  de  seu  lugar, 
permeado  de  dizer  e  valores,  enquanto  que  no  outro  lugar,  há  o  olhar  exterior  do 
pesquisador, também valorativo e situado.  

Direcionando a discussão para a nossas reflexões acerca do tema em tela, dizemos 
que em cada livro didático de Língua Portuguesa há esse olhar exterior de um para com 
seu outro. De onde fala o autor do livro didático é um lugar exterior com relação ao espaço 
do  aluno,  bem  como  ao do  cientista:  o primeiro  tem um  acabamento do  segundo  e do 
terceiro  justamente por ser exterior a esses. Tanto um quanto o outro são produtores de 
textos e por essa razão qualquer relação que mantiverem entre si será dialógica, pois seus 
textos carregam vozes que os constituem. Lembramos que o olhar do eu sobre o tu é um 
mirar exotópico, esse eu consegue ter um excedente de visão que o tu não tem de si mesmo 
e vice‐ versa.   

Ainda  podemos  considerar  que  cada  sujeito,  do  seu  lugar  e  de  seu  tempo,  é 
singular. Apesar de falarmos de cientista, divulgador e aluno, entendemos que não existirá 
determinado  cientista,  divulgador  e  aluno  ocupando  os mesmo  lugares  que  ele.  Essa 
concepção de singularidade é presente em toda a arquitetônica filosófica de Bakhtin, que 
juntamente  com  o  entendimento  da  ética  desenvolve  todos  os  seus  estudos. Aqui  essa 
compreensão  se  faz  presente,  os  autores  dos  livros  didáticos,  que  adotam  o  papel  de 
divulgadores,  assumem  frente  ao  outro  que  acredita  naquela  divulgação  e  que  pensa 
daquela maneira,  fazem  isso com “firma reconhecida” haja vista assinam os  livros.   Não 
poderia  ser diferente, pois na  filofia de Bakhtin  a  linguagem  é Ato  ético  e  responsável, 
assim, a divulgação em literatura brasileira exposta nos livros didáticos é  ato ético de cada 
autor‐divulgador.   

Ainda há nessa arquitetônica outros movimentos exotópicos marcantes na dialogia 
entre  o  eu  e  o  tu,  ou  eu  (divulgador)  e  tu  (cientista),  ou  eu  (divulgador)  e  tu  (aluno). 
Quando na atividade estética Amorim, aludindo a um pensamento de Bakhtin, revela que 
“O ambiente é uma delimitação dada pelo artista, uma espécie de moldura que enquadra 
o retrato (AMORIM, 2012, p. 96)”, esse enquadramento, ou certo acabamento, só é possível 
se  entendermos  que  há  aí  um movimento  de  alteridade,  ou  seja,  para  que  o  eu  veja 
valorativamente  o  outro,  ele  deverá  ir  ao  lugar  desse  outro  e  voltar  ao  seu,  quando, 
necessariamente,  voltará  alterado,  pois  já  não  será  igual  ao  sujeito  da  ida,  ou  seja,  em 
outros termos não será o mesmo homem.   

É  o que  ocorre na  relação dialógica da divulgação  científica nos  livros didáticos. 
Para  que  o  autor  se  dirija  ao  estudante  e  lhe  proponha  um  estudo  sobre  a  literatura 
brasileira,  ele  precisa  primeiro  entender  quem  é  esse  outro  com  quem  manterá  uma 
relação de credibilidade e, para  isso, ele vai ao  tu e volta ao seu espaço para “arrematar 
suas  impressões”. Compreender  esse  estudante  é  saber  em  que  lugar  ele  está  situado, 
quais instâncias poderá frequentar, o que precisa para conviver nesses ambientes, quais as 
crenças que  circulam  entre  esse aluno, de que  realmente precisa  e para quê;  lê‐lo  como 
sujeito simbólico e não como pessoa  física. Essa  leitura realizada que o eu  faz do  tu só é 
possível pelo lugar que esse eu ocupa, pois do lugar ao lado os valores não são os mesmos 
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e por  isso  seu  excedente de visão  já  será outro  e outra  também  serão as  representações 
desse aluno. Mais uma vez com Amorim, sustentamos nosso ponto de vista, chamando a 
atenção para essa ida e volta de modo que “[...] O retratista tenta entender o ponto de vista 
do  retratado, mas não se  funde com ele. Ele  retrata o que vê, o que o outro vê, o que o 
outro olha do que o outro olha  (AMORIM, 2012, p. 96)”, ou seja, não podemos articular 
que o olhar do retratista é neutro e que se dilui no olhar do retratado, ou o olhar do autor 
ao  ir  ao  aluno  quando  volta  torna‐se  o  olhar  do  estudante.  Por  outro  lado,  e  não 
paradoxalmente, o pesquisador voltará permeado de valores do lugar do pesquisado e seu 
dizer já traz a marca de uma relação dialógica com o dizer do outro.  

Em  outros  termos,  as  relações  dialógicas  da  divulgação  científica  nos  manuais 
didáticos, no que se refere aos estudos sobre a literatura brasileira, só são possíveis pelos 
movimentos  exotópicos  realizados  pelo  divulgador,  que  nesse  caso  é  o  autor  do  livro 
didático. Esse divulgador está entre dois lugares, bem como se desloca entre esses dois, e 
isso só é possível porque o eu divulgador é exterior ao  tu cientista e aluno, sendo assim 
tem um certo acabamento de ambos. A  figura abaixo,  feita por nós,  ilustra como se dão 
esse movimentos exotópicos. 

 
Movimentos exotópicos da divulgação científica no livro didático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do  seu  lugar  exterior  o  divulgador  se  desloca  para  o  lugar  do  cientista  com  o 

objetivo de entender o seu lugar, quando o divulgador vai até esse espaço leva consigo os 
valores, as vozes e o olhar exterior do divulgador para com o cientista e nisso estabelece 
uma relação dialógica; quando volta ao seu lugar de divulgador já não é o mesmo nem no 
tempo, nem no espaço, isso porque foi alterado pelo lugar do cientista, que assim como o 
lugar  do  divulgador  é  atravessado  de  valores,  vozes,  singularidade. Do mesmo modo 
ocorre com o deslocamento para o espaço do  leigo, no caso o aluno. É necessário que o 
divulgador compreenda que lugar que é também ideológico é esse que habita o leigo, para 
só depois disso fazer seu papel de divulgador. Enfim, 
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[...] da disposição simbólica de eu, DV articula uma dupla exterioridade dialógica: 
uma exterioridade em relação a enunciação e o discurso da Ciência (o outro) e uma 
exterioridade em relação a enunciação e o discurso do Público (o outro). Com isso, 
DV mantém uma terceira exterioridade dialógica: a do eu que movimenta as duas 
enunciações articuladas com o propósito de encenar a interlocução com o Público a 
fim de aproximá‐lo da Ciência (CAMPOS, 2007). 
 

Assim,  o  divulgador,  no  seu  texto  traz,  inevitavelmente,  vestígios  dos  seus 
movimentos  exotópicos para o  texto da divulgação, que  é  resultado dessa arquitetônica 
mostrada. Além disso, a divulgação  científica nos  livros didáticos  só  é possível a partir 
dessa mediação, o que também nos permite entender que o texto de divulgação científica, 
nos  livros  didáticos,  também  representa  o  entendimento  mais  caro  à  filosofia  de 
linguagem a dialogia, a ética.  
 
Considerações finais   
  O desenvolvimento do  trabalho permitiu‐nos  chegarmos  a  resultados provisórios 
dos movimentos exotópicos ocorridos nas relações dialógicas da divulgação científica, em 
literatura brasileira, nos  livros didáticos. Os movimentos exotópicos enlaçam as  relações 
dialógicas entre o eu e o tu, o eu divulgador e o tu cientista, como também o eu divulgador 
e o tu aluno. O resultado disso é que em todo texto de divulgação científica, estamos no 
contexto de relações dialógicas. 
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Pensar a formação inicial: professores apaixonados124 

 
Laura Noemi Chaluh125  

 
 

De uma proposta de formação 
O  presente  trabalho  socializa  alguns  resultados  produzidos  a  partir  de  uma 

pesquisa126  que  tem  como  objetivo  analisar  e  compreender  os  processos  formativos 
desencadeados por um grupo de  alunos, do  curso de Pedagogia, de uma universidade 
pública. Tais alunos participam de um projeto de extensão,  coordenado por mim desde 
março  de  2010,  e  que  enfatiza  a  formação  de  futuros  professores,  articulada  com  a 
pesquisa,  na  busca  por  entrelaçar  a  cultura  escolar  e  a  cultura  acadêmica.  O  referido 
projeto, com reuniões semanais, pauta‐se em uma concepção de formação que tem como 
princípios:  a  dimensão  da  pesquisa;  a  centralidade  da  linguagem  (oral  e/ou  escrita);  o 
reconhecimento do outro e da coletividade e o empoderamento através da palavra. Assim, 
a perspectiva de formação assumida por mim enquanto coordenadora do referido projeto 
está  atrelada  à  trilogia  linguagem‐coletividade‐empoderamento  (CHALUH,  2011a,  2011b, 
2012). Uma trilogia que me ajuda a repensar meu fazer docente: uma formação inicial da 
qual os alunos se sintam partícipes na/da construção do conhecimento, um conhecimento 
construído no coletivo, em um espaço de diálogo e escuta que valoriza a autoria desses 
futuros professores.  

O projeto de extensão articula‐se a um projeto de pesquisa desenvolvido em escolas 
do município e a um curso de extensão para educadores da mesma rede, o que possibilita 
que  os  alunos  tenham  a  possibilidade  de  vivenciar  a  complexidade  da  escola  e  seus 
atravessamentos. Essa vivência  foi e é possível porque alguns dos alunos  se  inserem na 
escola para acompanhar o  trabalho pedagógico de uma professora ao  longo de um ano 
letivo,  e  outros  participam  de  um  curso  de  extensão  constituído  por  educadores  da 
referida rede de ensino. Assim, o contato direto com os profissionais da educação se dá a 
partir desses outros dois espaços: a escola e o curso de extensão.  

Nos  encontros  semanais  do  projeto  de  extensão,  são  socializadas  as  experiências 
vividas com os educadores nesses dois âmbitos e, a partir de leitura de textos, procuramos 
buscar  embasamento  teórico  para  as  nossas  discussões  e  ações  no  contexto  escolar  e 
fazemos levantamento bibliográfico em diferentes bases para subsidiar as questões que na 
escola  e  ou  no  curso  com  os  educadores  nos  instigam  a  estudar.  Ressalto  aqui  a 
importância  da  escrita  no  contexto  do  projeto  de  extensão.  A  prática  da  escrita  tem 
ocorrido  de  diferentes  formas,  dentre  elas:  o  registro  daquilo  que  acontece  nos  nossos 
encontros semanais em um caderno coletivo do grupo; as avaliações do processo vivido no 
projeto  de  extensão  (junho  e  dezembro),  e  ainda  a  prática  de  registros  individuais  do 
encontro, da experiência na escola ou da participação no curso de extensão. Essas práticas 
tiveram início em 2010 e ainda continuam. Importa dizer que eu, como coordenadora do 

                                            
124 O presente trabalho está vinculado à pesquisa “Entrelaçando culturas: formação, linguagem, coletividade, 

empoderamento” que recebe auxílio financeiro da FAPESP (Número do Processo: 2012/00854-7). 
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projeto de extensão, participo também de todas as práticas de escrita  instituídas. Apenas 
não  faço  o  registro  no  caderno  coletivo.  Uma  das  práticas  de  escrita  instituídas  (em 
andamento)  é  a  produção  de  uma  escrita  que  tenha  relação  com  alguma  temática 
específica  das  discussões  realizadas  nos  encontros.  Outros  projetos  de  escrita  já 
desenvolvidos neste trajeto foram: “Cartas para nós” (2011), “O que vês? O que pensas? O 
que fazes com o que pensas?”127 (2012).   

Em um dos encontros do ano de 2012, no momento de os graduandos socializarem 
experiências  como alunos‐pesquisadores nas  respectivas  escolas, uma das alunas  trouxe 
uma  questão  que  nos  inquietou:  como  sermos  professores  apaixonados?  A  partir  da 
socialização  de  um  acontecimento  vivido  por Helen128,  na  escola,  discutimos  acerca  da 
paixão pela nossa profissão.  Isso nos  levou a  refletir sobre a necessidade de  repensar as 
nossas concepções, eu, como professora e, os alunos, como professores em  formação, na 
busca  por  pensar  quais  ações  seriam  necessárias  para manter  viva  a  paixão  pelo  que 
fazemos, ou seja, nos mantermos envolvidos com a educação e a formação de alunos. 

 Neste trabalho, socializo um fragmento do registro do encontro daquele dia e duas 
escritas produzidas por dois alunos, que surgiram após o encontro referido, escritas que 
tiveram como questão central explicitar quais os sentidos produzidos em relação à paixão 
de sermos professores.  
 
Do encontro 

Como  já  referido, nos  encontros  trazemos  as nossas próprias  experiências  vividas 
com  os  professores  para,  a  partir  delas,  ampliar  a  nossa  compreensão  no  diálogo  com 
algumas discussões teóricas. A seguir o registro produzido por Joseano, responsável nesse 
dia pelo registro do encontro no caderno coletivo. 

 
Caderno coletivo. Joseano. 26/04/2012. 
“[...] Helen  trouxe  a  experiência  de  uma  professora  desgostosa  com  a  profissão. 
Essa professora disse que depois de se aposentar não queria nem pisar na frente de 
uma  escola.  O  que  levou  essa  professora  a  sentir‐se  dessa  maneira?  Aventamos  a 
possibilidade de ter sido pelo fato de ela esperar o reconhecimento. Eu disse que para mim o 
motivo pelo qual os professores desanimavam da carreira era a busca por reconhecimento. 
Essa expectativa é a fonte das nossas tristezas. Falamos sobre a motivação do professor 
que para nós deveriam ser as crianças e o nosso envolvimento com elas e com seu 
desenvolvimento afetivo, intelectual, moral, etc. com suas alegrias e tristezas. [...] 
Marcela  falou sobre as caricaturas do Facebook que brincam com o professor sobre a  fuga 
dos alunos da aula para  ir ao banheiro. Falei que nós  fugimos de onde não está  legal,[...]. 
Helen falou sobre a história do índio contada pela professora desapaixonada, lembrando‐se 
de como a motivação da professora faz a diferença na proposta da atividade com relação ao 
interesse do aluno. Falamos sobre a necessidade do re‐quebro. [...]. Laura propôs uma 
escrita  sobre  a motivação  do  professor  apaixonado  e  sobre  a  possibilidade  de  re‐quebrar 
mesmo esperando pagar um preço por isso. [...]”. 
 
 

A  ideia  de  re‐quebrar  que  foi  incluída  nesse  encontro  tinha  relação, 
fundamentalmente,  com  olhar  para  nós  mesmos  e  nesse  estranhamento  procurar 
                                            
127 Perguntas inspiradas no livro de Rancière (2002) “O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação 

intelectual”. 
128 Meu agradecimento aos alunos citados, que me autorizaram a socializar suas falas. 
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caminhos  para  superar  nossas  fraquezas,  debilidades  ou  para manter  viva  a  chama  de 
sermos professores apaixonados. Também  tinha  relação  com olhar para a escola e  fazer 
um estranhamento a partir dela, na busca por superar/re‐quebrar as dificuldades que nela 
podemos encontrar.  

Compreendi esse encontro como uma inquietação: de que forma olhamos para nós 
mesmos como sujeitos inacabados e quais os aspectos que nos permitiriam pensar em ser 
um  melhor  professor,  ou,  no  contexto  do  encontro  do  projeto  de  extensão,  ser  um 
professor  apaixonado?  E  como  re‐quebrar,  “ser mais”  (FREIRE,  1973),  ser  um melhor 
profissional  da  educação?  Freire  (1973)  nos  indica  um  possível  caminho,  ao  dizer:  esta 
búsqueda del ser más, no puede realizarse, en el aislamiento, en el individualismo, sino en 
la comunión, en la solidaridad de los que existen […] (p. 98).  

A partir da insistência dos alunos em relação ao “re‐quebrar”, sugeri uma escrita na 
qual pudéssemos socializar o que era esse  re‐quebrar e quais as  relações que estávamos 
construindo com a ideia de ser um professor apaixonado. 

  
Professor apaixonado: a metáfora da música... 

Das  escritas  produzidas  por  meus  alunos  socializo  aqui  duas,  da  Letícia  e  do 
Joseano. Essa escolha se deve pelo fato de que as duas trazem a metáfora da música para 
compreender a ideia do re‐quebrar e do estar apaixonado. 
 

Letícia  S.‐  O  que  preciso  re‐quebrar  para  me  tornar  um  professor  motivado, 
apaixonado?  

O ESTAR APAIXONADO 
“[...] Ser uma professora apaixonada é meu sonho! E minha única certeza é que não 
posso parar de refletir para alcançar  isso. O refletir me permite o re‐quebrar nos 
sambas  tortos  da  realidade,  me  faz  re‐quebrar  sem  fugir  da  minha  própria 
melodia.  
Isso é estar apaixonado, não deixar a música parar, não acomodar, não murchar, 
não  parar,  saber  ‘sempre’  quebrar  e  re‐quebrar  e  quando  esse  ‘sempre’  não  der 
certo, refletir, encontrar um grupo que reflita comigo, como o nosso, para repensar 
minha  própria  melodia,  quebrar  um  verso  ou  outro,  re‐quebrá‐lo,  novamente, 
futuramente, mas “nunca” parar de dançar.  
A constante formação nos leva a ritmos mais ligeiros e não consigo me imaginar 
profissionalmente  longe de  um  grupo  como  o  nosso... Para  que  eu  possa  cantar 
minha própria música e repensar seu enredo, isso é estar apaixonado...’’.  
 

Letícia,  envolvida  na  sua  própria melodia,  dá  pistas  para  pensar  que  é  preciso 
refletir  acerca  de  nossa  própria  prática  e  de  no  nosso  lugar  no mundo  para  ser  uma 
professora  apaixonada.  Ela  insiste  na  necessidade  da  prática  da  reflexão,  já  que  esse 
exercício nos impede de murchar ou acomodar.  

 Letícia explicita que um professor apaixonado é um sujeito que é inacabado e que a 
partir do pensar e agir na concretude na qual se encontra poderá ir além, ou seja, “quando 
esse sempre não der certo’’ não  irá estancar/parar. Talvez a  insistência de Letícia acerca da 
necessidade de sempre refletir e refletir  junto com os outros para não murchar mantenha 
relação  com  a  questão  ética  posta  por  Freire  (2005):  “a  possibilidade  de  discernir, 
comparar, escolher, programar, atuar, avaliar, nos comprometer, nos arriscar, faz‐nos seres 
da decisão, portanto seres éticos’’ (p. 70). 



 

 274

Ela  também sinaliza a  importância de, como profissional da educação,  fazer parte 
de um grupo, ou seja, valoriza o fazer  junto em contraposição ao fazer de forma isolada. 
Freire  (1973) mais uma  vez  nos  ajuda  a pensar  acerca da  importância do diálogo  e do 
encontro das pessoas. O autor explicita que o diálogo é o encontro entre os homens para 
ser mais,  e  que  esse  encontro  não  pode  se  realizar  na  desesperança.  Isso  porque  se  os 
sujeitos  do  diálogo  nada  esperam  de  seu  fazer  não  poderá  haver  diálogo  já  que  esse 
encontro será vazio e estéril, burocrático. 

Penso  que  o  sentido  do  re‐quebrar  posto  por  Letícia  esteja  relacionado  com  o 
sentido  da  profissionalidade  docente,  de  sua  responsabilidade  no  mundo,  um  re‐
quebrar/refletir  constante  acerca  do  que  fazemos  a  partir  de  nosso  lugar  de  professor. 
Paixão relacionada com “ser mais”, paixão relacionada com a “responsabilidade” e com a 
“ética“, paixão que tem como princípio assumir que somos sujeitos da práxis. 

A  seguir  socializo  as  considerações  de  Joseano,  ele  é músico  e  por  esse motivo 
lemos as relações esclarecedoras que faz entre a música e a sincopa. 

 
Joseano ‐ O re‐quebro do professor apaixonado. 
“No passado eu fui o motivador do requebrado de outras pessoas. Sempre dancei muito mal, 
mas  compensava  essa deficiência  tocando para que outros  requebrassem. Era  realizador 
ver as pessoas requebrando na pista enquanto eu “quebrava” tudo no palco. Para 
que houvesse o requebrar dessas pessoas, algo na minha música era fundamental, a 
sincopa.  A  sincopa  é  geralmente  usada  para  dar  o  sentimento  de  aflição,  de 
insegurança,  de  ansiedade,  ou  seja,  aquilo  que  sai  de  sua  forma  natural  e 
homogênea. Nas obras da Renascença, principalmente das obras seculares, não sacras, era 
muito usada para dar a sensação dos suspiros, quando alguém está ofegante, seja por choro 
ou por paixão. Os  ritmos brasileiros são muito sincopados, o que  faz com que as 
pessoas  tenham  que  requebrar  para  acompanhá‐los.  Pensando  nessa  minha 
experiência pregressa, desconfio que o re‐quebrar com o qual estou envolvido agora (e nesse 
sou eu que danço), tenha a ver com o sincopar do tempo  formal dessa música que 
nos tocam. A comunidade, os alunos, os pais, nos tocam uma música sincopada, 
diante da qual  temos que  re‐quebrar. É uma música que  sai da  forma natural  e 
homogênea  pretendida  pelas  instituições  educacionais  que,  por  sua  vez,  tentam 
fazer dessa música uma marcha militar “quadradinha”, 1, 2, 3, 4, onde o compasso 
não  pode  mudar,  onde  o  tempo  deve  ser  sempre  o  mesmo,  para  que  assim, 
controlados o tempo, a forma e o compasso, sejam eliminados os sentimentos de 
aflição, insegurança, ansiedade, abafando ou escamoteando os suspiros, o ofegar, 
o choro (e o riso) e por fim as paixões, inerentes à vida e portanto à vitalidade das 
coisas.  Re‐quebrar  então  seria  uma  postura  política  contra  hegemônica,  pela 
diversidade, procurando nas diferenças a possibilidade de  formação ou  transformação do 
ser capaz de sentir, de sonhar, de se emocionar, de se arriscar, de se atrever, de errar sem 
medo  algum,  de  experimentar,  de  viver. A vida  é  sincopada,  e pretendê‐la  formal  é 
uma  ignorância  sem  tamanho.  Re‐quebrar  na  escola  (onde  a  vida  pulula)  é  se 
entregar  ao  ritmo  dançante  das  emoções  e  sensações  trazidas  por  aqueles  que 
estão vivos nela, e convidar aqueles que estão “descadeirados” emocionalmente, a 
provarem do sabor caliente do re‐quebro. Os que não quiserem paciência, que marchem 
sozinhos a sua “marcha fúnebre”, para o seu próprio ofuscamento [...]”.   
 

Joseano  nos  ensina  a  importância  e  o  sentido  do  sincopar  na  escola. O  sincopar 
implica  estarmos  atentos  aos  sentimentos,  permitir  que  os mesmos  tenham  espaço  no 
contexto  escolar  para  que  possam  fluir  “sentimentos  de  aflição,  insegurança,  ansiedade”,  ”o 
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choro (e o riso) e por fim as paixões, inerentes à vida e portanto à vitalidade das coisas”. Pensar no 
sincopar implica estarmos abertos a ouvir aquilo que na escola acontece, lugar “onde a vida 
pulula”. Penso que  as  considerações de  Joseano guardam  relação  com o pensamento de 
Freire (2005) quando ele nos sinaliza que não podemos somente sermos seres racionais: 

 
A consciência de, a intencionalidade da consciência, não se esgota na racionalidade. 
A consciência do mundo que  implica consciência de mim no mundo, com ele e 
com os outros, que implica também a nossa capacidade de perceber o mundo, de 
compreendê‐lo,  não  se  reduz  a  uma  experiência  racionalista.  É  como  uma 
totalidade – razão, sentimentos, emoções, desejos. Que meu corpo consciente do 
mundo e de mim capta o mundo a que se intenciona (FREIRE, 2005, p. 76).  
 

Assim,  sincopar  na  escola  implica  quebrar  com  o  compasso  pretendido  pelas 
políticas públicas  que  querem  com  suas determinações  que  todos dancemos  ao mesmo 
som, com os mesmos passos, no mesmo ritmo... As considerações de Joseano me lembram 
de algumas interrogações  já postas por Freire (2001, p. 86) “em favor de que estudo? Em 
favor  de  quem? Contra  que  estudo? Contra  quem  estudo?”. Nesse  sentido,  fazer  essas 
perguntas  implica  dizer  de  nosso  posicionamento  no  mundo,  onde  não  temos  a 
possibilidade de sermos neutros: “ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os 
outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas“ 
(p. 86).  

Nesses  termos,  permitir  que  a  vida  pulule  na  escola  seria  ir  contra  a  “marcha 
quadradinha”  que  querem  nos  impor.  Assim,  Joseano  entende  que  o  sincopar  está 
articulado  ao  re‐quebrar  quando  explicita  que  este  último  implica  assumir  um 
compromisso  político  contra  as  exigências  que  vem  de  cima  para  baixo  e  que 
desconsideram tudo aquilo que foge da homogeneidade e da marcha quadradinha dentro 
da qual todos nos teríamos que nos ajustar.  

 
Da sincopa, da paixão e do re‐quebrar 

Retomo aqui algumas questões problematizadas neste trabalho a partir das escritas 
de Letícia e Joseano. 

Uma  questão  considerada  por  ambos  alunos  diz  da  necessidade  de  assumir  um 
lugar no mundo e para isso não podemos “murchar”, não podemos “parar de refletir”, não 
podemos  nos  ajustar  à  “marcha  militar  quadradinha  1,  2  ,  3,  4”  que  outras  esferas  nos 
impõem. Nesse  sentido é que  temos que assumir a palavra, enunciar uma  contrapalavra. 
Como considerado por Miotello (2012) “é o exterior que organiza o interior. O meio social 
tenso, de  relações, define e arruma quem  sou. Portanto, preciso  inter‐agir, preciso  falar, 
preciso contrapalavrar, dialogar, refutar, confirmar o movimento sígnico que me atinge” 
(p. 142).  

Preciso falar, preciso contrapalavrar, preciso da palavra... Segundo Bakhtin (1999), 
“tudo que é  ideológico possui um significado e remete a algo situado  fora de si mesmo. 
Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia” (p. 31, 
grifos do autor). Signos: objetos naturais, produtos naturais, tecnológicos ou de consumo 
que  podem  se  tornar  signos  e  adquirir  um  sentido  que  ultrapasse  suas  próprias 
particularidades. Como  considerado  por  Bakhtin  (1999),  a  própria  consciência  só  pode 
surgir  e  afirmar‐se  como  realidade  mediante  a  encarnação  material  em  signos. 
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Compreender um  signo  consiste  em  aproximar  o  signo  apreendido de  outros  signos  já 
conhecidos. Assim, a compreensão é uma resposta a um signo por meio de outro signo, 
produzindo uma cadeia de compreensões. A consciência só se torna consciência quando se 
impregna de conteúdo ideológico e isso acontece no processo de interação social. 

 
A  consciência  adquire  forma  e  existência  nos  signos  criados  por  um  grupo 
organizado  no  curso  de  suas  relações  sociais.  Os  signos  são  o  alimento  da 
consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e 
suas  leis.  A  lógica  da  consciência  e  a  lógica  da  comunicação  ideológica,  da 
interação  semiótica  de  um  grupo  social.  Se  privarmos  a  consciência  de  seu 
conteúdo semiótico e ideológico, não sobra nada (BAKHTIN, 1999, p. 36). 
 

A questão da consciência e da  interação  social me  remetem à necessidade de nos 
pensarmos enquanto sujeitos históricos e por esse motivo comprometidos com a vida: 

 
Estar no mundo sem  fazer história, sem por ela ser  feito, sem  fazer cultura,  sem 
“tratar”  sua própria presença no mundo,  sem  sonhar,  sem  cantar,  sem musicar, 
sem pintar, sem cuidar da  terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem 
filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem 
assombro em face do mistério, sem prender, sem ensinar, sem idéias de formação, 
sem politizar não é possível (FREIRE, 2001, p. 64).  
 

Talvez o maior desafio para  sermos professores apaixonados  seja  lembrar que “a 
força  do  educador  democrata  está  na  sua  coerência  exemplar:  é  ela  que  sustenta  sua 
autoridade. O educador que diz uma coisa e faz outra, eticamente irresponsável, não é só 
ineficaz:  é prejudicial”  (FREIRE,  2005, p.  73). Talvez  a possibilidade de  re‐quebrar para 
sermos professores apaixonados passe necessariamente por buscar a coerência entre o que 
pensamos e o que fazemos. 
 
Cantando... 
 

Um  dos  objetivos  do  projeto  de  extensão  aqui  socializado  é  que  os  alunos 
enxerguem a necessidade e  importância de viver  intensamente nos espaços de  formação 
nos quais estão  inseridos, na escola e na universidade. Viver esses espaços de  formação, 
nesses  contextos,  entendo que guarda  relação  com  a  ideia de  articular  a  ciência  e  a  vida. 
Trago  as  considerações  de  Ponzio  (2010),  que,  a  partir  da  perspectiva  bakhtiniana, 
considera a  importância de reconhecer o mundo vivido como singularidade e sua relação 
com o mundo da  cultura,  isso porque  é  “no mundo da  vivência única, que  cada um  se 
encontra quando conhece, pensa, atua e decide; é daqui que participa do mundo em que a 
vida é transformada em objeto” (p. 21). Articular a ciência e a produção de conhecimento 
na escola, na vida, no acontecimento vivo no qual essa produção é gestada.  

Re‐quebrando...  Ao  final  que  é  ser  um  professor  apaixonado? 
Talvez aquele que consegue criar melodias que provoquem aos outros a cantar e dançar, 
se envolver nos enredos da vida, se envolver em um sentido político contra hegemônico, 
como diria Joseano. Se envolver na dança e na música, se envolver com a vida, se envolver 
com a mudança para pensar na possibilidade de um outro mundo, humano e apaixonado 
nos termos que esses dois professores em formação nos levaram a refletir!  
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No, permanecer y transcurrir no es perdurar, 
no es existir, ni honrar la vida. 
Hay tantas maneras de no ser, 

tanta conciencia, sin saber, adormecida. 
Merecer la vida no es callar y consentir 

tantas injusticias repetidas. 
Es una virtud, es dignidad, 

y es la actitud de identidad más definida. […] (Marilina Ross) 
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Pesquisadores e sujeitos da/na pesquisa:  

uma polifonia do outro em mim 
 

Conceição Regina Pinto de Oliveira129 
Verônica Belfi Roncetti Paulino130 

Divina Leila Sôares Silva131 
Valdete Côco132 

 
 
Iniciando o diálogo 

Nas últimas décadas do século XX até a atualidade, cada vez mais o debate sobre a 
neutralidade  nas  pesquisas  em  ciências  humanas,  como  forma  de  garantir  sua 
cientificidade,  têm  se  acirrado. Nesse  cenário  imbricado de  tensões,  em que  o  saber da 
academia  precisa  interagir  com  as  concepções  construídas  no  cotidiano  das  relações 
sociais, propomos  com este  texto133 discutir as  interações de pesquisadores e  sujeitos no 
desenvolvimento  de  pesquisas  em  ciências  humanas,  especificamente  no  campo 
educacional. Iluminamos nossas problematizações com os conceitos de polifonia, dialogia 
e sujeito, expressos nas obras de Mikhail Bakhtin. Para  tanto, problematizaremos nossas 
próprias  interações  como  pesquisadoras  em  uma  instituição  escolar  do  município  de 
Guarapari/ES, denominada  escola municipal de  educação  infantil  e  ensino  fundamental 
(EMEIEF),  no  município  de  Afonso  Cláudio  a  partir  dos  espaços  de  formação  dos 
profissionais  da  EI  e  no  município  de  Pancas  a  atuação  docente  no  atendimento  de 
crianças de 4 a 6 anos ( multi‐idades) nas salas extensivas de educação infantil do campo. 
Centramos o foco das análises a partir de nossas interações com professoras e crianças de 
quatro turmas da educação infantil (EI) e do ensino fundamental (EF) nessa EMEIEF, com 
profissionais docentes que atuam com crianças de 0 a 3 anos, nos centros municipais de 
educação infantil (CMEI) e com professoras de Educação Infantil atuantes na Educação do 
Campo. 
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Algumas enunciações possíveis 
Partindo de uma proposta dialógica na  interlocução de nossas enunciações com o 

leitor  deste  texto,  lançamos  o  convite  à  partilha  de  ideias  sobre  a  produção  do 
conhecimento nas ciências humanas vinculado às pesquisas no cotidiano das  instituições 
educacionais. Advogamos a premissa de que essa produção e o texto/contexto em que se 
dá o  conhecimento  são um  campo de  tensões onde  se  confrontam muitos discursos. Se 
pensarmos os discursos dos sujeitos com quem pesquisamos e os nossos próprios, como 
pesquisadores, um  imenso  leque de significados conflitantes – e mesmo paradoxais –  irá 
surgir. 

Assumirmos  esse  campo  de  tensões  implica  renunciar  a  toda  ilusão  de 
transparência, de racionalidade e de negação da subjetividade imbricada nas relações com 
o  outro.  Seja  no  discurso  dos  sujeitos  com  quem  pesquisamos,  seja  no  nosso  próprio 
discurso, há neles uma opacidade a  ser  trabalhada. É  com esse  trabalho que a pesquisa 
contemporânea  pode  fazer  da  diversidade  de  vozes  um  elemento  constituinte  do 
pensamento e não apenas um aspecto secundário. 

Sobre isso Bakhtin (2003) afirma que 
 
A  riqueza  e  a  diversidade  das  vozes  são  infinitas  porque  são  inesgotáveis  as 
possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada campo dessa 
atividade  é  integral  o  repertório  de  gênero  do  discurso,  que  cresce  e 
diferencia à medida que  se desenvolve  e  se  complexifica um determinado 
campo (Bakhtin, 2003, p. 263). 
 

Não  trazemos  aqui  a  renúncia  à  teoria  e  ao  trabalho  de  objetivação  e 
conceitualização em nossas pesquisas. Ao contrário, a polifonia inscrita nas pesquisas em 
Ciências Humanas não nos exime de nosso trabalho de análise como pesquisadoras. Sem 
perder  de  vista  a  diversidade  presente  no  campo  de  pesquisa,  o  trabalho  do  conceito 
implica  uma  enunciação  universalizante  dessa  diversidade.  Eis  aí  um  ponto  de  tensão 
entre  os polos  singularizante  e universalizante da pesquisa que, para Bakhtin,  abriga  o 
desafio e a riqueza das Ciências Humanas e somente uma postura relativista pode querer 
fugir a essa tensão. Ou seja, o pesquisador em Ciências Humanas não tangencia o campo, 
mas  coloca‐se  imbricado  e  implicado  nele,  numa  permanente  relação  dialógica  com  os 
sujeitos desse campo. 

Nesse chamamento a uma tomada de posição quanto à nossa inserção no campo de 
pesquisa,  na  condição  de  pesquisadores,  somos  permeados  pelo  pluralismo  do 
pensamento  bakhtiniano  expresso  no  conceito  de  polifonia,  entendido  como  lugar  de 
conflito e tensão. Assim, os lugares sociais de onde se produzem discursos e sentidos não 
são necessariamente simétricos. Na condição de pesquisadoras imersas no campo, de que 
lugares  falamos  então?  Em  que  contextos  interagimos  e  com  quais  sujeitos?  Que 
enunciações emergem dessas interações? 

De modo  particular  falamos  das  instituições  denominadas  EMEIEF  que  ofertam, 
nos mesmos tempos e espaços, atendimento para a EI (crianças de 4 e 5 anos) e o EF (séries 
iniciais),  dos  espaços  de  formação  dos  profissionais  da  EI  que  pertençam  ao  Sistema 
Municipal  de  Educação  dos  municípios  de  Guarapari  e  Afonso  Cláudio,  e  das  salas 
extensivas  do  município  de  Pancas,  que  atendem  às  crianças  da  EI.  Dialogamos 
cotidianamente  com profissionais docentes,  crianças, gestores, equipe  técnica, equipe de 
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apoio... Enfim, interagimos com os sujeitos que habitam esses espaços, também permeados 
de tensões e desafios. Nessa dialogia, “[...] o sujeito como tal não pode ser percebido e estudado 
como  coisa  porque,  como  sujeito  e  permanecendo  sujeito,  não  pode  tornar‐se  mudo; 
consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico”. (Bakhtin, 2003, p.400). 

No contexto dessas  interações, focalizamos os diálogos cotidianos entre os sujeitos 
com uma  inspiração na perspectiva bakhtiniana de que o diálogo  se  constitui  como um 
tipo  especial de  interação,  entendido  num  sentido muito mais  amplo do  que um mero 
debate, ou  a  representação de uma  conversa  entre dois  sujeitos  transcrita para o papel. 
Partimos da premissa de que o diálogo se reveste de um caráter de não‐encerramento, de 
finalização provisória. Mesmo que um diálogo se interrompa, ele não finaliza, pois sempre 
é  possível  se  dizer mais  alguma  coisa  a  partir  dele. Assim,  entendemos  que,  tanto  os 
sujeitos  com que  interagimos  como nós mesmas,  se dizem no  campo de pesquisa num 
movimento constante de enunciações, mobilizando diferentes intenções mútuas. 

Tais  intenções se manifestam nos enunciados das vozes sociais dos sujeitos, numa 
dinâmica  em  que  elas  vão  se  apoiar mutuamente,  se  contrapor,  se  desfazer  em  outras 
vozes,  se  parodiar,  criar  polêmicas  explícitas  ou  não,  num  jogo  de  forças  vivo  e  em 
constante  movimento.  Aventamos  a  ideia  de  que  o  cotidiano  de  nossas  pesquisas  é 
atravessado  por  essas  vozes  que,  ao  mesmo  tempo  em  que  respondem  ao  já‐dito, 
provocam  as  mais  diversas  respostas,  sejam  elas  adesões,  recusas,  críticas,  ironias, 
valorizações,  silêncios  etc.,  na  concepção  de  um  contexto  dialógico  não‐limitado.  Suas 
interações  podem  produzir  um  diálogo  que  as  modifique  e  deem  origem  a  novas 
percepções, ideias, significações e outros dizeres possíveis, outras relações dialógicas. 

Numa  tentativa  de mostrar  a  amplitude multidirecional  das  relações  dialógicas, 
Bakhtin  recorre  a  exemplos  de  várias  situações,  para  além  do  diálogo  simples,  que 
podemos  reconhecê‐las. Situações  como a  confiança na palavra do outro,  a  recepção da 
palavra  de  autoridade,  o  aprendizado,  a  concordância,  suas  gradações  e  nuances,  a 
combinação de muitas vozes que amplia a compreensão, uma voz que se sobrepõe a outra, 
o afastamento para além do compreendido, e assim por diante. Bakhtin afirma, ainda, que 
uma das características da dinâmica das relações dialógicas é a constante tensão presente 
em seus discursos. Também destaca a ideia do “tenso combate dialógico”, afirmando que 

 
De  fato, qualquer enunciado concreto, de um modo ou outro ou em um grau ou 
outro,  faz  uma  declaração  de  acordo  ou  de  desacordo  com  alguma  coisa.  Os 
contextos  não  estão  apenas  justapostos,  como  se  alheios  uns  aos  outros,  mas 
encontram‐se  num  estado  de  tensão  constante,  ou  de  interação  e  conflitos 
ininterruptos. (BAKHTIN, 2010, p. 80). 
 

Ou seja, as relações dialógicas são espaços de tensão entre enunciados, não somente 
nos  embates, mas  também nas  adesões  aos discursos  enunciativos. Assim,  o diálogo  se 
constitui como um amplo espaço de  luta entre as vozes sociais  ‐ e seus sujeitos sociais e 
históricos  ‐,  no  qual  atuam  forças  que  buscam  a  centralidade  dos  discursos  e  forças 
fugidias opostas que corroem continuamente esta tendência centralizadora. Tal tendência 
visa  impor  à  pluralidade  de  vozes  que  se  manifestam  nos  diálogos  cotidianos  um 
pensamento unitário, monológico, desprovido de outras vozes sociais. 
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Como pesquisadoras ancoradas ao pensamento bakhtiniano, consideramos nossos 
campos  de  pesquisa  como  lugares  sociais  historicamente  processuais,  bem  como  os 
sujeitos  que  nela  convivem.  Com  efeito,  interagir  nesses  campos,  conceitualizar  sem 
desprezar a potência da diversidade presentes neles, auscultar sensivelmente os  sujeitos 
desses nesses lugares lança um grande desafio a estas pesquisadoras. Os tempos e ritmos 
próprios de cada um desses campos, considerando o contexto de suas especificidades, nos 
faz  vincular  às  interações dialógicas  existentes  entre  eles  a percepção do diálogo  como 
ponto de partida, de maneira geral, para as pesquisas em Ciências Humanas. 

Reiteramos nossas reflexões acerca das EMEIEF de Guarapari, dos CMEI de Afonso 
Cláudio e das salas extensivas de Educação Infantil do campo de Pancas, como lugares de 
encontro  pedagógico/formativo  no  conceito  de  polifonia  proposto  por  Bakhtin  (2003), 
onde as múltiplas vozes existentes não são apenas objetos dos discursos dos sujeitos, mas 
são os próprios  sujeitos. Como  forma de ocuparmos um determinado  lugar, a polifonia 
pressupõe a possibilidade de diálogo significativo, de potência dos sujeitos, de expressão 
das diversas visões de mundo de cada um desses sujeitos. Na polifonia não há uma única 
verdade, “ou isto ou aquilo”, mas sim “isto e também aquilo”. 

Nesses  lugares  de  encontro  pedagógico/formativo  não  há  um  único  sujeito  que 
possua um único discurso válido, mas sim há múltiplos sujeitos que se encontram dando 
início a um diálogo significativo acerca das interações que se estabelecem entre eles e deles 
com o  lugar onde estão. Como pesquisadoras nestes  lugares, perspectivamos a potência 
das vozes dos  sujeitos  e das práticas pedagógicas  e  formativas que  lá  estão. Vozes que 
ecoam cotidianamente dando significados às suas práticas/formação e ao pertencimento a 
esses espaços. 

No ecoar das vozes, consideramos a interação de múltiplas perspectivas individuais 
e sociais, representando uma estratificação e aleatoriedade da  linguagem, mostrando‐nos 
o  quanto  não  somos  autores  das  palavras  que  proferimos.  Bakhtin  (1993)  diz  que  até 
mesmo a forma pela qual nos expressamos vem imbricada de contextos, estilos e intenções 
distintas, marcadas pelos espaços e tempos em que vivemos, nossa profissão, nível social, 
idade  e  tudo mais  que  nos  cerca.    O  reconhecimento  das  vozes  sociais  se  dá  na  sua 
pluralidade  dialogizada  e,  nesse  espaço  heterogêneo,  a  resistência  a  qualquer  processo 
monologizador. Como  forma  de  superar  o monologismo  só  há,  para  Bakhtin,  a  via  do 
diálogo  sem  fim,  considerada  por  ele  a  única  forma  de  preservar  a  liberdade  do  ser 
humano e de seu  inacabamento; uma relação em que o outro nunca é considerado como 
coisa  ou  objeto,  e  na  qual  os  sujeitos  não  se  fundem, mas  se  reconhecem  no  outro,  na 
potência de seus discursos enunciados nos espaços em que convivem. 

Dessa  forma,  na  pluralidade  de  vozes  que  habitam  e  tensionam  os  espaços  de 
nossas  pesquisas,  buscamos  visibilizar  eticamente  todos  os  sujeitos  e  suas  relações 
dialógicas.  Especificamente,  focalizamos  os  encontros  das  práticas  cotidianas  dos 
professores da EI e do EF, na premissa de que o exercício da docência nos espaços das 
instituições educativas, expresso nessas práticas, se constitua como um lugar de formação 
para os professores, em meio ao jogo de tensões desses encontros.  
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Considerações inconclusas 
Embebidas pela ideia bakhtiniana de que sempre se pode dizer mais alguma coisa 

sobre  algo  já  que  a última palavra  não  foi dita  ‐  e nem  será  enquanto  vivermos  ‐, nos 
situamos  imbricadas no  campo de pesquisa  com os  sujeitos através de uma  configuração 
dialógica de compreensão (BAKHTIN, 2003), que nos permite a compreensão da diversidade 
de  sentidos  que  emergem  das  vozes  nas  relações  sociais  que  se  manifestam  na 
cotidianidade  das  EMEIEF  de  Guarapari,  dos  CMEI  de  Afonso  Claudio  e  das  salas 
extensivas  de  Educação  Infantil  do  Campo  de  Pancas,  em  interface  com  a  formação. 
Buscamos  visibilizar  com  nossas  pesquisas  a  riqueza  dos  processos  dialógicos  que  se 
constituem nas  interações entre os sujeitos do/no cotidiano, e deles conosco, nos  fazeres 
diários das instituições educacionais. 

A  polifonia  das  enunciações  dos  sujeitos,  inscritas  nas  pesquisas,  expressam  os 
sentidos que são ressignificados diante do conhecimento processual, ou seja, não seguem 
uma linearidade e são imbricadas de tensões, em todo o movimento enunciativo, seja nos 
consensos, nas discordâncias, nos embates, nos  silenciamentos, nos estranhamentos, nas 
incertezas, nas conquistas... Os sentidos não se configuram a partir de uma simetria, posto 
que o diálogo não possui um caráter de encerramento, de acabamento. Compreender as 
enunciações através das vozes dos sujeitos na pesquisa, a partir de um processo dialógico, 
visibiliza a potência dessas vozes e o que está  subjacente nelas. Nesse  contexto,  implica 
dizer  que  os  desdobramentos  das  pesquisas  nas  ciências  humanas  numa  perspectiva 
bakhtiniana  assumem  uma  dimensão  epistemológica,  estética  e  ética,  considerando  os 
sujeitos  como  legítimo  outro  na  totalidade  de  sua  complexidade  que  se  constitui  em 
interação com os outros, na partilha das vivências. 

De  tudo  o  que  propomos  com  este  texto,  e  sem  a  pretensão  de  finalizar  nossas 
problematizações,  buscamos  discutir  as  interações  de  pesquisadores  e  sujeitos  no 
desenvolvimento  de  pesquisas  em  ciências  humanas,  especificamente  no  campo 
educacional,  ancoradas  aos  conceitos  bakhtinianos  de  polifonia,  dialogia  e  sujeito. Na 
condição de pesquisadoras, perspectivamos nossas pesquisas num movimento de auscuta 
sensível  e dialógica às  enunciações dos  sujeitos  com quem  interagimos nos  espaços das 
instituições educacionais, buscando visibilizar a potencia dos encontros e das vozes nesses 
lugares, vinculadas a uma postura ético‐responsiva às contrapalavras do outro. Ou  seja, 
estarmos nós, pesquisadoras, abertas à polifonia do outro em nós. 
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Políticas de formação continuada de professores e pró‐letramento: algumas 

reflexões à luz de pressupostos bakhtinianos 
 

Janaína Silva Costa Antunes134 
Cynthia Nunes Milanezi135 

 
Não pode haver enunciado isolado. Ele sempre pressupõe enunciados que o 
antecedem  e  o  sucedem.  Nenhum  enunciado  pode  ser  o  primeiro  ou  o 
último.  Ele  é  apenas  o  elo  na  cadeia  e  fora  dessa  cadeia  não  pode  ser 
estudado.  Entre  os  enunciados  existem  relações  que  não  podem  ser 
definidas  em  categorias  nem  mecânicas  nem  linguísticas.  Eles  não  têm 
analogias consigo. (Bakhtin, 2006, p.371) 
 

Por  meio  da  perspectiva  bakhtiniana  de  linguagem  que  perpassa  este  texto, 
trazemos  alguns  apontamentos  reflexivos  em  torno  do  programa  de  formação  de 
professores  dos  anos  iniciais  do  ensino  fundamental  Pró‐Letramento,  objeto  de  uma 
pesquisa que ora se inicia. Assim, não podemos fazê‐lo, destacando‐o de todo o contexto 
em que  se  insere  e, principalmente, dos  enunciados que  são  tecidos pelos processos de 
relações históricas ao  longo do  tempo, pois  [...] a palavra alheia  introduzida no contexto 
do discurso  estabelece  com o discurso que a  enquadra não um  contexto mecânico, mas 
uma amálgama química (Bakhtin, 1993, p. 141). 

Nessa  direção,  no  Brasil,  a  questão  do  preparo  de  professores  emerge  de  forma 
explícita  após  a  independência  (1822),  quando  começa  a  se  cogitar  a  organização  da 
instrução  popular.  Houve  vários  momentos  ao  longo  da  história  da  formação  de 
professores no Brasil (Saviani, 2009). Em um rápido panorama dessa história temos: a Lei 
das Escolas de Primeiras Letras (1827‐1890), que obrigava o professor a se instruir às suas 
próprias  expensas,  até  a  expansão  das  Escolas  Normais  (1890‐1932),  organização  dos 
Institutos de Educação (1932 – 1939) e posterior implantação dos cursos de Pedagogia e de 
Licenciatura (entre os anos 30 e 70), com a consolidação das Escolas Normais (1939 – 1971), 
a substituição da Escola Normal pela habilitação específica de Magistério  (1971‐1996) até 
os Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais Superiores e o novo perfil do Curso 
de Pedagogia (1996‐2006). 

Obviamente, esses momentos não podem ser pensados de forma linear, pois muitas 
experiências permaneceram ao longo dos anos e outras apenas remodelaram as existentes. 
Importante destacar que a questão pedagógica, nos períodos  iniciais estava ausente nos 
modelos de  formação  inicial adotados, mas vai  lentamente ganhando espaço até ocupar 
posição central nas reformas da década de 1930.  

Com o desenvolvimento econômico do país e em função de pressões internacionais, 
especialmente nas primeiras décadas do século XX, torna‐se urgente universalizar o acesso 
à  instrução  escolar.  Desse  modo,  os  sistemas  nacionais  de  ensino  começam  a  ser 

                                            
134 Professora do Ensino Básico, atualmente Diretora do CEI Criarte/Ufes, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação 
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organizados. É nesse momento, em que um grande número de escolas precisa ser ofertado 
à população, que os problemas ligados à formação de professores inauguram‐se. É preciso 
formar muitos  professores,  para  o  atendimento  a  uma  demanda  crescente  por  escolas. 
Assim,  os  professores  das  séries  iniciais  passam  a  ser  formados  em  nível médio  e  os 
chamados professores especialistas em nível superior, para as demais séries.  

É  relevante  também  destacar  que  as  professoras136  da  educação  infantil  e  séries 
iniciais trazem a representação do ofício docente como extensão das atividades maternas e 
pela  naturalização  da  escolha  feminina  pela  educação,  desde  a  criação  das  primeiras 
Escolas Normais, no final do século XIX. Possivelmente, seja também esse um  indício do 
diferente  valor  social  atribuído  a  essas  professoras,  que  acabam  sendo  vistas  como 
profissionais que  contribuem  com  suas habilidades maternas na  formação das  crianças, 
sem que seja necessária uma formação “mais qualificada” e, portanto, devendo ser “mais 
barata”.  

Atualmente, a LDB 9394/96, em seu título VI, artigo 62º, que trata da formação dos 
profissionais da educação, esclarece que a  formação de docentes para atuar na educação 
básica  será  feita  em  nível  superior,  em  curso  de  licenciatura,  de  graduação  plena,  em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para 
o  exercício  do magistério  na  educação  infantil  e  nas  quatro  primeiras  séries  do  ensino 
fundamental, a oferecida  em nível médio, na modalidade Normal. Observamos que, ao 
mesmo tempo em que estabelece o nível superior para os professores da educação básica, 
abre  a  possibilidade  de  os  docentes  da  educação  infantil  e  séries  iniciais  do  ensino 
fundamental  terem  como  formação  mínima  a  modalidade  Normal,  o  que,  sob  nossa 
perspectiva,  parece  uma  contradição,  pois  essa  permanência  indica mais  uma  vez  que 
profissionais da  educação  infantil  e das  séries  iniciais podem  ser  “menos qualificados”. 
Essa  informação  também  pode  nos  remeter  à  percepção  da  provável  dificuldade  dos 
dirigentes em atender a demanda surgida por conta da nova lei, se levarmos em conta as 
dimensões continentais de nosso País e o quantitativo de professores que precisariam ser 
qualificados.  

Ao  tratar da  formação  continuada, poderíamos  aqui  tomar muitos documentos  e 
políticas  de  formação  que  têm  chegado  aos  professores,  porém  devido  às 
limitações/adequações  ao  espaço  disponível  para  este  texto,  buscaremos  alguns  deles, 
ressaltando basicamente que 

 
Compreender é cotejar com outros  textos e pensar num contexto novo  (no 
meu  contexto, no  contexto  contemporâneo, no  contexto  futuro). Contextos 
presumidos do  futuro: a sensação de que estou dando um novo passo  (de 
que me movimentei). Etapas da progressão dialógica da compreensão; o ponto 
de partida — o texto dado, para trás — os contextos passados, para frente — 
a presunção (e o início) do contexto futuro. (Bakhtin, 1997, p. 404) 
 

Desse modo, ao escolhermos como exemplo o Pró‐Letramento para refletir à luz dos 
pressupostos bakhtinianos, precisamos ter a consciência de que os documentos oficiais que 
norteiam a Educação no Brasil auxiliam a mapear nossas reflexões. A Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional (LDBEN, lei n. 9.394/96) reflete um período de debates sobre 
a questão da importância da formação continuada e trata dela em vários de seus artigos.  

Além disso, com a promulgação da lei 9424 de 24 de dezembro de 1996, que trata do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do 
Magistério (FUNDEF), podemos dizer que sua criação significou um incremento forte em 
processos chamados de educação continuada. Vale destacar que essa lei deu, pela primeira 
vez na história  educacional do país,  respaldo  legal para o  financiamento  sistemático de 
cursos de formação de professores em serviço. Apesar desses avanços identificados na lei 
9424/96, o que  se viu e  se  tem visto ainda é que os profissionais do magistério, em  sua 
grande maioria,  precisam  trabalhar muito  para  conseguirem  um  padrão  financeiro  um 
pouco melhor. Com  isso,  o  tempo  para  investimento  em  formação  fica  prejudicado  ou 
limitado a formações aligeiradas em serviço ou a distância.       

O Plano Nacional de Qualidade para a Educação Básica, no qual  se  inclui o Pró‐
Letramento,  lançado pelo Mec  em março de  2005,  tem  como principal desafio  alterar o 
quadro atual da educação brasileira. Esse plano é considerado como um marco orientador 
de  ações  conjuntas  da  união,  estados, municípios  e  sociedade  civil  e  toma  por  base  os 
dados do Sistema Nacional da Educação Básica (SAEB), que têm mostrado a  incapacidade 
das escolas em satisfazer as necessidades básicas de crianças e jovens (MEC, s.d., p.1). 

O documento afirma que  [...] a  formação do professor é um dos  fatores que mais 
fortemente  incide  sobre  o desempenho dos  alunos  (s.d., p.4). Então,  com  a  intenção de 
impulsionar mudanças  para  a melhoria  da  Educação,  o ministério  integrou  o  Sistema 
Nacional de Formação de Professores no Plano Nacional de Qualidade para a Educação 
Básica.  Importante  esclarecer  que  tal  sistema  [...]  compreende  o  conceito  de 
desenvolvimento profissional dos professores como um processo contínuo de formação no 
qual a formação  inicial e a continuada apresentam‐se como etapas complementares (s.d., 
p.4).  Nesse  sentido,  os  objetivos  que  norteiam  o  Sistema  Nacional  de  Formação 
Continuada apontam na perspectiva de elevar a qualidade da educação básica, por meio 
de estímulo à escolarização dos professores em exercício, da dinamização dos cursos de 
formação e a ampliação das possibilidades de qualificação permanente. 

Não podemos ainda deixar de considerar ainda o Decreto nº 6.094 de 24 de abril de 
2007  que  dispõe  sobre  a  implementação  do  Plano  de Metas Compromisso  Todos  pela 
Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal 
e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de 
assistência  técnica e  financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade 
da educação básica. Apesar de o Decreto não  tratar diretamente  sobre os programas de 
formação  de  professores,  sua  ação  acaba  voltando‐se  para  esse  campo  ao  serem 
estabelecidas  metas  que  serão  aferidas  pelo  Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação 
Básica (IDEB). Se as crianças não conseguem atingir as metas esperadas, fica subentendido 
que há problemas na formação, pois os professores não estariam sendo capazes de ensinar 
o que se espera das crianças.  

No Decreto,  também  fica estabelecido que podem colaborar com o Compromisso, 
em caráter voluntário, outros entes, públicos e privados, tais como organizações sindicais e 
da  sociedade  civil,  fundações,  entidades  de  classe  empresariais,  igrejas  e  entidades 
confessionais,  famílias, pessoas  físicas  e  jurídicas  que  se mobilizem para  a melhoria da 
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qualidade da educação básica, o que denota o estabelecimento de uma espécie de “pacto” 
entre o governo federal e todos os envolvidos, das instâncias políticas ou não, isto é, uma 
espécie  de  responsabilização  coletiva.  Consideramos  ser  importante  pontuar  que, 
semanticamente, o nome do plano remete aos  interessados um compromisso em que  todos 
lutam pela educação. Inferimos que tal denominação não foi escolhida aleatoriamente, pois  

 
O objetivo da assimilação da palavra de outrem adquire um sentido ainda 
mais profundo  e mais  importante  no processo de  formação  ideológica do 
homem, no sentido exato do termo. Aqui, a palavra de outrem se apresenta 
não mais na qualidade de informações, indicações, regras, modelos, etc., ‐ ela 
procura definir as próprias bases de nossa atitude ideológica em relação ao 
mundo e de nosso comportamento, ela surge aqui como a palavra autoritária 
e como a palavra interiormente persuasiva. (Bakhtin, 1993, p. 142) 
 

Assim, se  todos estão  imbuídos do mesmo propósito, espera‐se que os  resultados 
sejam bastante positivos, o que não é negativo a priori. Porém, é importante salientar que a 
“divisão de  responsabilidade”  com programas de assistência  e  financeira,  tem potencial 
para  colocar,  de  certa  forma,  o  papel  do  Estado,  como  responsável  pelos  rumos  da 
educação nacional em segundo plano.  

O que se  tem visto é que a  formação continuada em nosso país  tem atuado como 
suprimento a uma formação precária antes de o professor iniciar o trabalho efetivo em sala 
de  aula  e  nem  sempre  busca  o  aprofundamento  ou  ampliação  de  conhecimentos. 
Afirmamos  isso a partir da constatação por vários meios  (pesquisas, concursos públicos, 
avaliações)  que  os  cursos de  formação  básica dos professores  não  vinham  (e  não  vêm) 
propiciando  adequada  base  para  sua  atuação  profissional.  Surgem  então  os  programas 
compensatórios  e não propriamente de atualização  e aprofundamento do  conhecimento 
que estão sendo realizados com a finalidade de suprir aspectos da má‐formação anterior.  

Aliado  a  isso,  as  condições  para  um  trabalho  pedagógico  adequado  na  escola 
pública, a formação continuada de professores e condições de infraestrutura que ofereçam 
suporte para a produção de conhecimento, bem como a  formação científica adequada às 
demandas contemporâneas da ciência e da técnica, da cultura e do trabalho têm ficado em 
segundo  plano.  Assim,  a  partir  dessas  condições,  acreditamos  que  se  afastam  do 
magistério amplas parcelas da população que, desde as universidades e no ensino médio 
normal, poderiam incorporar‐se aos processos de formação das novas gerações. O que se 
percebe  é  que  as  políticas  de  formação  têm  colocado  perspectivas  diferenciadas  de 
profissionalização e aprimoramento para cada um destes espaços, em vez de proporcionar 
condições  igualitárias  às  licenciaturas.  Nesse  sentido,  fica  claro  que  a  formação  de 
professores não se constitui prioridade nos investimentos e recursos orçamentários. 

Voltando  nossas  reflexões  para  o  programa  Pró‐Letramento,  destacamos  que  o 
objetivo geral do Pró‐Letramento, apresentado no documento, é oferecer  suporte à ação 
pedagógica dos professores das séries iniciais do ensino fundamental de modo a elevar a 
qualidade  do  ensino  de  Língua  Portuguesa  e  Matemática,  por  meio  da  formação 
continuada  de  professores  na modalidade  a  distância  (MEC,  s.d.,  p.  5).    É  importante 
indicar como reflexão que o programa Pró‐Letramento, aparentemente busca estabelecer 
uma  identidade específica, a começar pelo nome do programa,  já que o  termo  letramento 
tem,  cada  vez mais,  estado  presente  nas discussões  sobre  alfabetização,  o  que  indica  a 
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concepção que norteia o material, ou seja, que a alfabetização restringe‐se à codificação e 
decodificação e que o letramento volta‐se para as funções sociais da escrita.   

Constatamos ainda que as ações de  todos os entes  federados  têm‐se pautado nos 
resultados das  avaliações padronizadas dos  alunos da  educação  básica. Devemos dizer 
que  não  se  pode  perder  de  vista  a  necessidade  de  intervenções  articuladas,  que 
contemplem os múltiplos fatores que concorrem para a melhoria da educação. Além disso, 
os professores não participam da elaboração desses programas. Eles  são elaborados por 
equipes  contratadas pelo MEC  com  a meta de  alcançar melhores  índices nas  avaliações 
sistêmicas. O exercício do diálogo  como uma das mais  importantes  formas de  interação 
verbal, desconsidera‐se que a palavra “diálogo” possui um [...] sentido amplo, isto é, não 
apenas  como  comunicação  em  voz  alta,  de  pessoas  colocadas  face  a  face,  mas  toda 
comunicação verbal, de qualquer tipo que seja (Bakhtin, 2009, p. 127). Pensamos ainda ser 
indispensável o exercício da contrapalavra, pois 

 
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. Quanto 
mais  numerosas  e  substanciais  forem,  mais  profunda  e  real  é  nossa 
compreensão.  [...]  Compreender  é  opor  à  palavra  do  locutor  uma 
contrapalavra (Bakhtin, 2009, p. 137). 
 

Acreditamos, à luz dos pressupostos bakhtinianos que são essenciais  momentos de 
diálogo e oportunidade de ouvir as contrapalavras dos sujeitos envolvidos no processo de 
ensinoaprendizagem, de modo polifônico, para que os programas de  formação possam  ter 
maiores chances de efetivação e quem sabe,obtenção de sucesso.  

Além  disso,  de  acordo  com  as  leituras  que  temos  feito  sobre  formação  de 
professores, ao pensarmos nas políticas de formação continuada de professores, podemos 
verificar  o  desenvolvimento  de  diretrizes  tendem  a  privilegiar  o  aligeiramento  e  a 
formação  em  cursos de menor  carga horária, desconsiderando que professores  e alunos 
são seres de linguagem, imersos na corrente de comunicação verbal ininterrupta. 

As  políticas  de  formação  de  professores  são  sempre  impostas,  sem  levar  em 
consideração  as  reais  necessidades  dos  professores  e  alunos,  que  são  os  diretamente 
afetados  por  elas. Muitas  vezes  são  criados  programas  temporários,  que  se  dissolvem 
assim  que  há mudanças  no  governo  federal,  seja  na  presidência,  seja  nas  equipes  que 
compõem os ministérios. Assim, sem a participação de quem realmente vive o dia‐a‐dia da 
sala  de  aula  na  elaboração  dessas  políticas  e  com  a  descontinuidade  de  determinados 
programas  por  motivações  de  cunho  aparentemente  eleitoreiro,  por  exemplo,  não  há 
condições  favoráveis para que  seja desenvolvido um programa  sério  e  ético, que possa 
realmente contribuir com o processo de ensinoaprendizagem. 

Acreditamos  que,  para  que  sejam  desenvolvidas  políticas  de  governo  realmente 
comprometidas com a melhoria das ações pedagógicas, é necessário que haja diálogo na 
construção dos documentos legais, nos cursos de formação a fim de que as ações nas salas 
de aula  sejam mais efetivas. Para  tanto,  sugerimos a criação de  fóruns de discussão nas 
escolas, a criação de canais de comunicação diretos com os responsáveis pela elaboração 
da legislação de formação, pois acreditamos, assim como Bakhtin, que   
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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 (2006, p 271). 
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Política do livro didático no contexto educacional:  
ausência de polifonia 

 
Shenia D’Arc Venturim Cornélio137 

 
 
Considerações iniciais 

Pensar em contextualizar as práticas escolares em segmento de  tempo diferente do 
que estamos vivendo, além de ser um exercício de análise documental e histórica dessas 
memórias  na  definição  de  práticas  do  passado,  torna‐se  também  possibilidades  de 
elaborar uma visão crítica sobre as práticas atuais que permeiam o uso do livro didático.  

Nessa perspectiva,  entendemos  que  a discussão  sobre  livro didático  não pode  ser 
desvinculada do  contexto  geral  que  envolve  o  sistema  educacional  brasileiro,  a política 
educacional  traduzida na  sequência de decretos,  leis  e medidas  governamentais  que  se 
sucedem desde o  final de década de 1920 e  início de 1930, período em que se  inicia, no 
Brasil, uma política educacional  consciente, progressista,  com pretensões democráticas e 
aspirante ao embasamento científico (FREITAG; MOTTA; COSTA, 1989).  

Marcados por um mundo  onde  as  informações  trafegam  com  enorme  rapidez  e  a 
tecnologia revoluciona nossos meios de comunicação, compreender como o ser humano se 
constituiu  para  que  pudesse  chegar  à  atualidade  implica,  necessariamente,  passar  pela 
história  do  livro,  uma  vez  que,  sem  o  saber  repassado  de  geração  em  geração  e  pelos 
registros  escritos,  seria  praticamente  impossível  conhecer  e  alcançar  o  nível  de 
desenvolvimento cultural, científico e tecnológico em que nos encontramos. 
 
Livro didático e o saber: trajetória de uma relação pautada na ausência do dialogismo 

Podemos  caracterizar  o  livro  didático  no  Brasil  a  partir  de  questões  históricas  e 
culturais que tiveram início no século XIX com a produção dos primeiros livros didáticos. 
De acordo com Freitas e Rodrigues (2010) e com o texto contido no Portal do Ministério de 
Educação (2011), a contextualização do livro didático no cenário das políticas públicas do 
País, bem como a trajetória para que o material impresso chegasse até as escolas brasileiras 
tiveram  início em 1929, com a criação de um órgão específico para articular políticas do 
livro didático, o Instituto Nacional do Livro (INL).  

Em  1930  no  governo  de  Getúlio  Vargas,  tivemos  reformas  educacionais  que 
atingiram  todo o País. Nesse período, aparece, pela primeira vez no Brasil, pelo Decreto 
Lei  de  nº  1.006,  de  30  de  dezembro  de  1938,  as  condições  de  produção,  importação  e 
utilização do livro didático em forma de lei (BITTENCOURT, 2008).  

De acordo com Romanelli (1987, p. 180) a década de 1960 marcada pela promulgação 
da  primeira  Lei Orgânica  da  Educação  –  Lei  de Diretrizes  e  Bases  nº  4.024,  de  20  de 
dezembro de 1961, traz em seu bojo a: “[...] essência [de que] [...] nada mudou. A sua única 
vantagem talvez esteja no fato de não ter prescrito um currículo fixo e rígido para todo o 
território nacional em cada nível e ramo [...]”.No ano de 1966, o Ministério da Educação e 
Cultura  e  a United  States Agency  for  International Development  (Usaid)  estabeleceram 
acordos, passando o Brasil a receber dos Estados Unidos assistência técnica e cooperação 
                                            
137 Doutoranda Ufes/ CE – PPGE/ Nepales/ PMV/ Rede de Ensino Doctum      shedarc@terra.com.br 



 

 290

financeira  para  a  implantação  de  reformas  no  ensino  (FREITAS;  RODRIGUES,  2010). 
Desenvolveu‐se, assim, um processo de reforma autoritária, vertical e domesticadora que 
atrelava  o  sistema  educacional  ao modelo  de  desenvolvimento  econômico  dependente, 
imposto  pela  política  econômica  estadunidense  para  a  América  Latina.  Esse  acordo 
representava para os Estados Unidos a certeza de um vasto mercado de consumo de obras 
didáticas, pedagógicas,  científicas, propagandísticas  e  a  assistência  à  educação  que,  em 
longo prazo, seria de alta rentabilidade. 

Já em 1970,  tivemos várias mudanças na política educacional, a partir da  instalação 
do regime militar em 1964 e das transformações sociais provocadas pela intensa migração 
das  áreas  rurais  para  os  centros  urbanos.  Esses  fatores  conduziram  a  novas  políticas 
educacionais.  A  Portaria  nº  35,  de  11  de março  de  1970,  do Ministério  da  Educação, 
implementou o sistema de coedição de livros com as editoras nacionais, com recursos do 
INL.  Assim,  no  ano  de  1971,  com  a  extinção  da  Colted  e  o  término  do  convênio 
MEC/Usaid,  o  INL passou  a desenvolver  o Programa do Livro Didático para  o Ensino 
Fundamental  (Plidef), assumindo as atribuições administrativas e de gerenciamento dos 
recursos financeiros, conforme o Decreto nº 68.728, de 9 de junho de 1971, que provê sobre 
a política do livro técnico e do livro didático e estabelece outras providências. Em 1976, o 
INL foi extinto e a Fundação Nacional do Material Escolar (Fename) tornou‐se responsável 
pela execução do Plidef, sendo encarregada de assumir o Programa do Livro Didático.  

Nesse  período,  o  contexto  educacional  foi  marcado  pela  segunda  Lei  Orgânica 
Educacional, a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, caracterizando a educação no País 
pela supervalorização da tecnologia programada de ensino e a introdução da reforma do 
1º e 2º graus. A escola se revestiu de uma grande autossuficiência, criando a falsa ideia de 
que  o  processo  de  aprendizagem  dependia  exclusivamente  de  especialistas  e  técnicas, 
valorizando,  nessa  perspectiva,  a  tecnologia.  O  professor  passou  a  ser  um  mero 
especialista na aplicação de manuais e sua criatividade ficou restrita aos limites possíveis e 
estreitos da técnica utilizada. O aluno foi reduzido a um indivíduo que reagia a estímulos 
de forma a corresponder às respostas esperadas pela escola, para ter êxito e avançar. Por 
sua  vez  o material  instrucional  seguido pelo professor  era determinado por manuais  e 
livros didáticos, consistindo em uma metodologia voltada para a  transmissão e recepção 
de informações, o que provocou um processo de comunicação entre professor e aluno por 
meio da técnica, da eficácia da transmissão e conhecimento (BRASIL, 1971).  

No  decorrer  dos  anos  de  1980  e  início  da  década  de  1990,  no  processo  de 
redemocratização  e  reformulações  curriculares,  os  livros  foram  se  transformando  em 
material  pedagógico  essencial  para  o  ensino.  Os  livros  dos  alunos  passaram  a  ser 
invariavelmente  acompanhados  pelo  livro  do  professor.  A  dependência  desse  recurso 
pedagógico,  foi  decorrente  do  processo  de  formação mais  simplificado  do  professor  e 
ampliação  constante  do  número  de  alunos  em  turnos  variados  de  aulas,  dentre  outros 
problemas que  tornaram o  livro um  instrumento  fundamental para o  ensino,  chegando 
muitas  vezes  a  estabelecer  as  propostas  curriculares,  cujos  textos  oficiais  eram meros 
indicadores e não mais a base para a elaboração dos materiais didáticos (BITTENCOURT, 
2008). 

No  tocante às questões políticas educacionais do País, em relação ao  livro didático, 
Freitag, Costa  e Motta  (1989)  apontam que,  em  abril de  1983,  foi  instituída, pela Lei nº 
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7.091,  a  Fundação  de  Assistência  ao  Estudante.  Assim,  foram  reunidos,  em  uma 
instituição, vários programas de  assistência do governo,  como o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar e o Programa do Livro Didático – Ensino Fundamental, programas 
editoriais, de material escolar, bolsas de estudos e outros. Muitas foram as críticas a essa 
centralização  da  política  assistencialista  do  governo  e,  dentre  elas,  estavam  a  não 
distribuição dos livros didáticos nos prazos estabelecidos, a pressão política das editoras e 
o autoritarismo na escolha dos livros. 

Em 19 de agosto de 1985, pelo Decreto‐Lei nº 91.542, o governo do presidenciável 
José  Sarney,  instituiu,  no  Brasil,  o  Programa  Nacional  do  Livro  Didático  (PNLD), 
considerando os propósitos de universalização e melhoria do ensino de 1º grau, contidos 
no  Programa  ʺEducação  para  Todosʺ.  Esse  Decreto‐Lei  promoveu  a  valorização  do 
magistério,  inclusive  a  efetiva participação do professor na  indicação do  livro didático; 
redução de gastos da família com educação uma vez que os estudantes matriculados nas 
escolas públicas de 1º grau passariam a  ter direito ao  recebimento do  livro didático por 
meio do PNLD; garantia de adoção de livros reutilizáveis. 

Todo  o processo de  execução do PNLD  foi  atribuição do Ministério de Educação, 
pela Fundação de Assistência ao Estudante, que atuaria em parceria com as Secretarias de 
Educação  dos  Estados,  Distrito  Federal  e  territórios,  órgãos  municipais,  além  de 
associações  comunitárias  que  teriam  como  competência,  além  de  sua  execução, 
acompanhamento, controle do programa, supervisão e avaliação do PNLD. 
 
Implementação do PNLD 

As políticas públicas educacionais, na década de 1990, marcaram um novo momento 
na história do livro didático brasileiro. A implantação de uma nova política de compra e 
distribuição  de  livros  para  todos  os  alunos  das  escolas  públicas  brasileiras  foi 
determinante na configuração das obras didáticas. 

Na efervescência do processo de repressão política vivida no Brasil, desde a década 
de 1960, a sociedade, no final de 1980, clama por liberdade e democracia. Esse foi um fator 
importante para  os  rumos da  educação no processo de  abertura política, preparando  o 
País  para  a  elaboração  e  consolidação  da  nova  Lei  de Diretrizes  e  Bases  da  Educação 
Nacional. A exigência de um novo modelo de sociedade  torna  indispensável a partir de 
discussões em torno do papel da democracia, que traz consigo a possibilidade de ampliar 
a  participação  da  comunidade  nos  processos  decisórios  e  organizativos  da  sociedade. 
Paralelo  a  esse  contexto  de  reabertura  política  e  de  reconhecimento  da  cidadania,  a 
sociedade  brasileira  foi  incorporando,  por  imposições  de  políticas mundiais  de  cunho 
neoliberais, a  reforma do Estado, o que se  firma, especialmente na década de 1990, com 
implicações diretas na organização do mundo da  economia, do  trabalho  e da  educação 
(OLIVEIRA et al., acesso em 2012).  

A  promulgação  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  nº  9.394,  em  20  de 
dezembro  de  1996,  proporcionou  liberdade  às  escolas  para  os  sistemas  de  ensino  dos 
municípios  e dos Estados,  fixando normas gerais. De  acordo  com Bittencourt  (2008),  as 
políticas  públicas  educacionais,  na  década  de  1990,  marcaram  um  novo  momento  na 
história  do  livro  didático  brasileiro.  A  implementação  de  uma  política  de  compra  e 
distribuição  de  livros  para  todos  os  alunos  das  escolas  públicas  brasileiras  foi 
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determinante  na  configuração  das  obras  didáticas. A  autora  aponta  que,  com  base  nas 
decisões internacionais da Conferência de Jomtien,138 realizada em 1990, foi preparado pelo 
MEC  o Plano Decenal de Educação para Todos,  que previa  apoio  financeiro de  órgãos 
internacionais, como a Unesco e o Banco Mundial.  

O  objetivo  era  a  viabilização  e  implementação  de  políticas  de  universalização  da 
Educação Básica. Um dos apoios  centrais  consistia no auxílio da produção de materiais 
didáticos.  Assim,  o  PNLD,  criado  em  1985,  foi  efetivado  com  a  aprovação  da  Lei  de 
Diretrizes  e Bases da Educação nº  9.394/96, depois de  tomadas  as medidas  iniciais  que 
visavam à aquisição e distribuição de livros para todos os alunos do ensino fundamental. 
Assim,  “Melhorar  o  acesso,  a  equidade  e  a  qualidade  implica  em  mudanças  no 
financiamento e na gestão do sistema educativo de um país [...]” (TORRES, 2009, p. 130). 

Nos  anos  de  1993  e  1994,  foram  definidos  critérios  para  avaliação  dos  livros 
didáticos, iniciando em 1996, o processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos para 
o PNLD 1997, sendo publicado o primeiro Guia de livros didáticos de 1ª a 4ª série. Os livros 
foram  avaliados  pelo  MEC  conforme  critérios  previamente  discutidos,  mas  sem  a 
participação dos professores.  
 
O contexto polifônico 

Fica  claro ao  longo da  trajetória histórica do  livro didático no Brasil a ausência de 
diálogos entre o órgão governamental e a sociedade. Os livros didáticos são constituídos a 
partir  de  critérios  estabelecidos  pelo Ministério  de  Educação  (MEC).  Logo,  é  o  poder 
público que estabelece os parâmetros que  julga necessário. Nessa direção,  incorpora um 
discurso  autoritário na medida que  concentra  em  si  todo o processo de  criação. Assim, 
“[...] O outro nunca é outra consciência, é mero objeto da consciência de um ‘eu’ que tudo 
enforma e comanda [...]”(BRAIT, 2008, p. 192, grifos do autor). 

Para  entendermos  esse  fato,  trazemos  para  a  conversa  a  discussão  realizada  por 
Bakhtin  sobre  o  significado  da  polifonia  na  obra  de  Dostoievski.  Temos  clareza  que 
Bakhtin  enunciava‐se  a  respeito  da  literatura,  mas  seus  apontamentos  nesse  contexto 
enunciativo  são  esclarecedores  sobre  perspectivas  que  monologizam  a  linguagem. 
Inicialmente, nos perguntamos o que significa polifonia na perspectiva bakhtiniana? Para 
Bakhtin  (2010),  em Dostoiévski,  ocorre  “[...] uma  relativa  liberdade  e  independência da 
personagem e de sua voz no plano polifônico” (BAKHTIN, 2010, p. 46). E é essa relativa 
liberdade e independência da personagem que funda a polifonia na obra dostoievskiana, 
na medida  em que  as vozes das personagens dialogam  em  condições  iguais,  incluindo, 
nesse  contexto,  a  voz  do  autor.  Assim,  em  Dostoiévski  encontramos  uma  “[...] 
multiplicidade de vozes e consciências  independentes e  imiscíveis e a autêntica polifonia 
de  vozes  plenivalentes  [...]”  (BAKHTIN,  2010,  p.  4).  As  personagens  da  obra 
dostoievskiana não são segundo Bakhtin (2010, p. 4), meros objetos do discurso do autor, 

                                            

138“Nome genérico dado à conferência realizada na cidade de Jomtien, na Tailândia, em 1990, denominada Conferência 
Mundial sobre Educação para Todos, cujo objetivo era estabelecer compromissos mundiais para garantir a todas as 
pessoas os conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, condição insubstituível para o advento de uma 
sociedade mais humana e mais justa. (Disponível em: 
<http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=110>. Acesso em: 5 ago. 2012). 
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“[...] mas  os  próprios  sujeitos  desse  discurso  diretamente  significante  [...]”.  Em  outras 
palavras, 

 
[...]  as  obras  de  Dostoiévski  marcam  o  surgimento  de  um  herói  cuja  voz  se 
estrutura do mesmo modo como se estrutura a voz do próprio autor no romance 
comum. A voz do herói  sobre  si mesmo e o mundo é  tão plena como a palavra 
comum do autor; não está subordinada à imagem objetificada do herói como uma 
de  suas  características mas  tão  pouco  serve  de  intérprete  da  voz  do  autor.  Ela 
possui  independência excepcional na estrutura da obra, é como se soasse ao  lado 
da  palavra  do  autor,  coadunando‐se  de modo  especial  com  ela  e  com  as  vozes 
plenivalentes de outros heróis [...] (BAKHTIN, 2010, p. 5). 
 

Assim,  a  polifonia  é  constituída  no  romance  de Dostoiévski  por meio  do  diálogo 
entre  as  personagens  e  autor  em  total  condição  de  igualdade,  podendo  inclusive  as 
personagens se rebelar contra o autor. Nesse sentido, o romance polifônico se distingue do 
romance monológico. Pois,  

[...]  a  essência  da  polifonia  consiste  justamente  no  fato  de  que  as  vozes,  [...] 
permanecem  independentes e,  como  tais,  combinam‐se numa unidade de ordem 
superior  à  homofonia.  [...]  então  é  precisamente  na  polifonia  que  ocorre  a 
combinação de várias vontades individuais [...] (BAKHTIN, 2010, p. 21). 
 

Dostoiévski  demonstra  ter  uma  profunda  compreensão  da  natureza  dialógica  do 
pensamento humano, da natureza dialógica da  ideia. Vale destacar ainda que a obra de 
Dostoiévski  foi  produzida  em  contexto  histórico  de  “[...]  luta  contra  a  coisificação  do 
homem, das relações humanas e de todos os valores humanos no capitalismo (BAKHTIN, 
1997,  p.  62)”.  Essas  questões  nos  apontam  para  o  seguinte  fato:  a  produção  do  livro 
didático que se dá em um contexto, no qual o governo assume todo o dizer, na medida em 
que  não  chama  a  sociedade  para  o  diálogo  sobre  sua  produção,  resulta  em  produções 
monológicas e autoritárias. Parece que estamos fazendo afirmações muito categóricas, no 
entanto esse tipo de afirmação é plausível porque não temos o princípio dialógico aplicado 
ao processo de produção dos  livros didáticos. Compreendemos que  a produção de um 
material didático, no qual o princípio dialógico seja o  instaurador da produção aponta o 
debate entre o órgão que o produz eos diversos grupos que compõem a sociedade, em um 
processo de vigília constante para não produzir um discurso autoritário e monológico. 

Diante do que foi exposto, pensamos ser necessário recorrer a alguns apontamentos 
de Geraldi sobre os  livros didáticos e sua utilização pelos professores. Esse autor aponta 
que 

Pela democratização do ensino, que é uma necessidade e um grande bem, tiveram 
acesso a ele largas camadas da população antes marginalizadas. A democratização, 
ainda que  falsa,  trouxe em seu bojo outra clientela. De repente, não damos aula só 
para  aqueles  que  pertencem  ao  nosso  grupo  social.  Representantes  de  outros 
grupos estão sentados nos bancos escolares. Cresceu espantosamente, de uns anos 
para cá, a população brasileira (GERALDI, 2003, p. 115‐116, grifos do autor).  
 

O crescimento espantoso ao qual se refere o autor, resultado da política educacional 
implantada após a Revolução de 1964, ampliando o número de anos de escolaridade a um 
contingente maior  da  população,  pretendeu  fazer  passar  a  ideia  de  uma  educação  que 
estava  em  processo  de  democratização,  uma  vez  que  fazia  aumentar  o  acesso.  A 
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democratização exigiu o aumento da quantidade de professores que atuavam no ensino 
básico.  Em  resposta  a  essa  demanda,  os  professores  continuaram  sendo  formados  em 
cursos  rápidos,  sem  maiores  embasamentos  teóricos,  o  que  provocou  intolerância  na 
forma  de  conceber  o  conhecimento  pretensamente  científico  tentando  ordenar 
didaticamente o processo de aprendizagem.  

Assim, “[...] a solução para o despreparo do professor, em dado momento, pareceu 
simples: bastaria oferecer‐lhe um livro que, sozinho, ensinasse aos alunos tudo o que fosse 
preciso  [...]”  (GERALDI,  2003,  p.  117).  A  presença  do  livro  didático  vai‐se  firmando 
massivamente na  sala de aula,  constituindo,  em muitos  casos, na única  fonte de  leitura 
para  muitos  professores  e  alunos,  uma  vez  que,  ainda  segundo  o  autor:  “Os  livros 
didáticos seriam de dois gêneros: verdadeiros livros textos para os alunos, e livros‐roteiros 
para  os  professores  [...] Automatiza‐se,  a  um  tempo,  o mestre  e  o  aluno,  reduzidos  a 
máquinas  de  repetição material”  (p.  117).  Teremos,  dessa  forma,  uma  constatação  de 
transmissão de um saber constituído no ambiente escolar com roteiros preestabelecidos e 
com respostas prontas, representando, para muitos, economia de  tempo e de reflexão na 
preparação  das  aulas,  transformando  esse  recurso  em  alguns  casos  manuais  a  serem 
seguidos como únicos e verdadeiros. Por sua vez, 

 
[...] como há uma deficiência muito grande nas políticas de formação continuada, o 
LD acaba funcionando, muitas vezes, como mecanismo de atualização profissional 
ainda que não seja essa sua função. Assim, um  instrumento que deveria ser visto 
de  forma  crítica  acaba por orientar o  trabalho docente. Tudo  isso vem  refletir o 
descaso a que tem sido submetida à educação brasileira e a profissionalização do 
professor (SILVA, 2005, p. 49).  
 

O que  reforça a qualidade, compreendida pelo Banco Mundial ao estabelecer nove 
fatores  como  determinantes  de  um  aprendizado  efetivo,  nesta  ordem  de  prioridades: 
bibliotecas,  tempo  de  instrução,  tarefas  de  casa,  livros  didáticos,  conhecimentos  do 
professor, experiência do professor, laboratórios, salário do professor e tamanho da classe 
(TORRES, 2009). Parece que no caso específico do Brasil a prioridade volta‐se em torno do 
livro didático, ignorando às demais. 

Diante do  inegável espaço ocupado pelo  livro didático na cultura escolar e mesmo 
sendo alvo de duras críticas, entendemos que não é possível simplesmente descartá‐lo, até 
por conta de toda uma herança cultural que, desde o final da década de 1920, sustenta o 
fazer pedagógico  em muitos  espaços  escolares,  chegando  ao ponto de Geraldi  (2003, p. 
117) dizer: “Não  é o professor que adota o  livro didático, mas o professor acaba  sendo 
adotado pelo  livro didático  [...]”.   Essa  situação,  como  aponta  o  autor, não  se  constitui 
desvinculada de um contexto, ao contrário, existem fatores que interferem nesse processo, 
tais  como:  facilidades  proporcionadas  pelos  livros  didáticos,  escassez  de  materiais 
didáticos para alguns professores localizados em regiões deficitárias e, sobretudo, falta de 
uma política de formação adequada que o leva a agir dessa maneira. 

Dessa  forma,  o  livro  didático  acaba  sendo  constituído  de  um  discurso  cultural 
revestido de uma autoridade que, na verdade, não lhe pertence. No entanto, sua presença 
massiva revela o quanto detém poder e autoridade nos espaços escolares, transformando‐
se em um objeto cultural para muitos professores em virtude de ser, muitas vezes, um dos 
recursos  didáticos  de  fácil  manuseio  da  escola,  garantindo,  assim,  estabilização  e 
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legitimação  e  definindo,  inclusive,  abordagens  pedagógicas  no  interior  das  práticas 
escolares. 

Logo, por meio dos livros didáticos, vamos definindo, segundo Coracini (2011), o que 
ensinar, o que aprender, como ensinar, quando ensinar, o que pode transformar a escola e 
as  práticas  escolares  em  rituais  engendrados  e  engessados,  uma  vez  que  a  estrutura  e 
procedimentos  pedagógicos  acabam  refletindo  ações  pedagógicas    utilizadas  pelos 
professores a partir dos livros adotados pela própria escola ou por outros livros didáticos 
que  não  estão  sendo  utilizados,  mas  estão  subsidiando  suas  práticas  no  contexto 
educacional.  
 
Finalizando 

Entendemos  que  o  livro  didático,  como  objeto  da  cultura  escolar  e,  também,  o 
PNLD merecem  análises  críticas  com  diferentes  ênfases  (aspectos  sociais,  pedagógicos, 
conteúdos, dimensão histórica, política e econômica – caráter mercadológico, concepções 
ideológicas, fundamentação psicopedagógica, aspectos sociolinguísticos e linguístico), mas 
que não será abolido. Sabemos que ele deixa a desejar em muitos aspectos, mas se torna 
instrumento  indispensável em sala de aula para muitos professores e alunos. Em muitos 
casos,  o  livro didático  acaba  estabelecendo  roteiro de  trabalho do professor para  o  ano 
letivo, atividades do dia a dia em sala de aula, ocupação dos alunos por horas a  fio em 
classe  e  em  casa  –  executando  tarefas de  casa. Por  outro  lado,  não podemos deixar de 
mencionar  o  lado do  aluno, pois, para muitos,  é  o único  livro  que  a  criança  recebe,  às 
vezes, o primeiro e o último que  lhe cai nas mãos. Sendo assim, o estudo sobre os  livros 
didáticos  é  essencial,  uma  vez  que  gastamos milhões  em  sua  compra,  porém  ainda  é 
possível  verificar  falta  de  livros  nas  escolas,  em  sentido  qualitativo  e  quantitativo.  É 
preciso  pensar  os  propósitos  da  distribuição  e,  também,  a  refletir  sobre  políticas  de 
avaliação e distribuição que levem em conta as diversidades regionais, linguísticas etc.No 
entanto,  precisamos  compreender  que  um  livro  didático  jamais  poderá  substituir  um 
professor, suas ideologias e crenças.  
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Por um estatuto do ensinoaprendizagem da leitura e da escrita: 

libertando formas linguísticas e sujeitos 
 

Elizabeth Orofino Lucio139 
 
 

Roda, roda, roda: meu povo preste atenção na roda que eu te fiz 
As discussões que proponho  trazer para a  roda a partir desse  texto  emergem do 

desenvolvimento  de minha  pesquisa  de  doutorado  que  tem  como  objetivo  analisar  os 
saberes dos professores formadores universitários na área de alfabetização. 

Considero  que  a  melhor  forma  de  iniciar  este  artigo/roda140  é  trazendo,  já  no 
primeiro  ato,  os  sujeitos  que  estão  de  diferentes  formas  imbricadas  no  contexto 
educacional, e não há  ligação mais  intensa na educação do que o elo professor e aluno, 
principalmente a relação professor alfabetizador e o aluno. 

Nessa  escrita,  apresentarei  algumas  reflexões  sobre  as  políticas  públicas 
contemporâneas de formação de professores e o ensino da leitura e da escrita, focalizando 
o  diálogo  entre  a  universidade  e  a  escola  pública,  compondo  minha  voz  com 
pesquisadores do campo da formação docente e da alfabetização. 

As questões principais analisadas ao longo deste artigo/diálogo estarão organizadas 
a  partir  de  três  eixos:  primeiramente  será  apresentado  o  elo  política  pública,  formação 
continuada de professores alfabetizadores e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa  (PNAIC),  articuladamente;  posteriormente  contextualizaremos  a  formação  do 
professor alfabetizador e a complexidade do ensinoaprendizagem da  leitura e da escrita; e, 
num terceiro momento, trarei algumas questões que culminarão com a proposição de uma 
política responsável e uma docência de responsividade no campo da linguagem e a defesa 
por uma perspectiva discursiva de alfabetização. 

 
Entre rodas: as políticas contemporâneas de formação do docente alfabetizador 

O  desafio  nacional  de  formar  leitores  e  escritores  permanece  na 
contemporaneidade, mas, em um contexto particular, nos últimos dez anos, universidade 
e escola pública unem‐se para construir processos de formação docente e ensino inicial da 
leitura e da escrita, como vivenciamos recentemente com a Constituição da Rede Nacional 
de Formação de Professores da Educação Básica (RNFC/2003) e do Programa de Formação 
Continuada Pró‐letramento (2005). 

Esse  contexto  permite‐me  dizer  que,  embora  houvesse  algumas  políticas  de 
formação para o professor alfabetizador, como o Programa de Professores Alfabetizadores 

                                            
*139Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ/RJ. 

Integrante do Laboratório de Estudos de Linguagem, Leitura, Escrita e Educação.(CNPq/CAPES). Bolsista 
OBEDUC, orofinolucio@gmail.com. 

140 Como se trata de um artigo para as “Rodas de Conversas Bakhtinianas”, considero esta escrita como um artigo/roda, 
com meus colegas professores alfabetizadores e pesquisadores bakhtinianos, e também por defender que apenas a 
partir de um ‘nós’, articulando a tríade relacional macro, meso e micro, respectivamente, universidade, Rede/escola 
pública básica e docentes/discentes, no coletivo, poderemos construir o caminho de uma educação pública, a partir de 
seu sentido público (publicus, poblicus) como o que é de direito de todo o povo. 
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(PROFA), Parâmetros Curriculares em Ação‐Alfabetização (PCN em Ação Alfabetização), 
a  partir  desse  período,  a  formação  do  professor  alfabetizador  vem  efetivando‐se 
continuamente  e  consolidando  a  necessidade  da  criação  de  uma  política  pública  de 
formação  do  docente  alfabetizador,  que  considere  a  complexidade  do  processo  de 
alfabetização e os  fatores  intraescolares e extraescolares que  influenciam o processo e as 
condições  relativas  à  estrutura material  das  escolas,  ao  salário  e  à  formação  inicial  e 
continuada, além da carreira específica desse profissional. 

Esse  mesmo  período  “inaugura”  a  relação  entre  a  pesquisa  universitária  e  o 
trabalho docente, reconhecendo a formação como uma ação relacional entre sujeitos cujas 
práticas  são  portadoras  de  saberes  (TARDIF,  2007).    Professores  formadores  do  ensino 
superior e professores do ensino básico, destacando‐se o professor alfabetizador, possuem 
saberes desenvolvidos em sua prática cotidiana. 

Partindo da assertiva de que o professor alfabetizador é um docente profissional e 
que  em  seu  cotidiano  constrói  saberes  plurais,  oriundos  da  formação  profissional  e  de 
saberes  disciplinares,  curriculares  e  experienciais  (op  cit,2007),  interrogamo‐nos  sobre  o 
lugar  do  professor  alfabetizador  na  formação  e  que  sentido(s)  possui(em)  essa(s) 
formação(ões), em que o PNAIC se insere. 

Os  programas  contemporâneos  de  formação  seguem  as  características  de  um 
modelo  “em  cascata”,  no  qual  um  primeiro  grupo  de  profissionais  é  “capacitado”  e 
transforma‐se em “capacitador” de um novo grupo que, por sua vez, capacita um grupo 
seguinte.”  (GATTI  &  BARRETO,  2009).  Assim  novos  atores,  denominados 
tutores/orientadores  de  aprendizagem,  mas  que  são,  na  verdade,  os  formadores 
intermediários (LUCIO,2010) que possuem seus lócus de trabalho nas instâncias estaduais 
e municipais de educação, passam a fazer parte do cenário da formação continuada. 

 Em julho de 2012, o Ministério da Educação (MEC) instituiu o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Segundo a Portaria n.º 867, de 4 de  julho de 2012 
do MEC, o PNAIC tem, como principal finalidade, alfabetizar as crianças até, no máximo, 
os oito anos de idade, ou seja, ao final do 3º ano do ensino fundamental (EF) (Brasil, 2012). 
A ação responsável relativa à urgência de políticas dirigidas à alfabetização infantil, diante 
da realidade nacional,  faz‐nos depreender o PNAIC como uma política responsável, que 
proporia uma compreensão responsiva que conecta fala e escuta, ou seja, que pressupõe o 
diálogo  (PONZIO,  2010).  E,  para  compreender  a  responsabilidade  dessa  política 
responsável, novamente  interrogo: quando haverá  dialogia  entre os verdadeiros  atores  e 
autores  da  escola  e  do  processo  de  alfabetização,  ou  seja,  professores  alfabetizadores  e 
crianças? 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa nos desvela, por meio de um de 
seus eixos estruturantes (materiais didáticos e pedagógicos) ‐ composto por conjuntos de 
materiais específicos para alfabetização‐, a apresentação de uma ampla e diversa reflexão 
teórica  sobre  a  alfabetização  e  os  caminhos  para  utilização  em  sala  de  aula  dos  jogos 
pedagógicos,  acervos  do  Programa  Biblioteca  em  sua  Casa  (PNBE)  e  do  Programa 
Nacional do Livro Didático  (PNLD),  são necessárias, assim  como, uma  reflexão  sobre o 
trabalho  com  o  sistema de  escrita, que  é  o  alicerce do programa  em nossa perspectiva. 
Também traz fundamentações e reflexões sobre os conceitos de alfabetização e letramento, 
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currículo,  rotina,  planejamento,  ludicidade,  literatura,  biblioteca  escolar  e  o  ensino  da 
língua portuguesa na alfabetização. 

O Pacto também “espelha” que a criação RNFC deu continuidade ao grande desafio 
de dar  conta do analfabetismo, em  larga escala, e,  respectivamente, estende as questões 
históricas  da  formação  docente  no  país  para  o  cerne  da  questão  que  é  uma  política 
educacional  de  formação  construída  no  e  a  partir  de  um  “nós”,  articulando  a  tríade 
relacional macro, meso e micro (NÓVOA, 1992) respectivamente, instâncias governamentais, 
universidade,  Rede/escola  pública  básica  e  docentes/  discentes,  coletivamente.  Uma 
formação em Rede que  impacte  todas as redes estaduais e municipais de educação, pois 
entrelaça fios de uma política responsável, e as vozes e os saberes docentes de professores 
alfabetizadores e formadores. 

 
O  rodador:  a  formação  do  professor  alfabetizador  e  a  complexidade  do 
ensinoaprendizagem da leitura e da escrita 

Como  se  pode  constatar,  o  PNAIC  retoma  uma  discussão  que  necessita  ser 
resolvida no Brasil: a da formação de professores e da alfabetização que queremos para as 
nossas crianças. 

O PNAIC, por meio da Lei  12.208 de  25 de  abril de  2013, no Artigo  3,  inciso  IV, 
introduz    “  no  currículo  das  instituições  de  ensino  superior,  disciplinas  específicas  de 
alfabetização”,  o  que    demonstra  a  necessidade  de  que  o  professor  de  leitura  e  escrita 
conheça o objeto da aprendizagem, que  é a  língua  escrita,  com  todos os  elementos que 
compõem a sua estrutura, para que haja êxito na realização da sua mediação no processo 
de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. 

A especificidade de disciplinas de alfabetização, na formação inicial docente, faz‐me 
vislumbrar, em um futuro próximo, uma formação específica para o docente alfabetizador, 
em uma perspectiva de formação que envolva docentes em formação inicial e continuada, 
realizando um amálgama entre tantos programas que visam à formação docente, como o 
Programa  Institucional de  Iniciação à Docência  (PIBID) e o Plano Nacional de Formação 
de Professores da Educação Básica (PARFOR), e as formações da RNFC, com seus diversos 
programas Pró‐letramento, PNAIC etc. 

Sendo assim, teremos um aprofundamento no campo da alfabetização e trataremos 
dos reais desafios da compreensão do processo de alfabetização que são: a relação cultural, 
histórica  e  sociocognitiva  com um  sistema de  escrita  alfabética,  que  envolve  complexas 
relações  (não)  sistematizadas  com  o  sistema  de  escrita,  que  tem  a  mediação  de 
instrumentos e sujeitos. Esse sistema envolve um processo discursivo de significação, uma 
vez que se realiza por meio de enunciados, produzidos por diferentes sujeitos históricos, e 
envolve um processo  individual e coletivo  (social) de diversas  facetas e detalhes sobre o 
uso do sistema alfabético de base ortográfica. 

Aprofundando  nossa  compreensão  sobre  o  processo  de  alfabetização, 
entenderemos  que  a  linguagem  é  um modo  de  constituição  das  subjetividades  e  uma 
forma de  expressão  e    representação do mundo,  e  estaremos  cientes de que  “interditar 
formas  linguísticas  é  interditar  sujeitos”  (GERALDI,2010).  Formar  alunos  leitores  e 
escritores é  compreender que a  linguagem dos alunos é o único meio pelo qual podem 
desenvolver  sua própria voz e  construir  suas palavras‐próprias, o que  implica  conhecer a 
cultura das classes populares brasileiras. 
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O grande desafio do tempo presente é conhecer os usos da leitura e da escrita das 
camadas que estão nas escolas públicas brasileiras para além dos muros da escola e das 
avaliações  e,  assim,  efetivar o  ensino da  leitura  e da  escrita, garantindo um direito que 
historicamente  foi  negado:  a  alfabetização  no  sentido  freireano,  a  da  linguagem  como 
caminho de invenção da cidadania, que virá acompanhada da democratização de práticas 
de uso da escrita pelas classes populares. 

A  concepção discursiva  (SMOLKA, 2008),  em  cujo bojo  estão perguntas quanto à 
função  social  da  escrita,  à  elaboração  cognitiva  no  sentido  de  construção  conceitual,  à 
dialogicidade,  isto  é,  aprender  a  ler  e  a  escrever  lendo  e  escrevendo,  tendo  em  vista  o 
‘como?’, o  ‘por quê?’ e o  ‘para quê?’.Sobretudo,  este último questionamento nos  coloca, 
hoje,  a necessidade de  ressignificarmos  o  sentido da palavra  alfabetização,  e  junto  com 
Paulo Freire em sua Pedagogia da Esperança refletirmos: 

 
que me  parece  finalmente  impossível,  hoje  como  ontem,  é  pensar, mais  do  que 
pensar,  é  ter  uma  prática  de  educação  popular  em  que,  prévia  e 
concomitantemente, não se tenham levado e não se levem a sério problemas como: 
que  conteúdos  ensinar,  a  favor de  que  ensiná‐los,  a  favor de  quem,  contra  que, 
contra quem. Quem escolhe os  conteúdos e  como  são ensinados. Que é ensinar? 
Que é aprender? Como se dão as relações entre ensinar e aprender? Que é o saber 
de  experiência  feito? Podemos descartá‐la  como  impreciso, desarticulado? Como 
superá‐la? Que é o professor? Qual  seu papel? E o aluno, que é? E o  seu papel? 
Não  ser  igual  ao aluno  significa dever  ser o professor autoritário? É possível  ser 
democrático e dialógico sem deixar de ser professor, diferente do aluno? Significa o 
diálogo um bate‐papo  inconseqüente cuja atmosfera  ideal seria a do “deixa como 
está para ver  como  fica”? Pode haver uma  séria  tentativa de  escrita  e  leitura da 
palavra sem a leitura do mundo? Significa a crítica necessária à educação bancária 
que o educador que a faz não tem o que ensinar e não deve fazê‐lo? Será possível 
um professor que não ensina? Que é a codificação, qual o seu papel no quadro de 
uma  teoria  do  conhecimento?  Como  entender,  mas  sobretudo  viver,  a  relação 
prática‐teoria  sem  que  a  frase  vire  frase  feita? Como  superar  a  tentação  basista, 
voluntarista,  e  como  superar  também  a  tentação  intelectualista,  verbalista, 
blablablante? Como trabalhar a relação linguagem‐cidadania? (FREIRE,1992, p.69, 
grifos do autor). 
 

A concepção discursiva  (SMOLKA, 2008), nos  faz concretizar a práxis  linguagem e 
cidadania, pois em seu alicerce bojo estão perguntas quanto à  função social da escrita, à 
elaboração cognitiva no sentido de construção conceitual, à dialogicidade, isto é, aprender 
a ler e a escrever lendo e escrevendo, tendo em vista o ‘como?’, o ‘por quê?’ e o ‘para quê?’ 

 
A  roda  da  vida:  por  uma  política  responsável  e  uma  docência  responsiva  e  uma 
concepção discursiva de alfabetização 

A palavra marcante no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é a palavra 
DIREITO,  pautando‐me  de  uma  perspectiva  da  compreensão  responsiva  ativa,  para  a  ato 
responsivo responsável do sujeito do não‐álibi, no dizer bakhtiniano. Engessa‐me pensar 
apenas em direitos de aprendizagem. 

Que  as  palavras  presente  no  PNAIC,  que  focalizam  a  temática  da  alfabetização, 
realmente anunciem e concretizem, por meio de uma política educacional responsável, “O 
Estatuto  da Alfabetização  Brasileira”. Dessa  forma,  que  fiquem decretados  direitos  que 
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ainda precisam ser escritos, de olharmos a criança como sujeito ativo, produzida pela ação 
singular, que  “[…]  se dá  sempre na  ação, no  ato, ou  seja,  como o que me  é dado para 
realizar  […]”  (Bakhtin,  2010)  e  o  direito  à  “ensinagem”,  pois  uma  escola  pública  de 
qualidade,  com  leitores e escritores  com palavras próprias, precisa assegurar o direito à 
formação e à valorização da docência profissional do professor alfabetizador. 

 
Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz 

Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz 
Posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim 
Quando almoço, não janto e quando canto é assim 

Agora vou divertir, agora vou começar 
Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar 

Não é obrigado a me ouvir quem não quiser escutar 
Quem tem dinheiro no mundo quanto mais tem, quer ganhar 

E a gente que não tem nada fica pior do que está 
Seu moço, tenha vergonha, acabe a descaração 
Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão 

Agora vou divertir, agora vou prosseguir 
Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair 

Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir 
Se morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu 

Quero ver quem que separa o pó do rico do meu 
Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver 

Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer 
Agora vou divertir agora vou prosseguir 

Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair 
Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir 

Seu moço, tenha cuidado com sua exploração 
Se não lhe dou de presente a sua cova no chão 

Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir 
Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui 

Agora vou divertir, agora vou terminar 
Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar 

Não é obrigado a me ouvir quem não quiser escutar 
Agora vou terminar, agora vou discorrer 

Quem sabe tudo e diz logo fica sem nada a dizer 
Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir 
Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair 

 
Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz‐ finalizar 
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Práticas de letramentos na formação do professor:  
implicações da cultura e da alteridade nas práticas pedagógicas 

 
Antônio Carlos Santos de Lima141  

Lúcia de Fátima Santos142  
 
 

A proposta de comunicação que apresentamos tem como objetivo problematizar a 
relação vida, cultura e alteridade, conjugando reflexões de Mikhail Bakhtin (2006, 2003) e 
Michel  de  Certeau  (2002,  2005),  a  partir  de  análise  de  dados  de  uma  pesquisa  em 
desenvolvimento, cujo  tema é  letramento acadêmico em um curso de Letras à distância, 
ofertado  pelo  Instituto  Federal  de Alagoas  em  parceria  com  a Universidade Aberta do 
Brasil. Trata‐se de um projeto de pesquisa  cujo  objetivo principal  é  objetivo  analisar,  a 
partir  de  experiências  com  leitura  e  produção  de  textos  amparadas  numa  concepção 
dialógica de  linguagem  (BAKHTIN, 1992 e 2003), a  formação do professor de  línguas na 
perspectiva do letramento. 

 Fundamentamos  nossa  análise  na  perspectiva  de  que,  mesmo  sofrendo 
determinações,  há  possibilidades  de  o  sujeito  imprimir  traços  de  responsividade  que  o 
diferenciam  do  outro  a  partir  de  um  determinado  contexto  sócio‐histórico,  pois  a 
produção  de  cada  compreensão  responsiva  ativa  é  singular  e  não  reiterável,  porém  se 
constitui  nas  relações  dialógicas,  afinal  a  nossa  palavra  resulta  da  interação  e  somente 
através dela é que nos definimos em relação ao outro (BAKHTIN, 1992, p.113).  

Nesse  sentido, a  formação do professor nesse  curso à distância é  fundamentada 
numa concepção dialógica de leitura e produção de textos, constituindo‐se como práticas 
de  letramento.  São  essas práticas  que darão  subsídios  ao professor para  que  atenda  às 
demandas sociais requeridas na formação dos sujeitos. Assim, nos eventos de letramento 
interessa ao professor  fazer um acompanhamento  criterioso do processo de  escrita  e de 
leitura dos alunos, sem perder de vista que a expressão da individualidade como marca de 
responsividade  é  decorrente  das  inter‐relações  sociais  que  norteiam  a  relação  com  a 
alteridade, podendo acontecer tanto numa relação dialógica de refutação, de controvérsia, 
de discussão, de discordância, quanto numa  relação de  concordância  (BAKHTIN  (1997, 
p.354).  

Bakhtin  (1981) alerta para o  fato de que as  relações dialógicas – quer  sejam num 
plano mais imediato (o diálogo entre interlocutores numa situação informal, por exemplo), 
quer  seja num plano mais  amplo  (como o diálogo  entre obras publicadas  em  contextos 
culturais de épocas distintas) – não poderem  ser estabelecidas por  critérios estritamente 
linguísticos.  Inexistem  relações  dialógicas  quando  se  visa  meramente  aos  aspectos 
linguísticos,  às  relações  lógicas.  Estas  relações  apenas  se  tornam  dialógicas  quando  se 
personificam  na  linguagem,  tornam‐se  enunciados,  convertem‐se  em  posições  de 
diferentes sujeitos expressas na  linguagem  (1981, p. 158). Portanto, são  relações que não 
prescindem os aspectos linguísticos, porém não se restringem a eles. Isso quer dizer que, 
“realizando‐se  no  processo  social,  todo  signo  é  ideológico,  e  portanto  também  o  signo 
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linguístico,  vê‐se  marcado  pelo  horizonte  social  de  uma  época  e  de  um  grupo  social 
determinados” (BAKHTIN, 2006, p. 45, grifos do autor). 

Essa  ênfase  na  relação  dialógica  entre  diferentes  sujeitos  em  distintas  esferas 
culturais consiste em um ponto importante das reflexões bakhtinianas, como também das 
discussões de De Certeau  (2002). Como  afirma Giard  (2002, p.  18),  em De Certeau  “há 
sempre  uma  confiança  depositada  no  outro.”  Portanto,  há  sempre  um  espaço  para  o 
diálogo nas diferentes maneiras de fazer do cotidiano. 

Pautado nessa relação com o outro, De Certeau argumenta acerca da relação entre 
produtores  e  consumidores  nas  práticas  ordinárias.  Segundo  ele  (2002,  p.    40),  faz‐se 
necessário analisar o uso dos produtos sob a perspectiva de quem não os fabrica, porque 
“a  presença  e  circulação  de  uma  representação  (ensinada  como  o  código  da  promoção 
sócio‐econômica por pregadores, por educadores ou por vulgarizadores) não indicam, de 
modo algum, o que  ela  significa para  seus usuários.”   É mediante  essa  significação das 
práticas sociais para seus usuários que se pode falar, realmente, de cultura no plural; não 
basta  ser  autor  de  práticas  sociais,  é  preciso  que  elas  signifiquem  para  aqueles  que  as 
realizam. 

É nessa perspectiva que  focamos nossa análise,  indagando sobre o modo como as 
experiências  culturais  interferem  na  formação  do  sujeito  profissional,  no  caso  de  nossa 
investigação, o professor. De acordo com essa visão de cultura como prática significativa, 
De Certeau (2005) reflete sobre a posição da universidade diante das culturas de massa. 

A partir de uma análise das universidades francesas, ele postula que a universidade 
precisa responder, na atualidade, à produção de uma cultura de massa (que é constituída 
pelas atividades dos não produtores oficiais de  cultura), para a qual  sua  tradição não a 
preparou  (DE CERTEAU, 2005, p. 101), centrando‐se apenas na preservação da “cultura 
dos privilegiados”. 

Para  De  Certeau  (2005),  essa  insistência  em  transmitir  uma  “cultura  de  elite,” 
fundamentada em uma visão homogeneizante de ensino é  incompatível com a realidade 
heterogênea  de  alunos  de  diferentes  grupos  sociais  que  frequentam  atualmente  as 
universidades. Em função disso, os alunos são submetidos “a grades intelectuais” que não 
consideram  significativas  e  produtivas,  por  isso  não  veem  no  ensino  que  lhes  é 
apresentado um interesse relacionado com suas experiências culturais e sociais. O critério 
elitista  de  ensino  e  aprendizagem  também  se  estende  à  pesquisa,  em  que  a 
multidisciplinaridade  é  proibida  em  função  de  uma  visão  única  de  se  desenvolver 
pesquisa  (“o  jardim  multidisciplinar  é  podado  na  floresta  virgem  universitária”  (DE 
CERTEAU,  2005,  p.  108).  Para  se  manter  nesse  contexto  de  adversidades  de  seus 
interesses, os alunos realizam um trabalho de bricolagem,143 no qual associam materiais de 
sua  cultura  aos  que  lhes  são  impostos.  Sobre  essa  realidade, De Certeau  (2005,  p.  106) 
posiciona‐se de modo categórico:  

 
A cultura não é apenas absurda quando cessa de ser a linguagem — o produto, a 
ferramenta e a regulamentação — daqueles que a falam; quando volta contra eles a 
arma de uma discriminação social e a navalha destinada a um desempate; quando 

                                            
143 Essa palavra é frequentemente usada na Antropologia e corresponde a um trabalho “cuja técnica é improvisada, 

adaptada aos materiais e às circunstâncias.” (Explicação dada pela tradutora do livro: Enid Abreu Dobránszky). 
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a operação cirúrgica (fazer a triagem e selecionar) diz respeito à produção cultural 
(‘ensinar a aprender’). 
 

Assim, pretendemos  investigar  se o  encontro  entre  a  cultura  letrada,  as  teorias  – 
representada pela  alteridade  –  e  a  cultura de massa  –  representada pelos  sujeitos,  suas 
vidas  e  seus  contextos  sócio  históricos  –  dão  conta  de  uma  formação  condizente  para 
atender às demandas sociais hoje apresentas na sociedade. 

Os dados preliminares de análise, nesse recorte, serão as produções dos alunos no 
Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem,  na  disciplina,  TCC‐  Elaboração  de  Projetos.  Isso 
porque nesse componente curricular é patente, através dos  textos,a  impressão dos  traços 
de  subjetividade  propostos  por  Bakhtin,  pois  “a  linguagem  fornece  pistas  sobre  as 
representações que embasam as ações dos agentes” (MAGALHÃES, 2004, p. 73). 

Assim, serão analisados os  textos postados nos  fóruns de discussão,  lugar onde a 
interação  mais  se  evidencia  e  pode  revelar  se,  nas  práticas  de  letramento,  os  alunos 
consideram produtivos os saberes circulados e se realmente há a preponderância de uma 
cultura  de  elite  homogeneizante  incompatível  com  a  heterogeneidade  dos  alunos  de 
diferentes  grupos  sociais  (DE  CERTAEU,  2005)  ou  de  modos  de  vida  também 
diferenciados.  São  esses modos  de  vida,  de  cultura  que  darão  os  diversos  sentidos  às 
enunciações.   Segundo Bakhtin  (2006), “a  situação  social mais  imediata  e  o meio  social mais 
amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da 
enunciação”  (p.  117,  grifos  do  autor).  Assim,  para  não  incorrerem  numa  tentativa  de 
homogeneização na heterogeneidade, os enunciados, nas práticas de letramento, precisam 
ser direcionados para uma visão plural de cultura.  

Um  recorte de  algumas  enunciações postadas no  fórum de discussão de um dos 
polos  onde  funciona  o  curso  de  Letras  à  distância,  explicita  como,  de  fato,  acontece  o 
trabalho realizado. Vejamos: 

 
O meu tema ficou bem definido na aula presencial: 
A importância da leitura infantil (ou seja, leitura na infância) na formação de ʺfuturosʺ leitores. 
O que não está bem claro ainda para mim é como irei iniciar a problematização. 
O que fazer primeiro? 
Definir minha base  teórica para  ter um melhor apoio na  fundamentação do meu problema ou  identificar 
meu problema para depois fundamentá‐lo? 
  
Boa Noite! 
A  Base  Teórica  vai  servir  tanto  para  você  contextualizar  seu  problema  e  problematizá‐lo,  como  para 
fundamentá‐lo. Por  exemplo: quando vc diz que a  leitura  é  importante, você  já está utilizando uma base 
teórica. Mas nesse  item, vc sistematiza, por exemplo, o conceito de  leitura. Na verdade, a base  teórica vai 
servir  como  argumento  de  autoridade.  Espero  ter  esclarecido. Mas,  se  não,  pergunte  novamente;  terei  o 
maior prazer em responder‐lhe. 

 
Observemos que, nessa fala, ao responder à aluna, o professor, como representante 

da alteridade, parece não imprimir uma cultura de elite, homogeneizante; nessa prática de 
letramento, esse professor utiliza, 

 
entre  outras  estratégias,  o  conjunto  de  operações  discursivas  nos  referentes  que 
constituem  tópicos  e  subtópicos  discursivos  na  aula,  tais  como  a  explicação  ou 
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descrição de conceitos, processos e  tarefas, as estratégias  interpessoais orais para 
manter  a  atenção  dos  alunos  no  tópico  do  discurso,  para monitorar  e  avaliar  a 
compreensão  oral, para  interessar  os  alunos  nesses  tópicos  (KLEIMAN,  2001, p. 
52).  
 

Entretanto,  nesse  mesmo  contexto  de  interação,  alguns  sujeitos  se  revelam  em 
condição  de  heterogeneidade,  pertencentes  a  contextos  culturais  diversos,  logo  não 
apresentando o mesmo nível de  compreensão, asseverando a possibilidade, de o  sujeito 
imprimir traços de responsividade que o diferenciam do outro a partir de um determinado 
contexto  sócio‐histórico,  como  observamos na  sequência  abaixo numa  interação  entre  o 
tutor e uma aluna: 

 
Teu  tema  ainda  é muito  abrangente...  pense  em  delimitá‐lo  para  uma  turma  do  EM  e  definas  quais  os 
instrumentos que serão usados para coletar os dados da pesquisa. 
 
Meu  tema  está  delimitado  em  uma  turma,  o  4º  ano  ʺCʺ,  mas  preciso  dizer  isso  no  tema? 
 
Coletarei meus dados através de observações nas aulas de Língua Portuguesa nessa  turma, observarei os 
estágios dos futuros professores e já conversei com a docente da turma sobre a possibilidade de registrar as 
suas aulas, através de gravações e filmagens. 

 
Percebamos  que  há  divergência  no  conceito  do  termo  “delimitação”,  que  não  se 

restringe  apenas  ao  significado  linguístico,  mas  revela  ausência  de  um  letramento 
acadêmico que pode ser oriunda de seu contexto sócio‐histórico‐cultural.  
  Nesse  sentido, para que o processo  formativo do  sujeito  seja bem  sucedido, para 
que ele possa se constituir letrado, é necessário que seja considerada pela alteridade, como 
representante  da  universidade,  na  perspectiva  de  De  Certeau  (2005),  sua  vida  e  sua 
cultura.  Essa  é  uma  questão  basilar  num  trabalho  fundamentado  numa  perspectiva  de 
letramento. Sob essa perspectiva, as práticas pedagógicas de ensino de línguas e formação 
de professores  tendem a apresentar  resultados bastante   promissores quando o  trabalho 
realizado  não  perde  de  vista  o  cotidiano  do  aluno,  a  relação  dele  com  o  seu  contexto 
cultural e com os outros sujeitos com os quais ele constitui espaços dialógicos. É sob essa 
orientação que pretendemos dar continuidade ao trabalho de reflexão sobre o letramento 
dos alunos do curso de Letras à distância.  
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Práticas de linguagem e a educação 
 

Erineu Foerste144 
Laura Maria Bassani Muri Paixão145 

Walkyria Barcelos Sperandio146 
 
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. 

 
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, 
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[...] 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 
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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 
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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 

 



 

 312

[...]  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  Círculo  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 
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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 
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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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Princípios e perspectivas bakhtinianas na pesquisa de 
natureza histórica e cultural 

 
Dulcinéa Campos147 

 
 
O presente artigo  tem por objetivo aprofundar questões  relacionadas  com o  tema 

como possibilidades de  reflexões  sobre  conceitos bakhtinianos que podem nos  ajudar  a 
pensar  a  questão  da  metodologia  nas  pesquisas  de  perspectiva  histórica  e  cultural.  
Ressaltamos  que  Mikhail  Bakhtin  (1895‐1975),  reconhecidamente  um  filósofo  da 
linguagem, adota a ideia de que o sujeito, histórico e social, encontra‐se enraizado em uma 
realidade  concreta  semiótica,  carregada  de  sentidos.    Dessa  forma,  esse  autor  não  se 
debruçou sobre a formulação de uma metodologia para a pesquisa, mas, ao realizar seus 
estudos, escolheu o método que mais se adequava à sua forma de conceber a linguagem e 
o mundo. Esse método, obviamente, orientado por princípios teóricos que tinham em suas 
bases  a  dialogia.    Desse modo,  os  conceitos  formulados  por  esse  autor  oferecem  um 
arcabouço teórico que oferece ao pesquisador grande flexibilidade de dialogar com vários 
campos  do  conhecimento  e,  principalmente,  apontar  caminhos  a  serem  percorridos  em 
uma pesquisa que se propõe a analisar um mundo que se constitui dialeticamente. Essa 
dialética  é,  por  excelência,  dialogada  e  comprometida  não  com  a  síntese, mas  com  o 
acontecimento  advindo  do  contexto  histórico  compartilhado  por meio  de  permanente 
diálogo. É uma dialética que não ignora a singularidade e a  eventicidade. 

Bakhtin oferece, portanto, importantes conceitos para pensarmos a metodologia na 
pesquisa  que  se  propõe  a  estudar  o  homem  no  tempo  histórico.  Dentre  tantos  outros 
conceitos,  selecionamos, para  fins deste artigo, o dialogismo, a polifonia, a  exotopia  e a 
carnavalização. Esses conceitos são discutidos em suas obras, dentre as quais destacamos 
O  problema  da  poética  em Dostoiévski  (publicada  pela  primeira  vez  em  1929  e  com  uma 
segunda  edição  em  1963)  e  A  cultura  popular  na  Idade Média  e  no  Renascimento:  o 
contexto de François Rabelais (publicada em 1965). Nessas obras, Bakhtin adota como pilar 
o  dialogismo  e  por meio  dele  revela  a  sua  forma  de  pensar  o  homem  na  sua  própria 
existência concreta. 

Assim,  seguindo  a  perspectiva  dialógica  desse  autor  neste  artigo,  primeiramente 
discutiremos  os  conceitos  ora  elencados  destacando  a  forma  como  o  próprio  Bakhtin 
utilizou  esses  conceitos  em  seus  estudos.  A  seguir  apresentaremos  possibilidades 
metodológicas,  como  forma  de  reflexões  para  realizações  de  pesquisas  de  natureza 
histórica  e  cultural.  Por  último,  a  fim  de  possibilitar  um  acabamento  estético  ao  texto, 
expomos as considerações finais. 

 
Conceitos  bakhtinianos  e  a  relação  que  estabelecem  na  compreensão  do  contexto  
histórico e cultural 

Bakhtin  buscou  compreender  melhor  a  elaboração  de  sua  própria  filosofia  ao 
analisar a composição  implícita nos romances de Dostioiévski. Procurou analisar como o 
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dialogismo, a exotopia e a polifonia foram praticados em seus romances e como eles foram 
determinantes para que  esse autor  subvertesse as velhas  formas do  romance  europeu  e 
criasse  um  novo  tipo  de  romance,  o  polifônico.  No  entanto,  não  seria  possível  a 
compreensão de que  a inovação peculiar do romance de Dostoiévski  se centra no fato de 
que ele vê as suas personagens como sujeitos, no sentido de que  “[...] não importa o que a 
sua personagem é no mundo, mas, acima, de tudo, o que o mundo é para a personagem e 
o  que  ela  é  para  si  mesma”  (2010,  p.  52),    se  Bakhtin  não  aplicasse  o  seu  próprio 
pensamento filosófico. 

Desse  modo,  Bakhtin  salienta  que,  para  respeitar  a  singularidade  de  cada 
personagem, Dostoiévski usava um método específico, em que possibilitava a cada uma 
delas  se  lançar para  fora das  normas  sociais  rígidas  existentes, por meio da  criação de 
situações  em  que  elas  eram  provocadas  a  se  revelar.  Fazia  isso  inspirado  na  realidade 
social  concreta, pois “[...]  ele  criava  imagens vivas  e  ideias auscultadas,  encontradas,  às 
vezes  adivinhadas  por  ele  na  própria  realidade,  ou  seja,  ideias  que  já  têm  vida  ou  que 
ganham  vida  como  força‐ideia”  (2010,  p.  100).    Esse  método  tornava  possível  o 
desabrochar  de  uma  diversidade  que  ganhava  significação  em  um  dado momento,  em 
uma dada circunstância. Nesse sentido, Bakhtin revela o movimento exotópico criado por 
Dostoiévski  por meio  da  ausculta    às  relações  dialógicas  que  provinham  de  todas  as 
direções e em todas as manifestações da vida. 

Esse  movimento  dialógico,  polifônico  e  exotópico  na  pesquisa  oferece  um 
execedente  de  visão  que  possibilita  ao  pesquisador  realizar  movimentos  de 
distanciamentos e de  aproximações  por meio da ausculta dos “[...]  ecos das vozes‐ideias 
do passado,  tanto do passado mais próximo  [...] quanto do mais distante”  (2010, p.101). 
Nesse processo de encontro de  consciências que  se dá entre pesquisador e pesquisados, 
todas  as  vozes  sociais  são  auscultadas  igualmente,  pois  todas  são  consideradas 
independentes, plenivalentes, autônomas e carregadas de sentidos  ideológicos. Como vimos, 
para  Bakhtin,  Dostoiévski  criativamente  desprendia‐se  de  seu  tempo  e  se  projetava 
dialogicamente,  tanto em direção ao passado quanto em direção ao  futuro, pois, “Desse 
modo, no plano da atualidade confluíam e polemizavam o passado, o presente e o futuro” 
(2010,  p.  100).  Essa  visão  exotópica,  polifônica  e  dialógica,  evidentemente,  ajuda‐nos  a 
capturar de forma mais abrangente o caráter histórico e cultural da realidade pesquisada, 
pois, quando  tratada dessa  forma, a realidade perde o seu caráter de “[...] estatismo, seu 
naturalismo,  sua  dispersão  [...],  o  futuro  real  começa  a  penetrá‐la  sob  a  forma  de 
tendências, possibilidades e antecipações” (BAKHTIN, 1987, p. 106). 

 
A carnavalização como metodologia de análise dos processos de singularidade social 

A partir das análises dos escritos de Dostoiévski, Bakhtin  inaugura o  conceito de 
romance polifônico e de carnavalização da literatura. Nessa obra, faz uma associação entre 
o carnaval e a literatura, advindo daí o termo carnavalização da literatura, ou seja, assim 
como  o  carnaval  é  um  acontecimento  simbólico  representativo  do  qual  emerge  uma 
linguagem  igualmente  simbólica  e  metafórica,  a  literatura  carnavalizada  segue  essa 
mesma  lógica  de  sentido.  Essa  forma  de  linguagem  foi  uma maneira  encontrada  por 
Dostoiévski para descrever as coisas mais ínfimas da vida humana, que eram captadas por 
meio do processo de ausculta. Para descrevê‐las, era necessária uma  linguagem peculiar 
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que,  para  ser  traduzida  adequadamente  para  a  linguagem  verbal,  seria  necessário  a 
escolha  de  palavras  que  se  assemelhassem  à  linguagem  simbólica  do  carnaval.    Essa 
transposição  dos  sentidos  ambivalente  e metafórico  da  linguagem  do  carnaval  para  a 
linguagem da  literatura é que denominamos de carnavalização  (BAKHTIN, 2010). Desse 
modo,  a  carnavalização  é  um  conceito  que  possibilita  ao  pesquisador  a  percepção  de 
sentidos  impressos  nos  processos  de  resistência  em  que  inserem  o  surgimento  do 
inusitado, uma vez que o sujeito bakhtiniano é, por natureza, responsivo.   

Bakhtin  assevera,  portanto,  que  a  linguagem  carnavalesca  traz  em  seu  cerne  a 
ambivalência, uma vez que todas as imagens do carnaval comportam duplo sentido, pois 
elas  não  só  desvelam,  criticam  e  denunciam  crises  existentes  no  cotidiano,  como,  ao 
mesmo tempo, propõem ações de superação, mostrando que novas formas de convivência 
e organização social são possíveis. Nesse contexto, as soluções não surgem a priori; elas são 
encontradas  na  própria  realidade  concreta. Nesse  sentido,  a  carnavalização  subverte  o 
modelo  reificado  de mundo, mostrando  que  esses modelos,  além  de  inadequados,  são 
antagônicos ao sentido da vida, evidenciando, portanto, que, no âmbito da cultua, há tanto 
submissão  quanto  resistência,  ou  seja,  aquele  que  se  submete  também  resiste. Assim,  a 
carnavalização na pesquisa é um modo de linguagem revelador da cultura, principalmente 
da cultura de massa que, articulada com a  literatura,   reflete o cotidiano vivido que, por 
sua vez, se refrata em muitos gêneros literários. 

Mikahil  Bakhtin mostrou  que  é  possível  e  viável  essa  abordagem  em  pesquisas, 
uma vez que ele a utilizou para analisar os escritos de François Rebelais, apresentados na 
sua obra A  cultura  popular na  idade média  e no  renascimento. Para  entender  esses  escritos, 
Bakhtin  buscou  compreender,  primeiramente,  as  fontes  populares  que  lhe  serviram  de 
inspiração,  juntamente  com  a  sua principal  característica, que  é  a  cultura  cômica  popular 
(BAKHTIN,  1987).  Essas  fontes  populares  sobre  as  quais  Rebelais  se  debruçava  para 
escrever  a  sua obra  eram  revestidas de  significação  cultural de um determinado  tempo 
histórico,  a  qual  Bakhtin  denominou  de metáfora  da  praça  pública,  que  “[...]  reflete  a 
concepção única do mundo que  se  cria nas  contradições”  (BAKHTIN, 1987, p. 128).   “A 
praça pública no fim da Idade Média e no renascimento formava um mundo único e coeso 
onde todas as ‘tomadas de palavra’ [...] possuíam alguma coisa em comum, [...] liberdade, 
franqueza e familiaridade” (Bakhtin, 1975, p.132).   

Nesse contexto da praça pública, a carnavalização se manifesta compreendida como 
uma  linguagem  carregada  de  simbologias  e  adereços  que  expunha    criticamente  as 
organizações  sociais  dominantes.  Essa  linguagem,  além  de  expor  a  divergência  entre  o 
oficial e o não oficial, se identifica com o “caráter‐não‐oficial” (BAKHTIN, 1987). O caráter 
não oficial, identificado como movimentos culturais, retratava o modo de ser, pensar e agir 
das massas. 

Em  suas análises,  interessava a Bakhtin não a pretensa divisão entre oficial e não 
oficial, que  consiste na  tentativa de  separar  a  cultura  em  status menor ou maior, mas  a 
forma  social  em que  a humanidade  se  encontrava organizada, uma vez que Bakhtin  se 
contrapõe a esse modo binário de ver e compreender a cultura. Assim, em seus estudos, 
Bakhtin não se deteve nas diferenças entre as culturas  (oficias e não oficiais), mas  teve o 
propósito de assinalar a forma como essas diferenças são ideologicamente estigmatizadas 
socialmente e se transformaram em desigualdades sociais. Essas desigualdades são marcas 
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da  hierarquização  produzida  pela  sociedade  de  classes,  manifestadas  nas  estruturas 
sociais. Desse modo, “A praça pública era o ponto de convergência de  tudo que não era 
oficial, de certa forma gozava de um direito de extraterritorialidade no mundo da ordem e 
da ideologia oficiais, e o povo aí tinha sempre a última palavra” (BAKHTIN, 1975, p.132). 
As manifestações populares ocorridas nas praças públicas eram a mola propulsora para o 
desenvolvimento  da  cultura  como  o  berço  da  renovação  social.    Abolia‐se, 
provisoriamente, todo tipo de relações  hierárquicas que serviam para subjugar o povo e, 
com essa abolição, era possível abrir espaço para a criatividade utópica, que vislumbrava 
novas  formas de  relações  sociais. Essas novas  relações eram pensadas a partir da  classe 
que se via oprimida e injustiçada pela classe que detinha o poder. 

Todavia,  apesar  de  Bakhtin  apontar  a  divergência  entre  as  duas  culturas 
demarcadas pela  linha divisória entre as classes oficial e não oficial, elas se colocam em 
uma  relação dialógica  tensa e  se  contagiam, porém não  se  fundem.  Isso é  retratado por 
esse autor quando assinala que, “[...] nas etapas primitivas, dentro de um  regime  social 
que não conhecia ainda nem classes nem Estado [...]” (BAKHTIN, 1987, p. 5), era comum 
as festividades acontecerem paralelamente às cerimônias oficiais e, nesse momento, tudo 
se tornava igualmente oficial. Bakhtin informa que essa potência de dualidade da percepção 
do real, contida na cultura cômica popular na Idade Média e no Renascimento “[...] existia 
no  estágio  anterior da  civilização primitiva”  (BAKHTIN,  1975, p.  5). A  formação  social 
primitiva desconhecia a separação de classes e de Estado, o que possibilitava o convívio 
com  aspectos  sérios  e  cômicos de uma mesma  realidade. O  cômico  e  o  sério  tinham  o 
mesmo peso cultural. 

Somente  quando  se  “[...]  estabelece  o  regime  de  classes  e  de  Estado,  torna‐se 
impossível outorgar direitos iguais a ambos os aspectos, de modo que as formas cômicas 
[...] adquirem um caráter não‐oficial [...]” (BAKHTIN, 1975, p. 5). Os ritos cômicos deixam 
de  ocupar  o mesmo  status  social  das  festas  oficiais  e  passam  a  representar  a  cultura 
popular  que,  por  sua  vez,  expõe,  ridiculariza  e  contesta  a  forma  social  vigente. Nesse 
momento, as culturas passam a coexistir, indistintamente, e  ocupam  posição de um signo 
ideológico, de forma que “[...] o ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas se 
refrata” (BAKHTIN, 1992, p. 46) e o que determina essa refração do ser no ideológico é o 
confronto de  interesses  sociais, ou  seja, a  luta de  classes. Desse modo,   o que antes  era 
oficial se  torna   popular, ou vice‐versa, e o seu sentido histórico modifica‐se num eterno 
modificando‐se. Assim, o desenvolvimento das sociedades de classes implicou a perda do 
status de  todos os aspectos relacionados com o riso. A partir de então, a cultura popular 
passa  a  se  constituir  como  instrumento  de  visão  do mundo  das  camadas  inferiores  da 
sociedade, identificadas como cultura não oficial. Nesse momento, riso e sério passam a ter 
lados socialmente definidos ideologicamente. 

Na  contemporaneidade,  a  cultura  popular  continua  a  fazer  provocações,  
garantindo espaços de liberdade de expressão em que o dialogismo ocupa espaço central. 
Nesse  sentido,  “[...]  o  dialogismo  diz  respeito  ao  permanente  diálogo,  nem  sempre 
simétrico  e  harmonioso,  existente  entre  os  diferentes  discursos  que  configuram  uma 
comunidade, uma cultura, uma sociedade” (BRAIT, 2005, p. 94). 
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A metodologia dialógica de análise: uma audácia científica? 
Como  dissemos,  este  artigo  discute  a  pesquisa  orientada  para  uma  abordagem  

histórica  e  cultural,  de  cunho  qualitativo,  que  toma  o  dialogismo  bakhtiniano  como 
constitutivo da pesquisa. Tratamos a pesquisa nessa perspectiva porque consideramos os 
indivíduos  como  sujeitos  de  seu  discurso  e  não  como  objeto  de  análise. Assim  como 
Machado  (2005,  p.  165),  entendemos  que  as  esferas  de  uso  da  linguagem  podem  ser 
dialogicamente  configuradas  em  função  do  sistema  de  signos  que  as  realizam, 
constituindo‐se como “[...] metodologia de análise dos gêneros discursivos mergulhados 
na dialogia dos signos e dos códigos culturais em devir”. Essa autora assinala que  Bakhtin 
apostou  tudo no diálogo  e, por  isso,  instiga  aos pesquisadores que pretendem  se guiar 
nessa direção, a serem “audaciosos” . Reitera a citação de Bakhtin: ʺO que nos falta é uma 
audácia científica e investigadora sem a qual é impossível elevar‐se ao alto nem descer às 
profundidadesʺ ( MACHADO, 2005, p.165). 

Para a materialidade dessa ousadia, é possível seguir uma metodologia dialógica, 
cuja referência é o próprio método utilizado por Bakhtin para a realização de seus estudos. 
Assim, para alcançar a materialidade  enunciativa, advinda das análises, propomos uma 
metodologia dialógica que traz em suas bases o caráter responsivo dos sujeitos envolvidos 
no  contexto,  pois  acreditamos  que,  a  partir  da  interlocução  responsiva,  é  possível 
compreender os problemas, situando‐os no tempo e no espaço histórico e cultural. 

Bakhtin  (2003)  inspira  uma  nova  atitude  metodológica  em  relação  à  pesquisa, 
quando estabelece a diferença entre as ciências humanas e os métodos das ciências exatas.  
Os  seus  objetos  são  distintos,  ou  seja,  as  ciências  humanas  estudam  o  homem  em  sua 
especificidade humana,  isto é, em processo de contínua expressão e criação. Nas ciências 
exatas, o pesquisador encontra‐se diante de um objeto mudo que precisa ser contemplado 
para ser conhecido. Desse modo, esse autor rompe com a concepção de pesquisa como ato 
contemplativo. Entendemos  que  essa  ruptura  epistemológica  nos  remete  a uma  atitude 
metodológica  voltada  para  o  encontro  dialógico  que  possibilita  a  autorrevelação  de 
sujeitos livres, cuja situação da pesquisa se constitui em uma relação entre sujeitos. Passa 
de uma orientação monológica para uma orientação dialógica. Dessa forma, consideramos 
que investigador e investigado são dois sujeitos em relação de diálogo. 

Além disso, nessa  forma metodológica de pesquisa, o  texto é  tomado como objeto 
de análise, ocupando uma posição privilegiada, uma vez que ele é considerado a realidade 
imediata do pensamento e das vivências (BAKHTIN, 2003). “A atitude humana é um texto 
em potencial e pode ser compreendido (como atitude humana e na ação física) unicamente 
no  contexto  dialógico  da  própria  época  [...]”  (BAKHTIN,  2003,  p.  312).  As  ciências 
humanas são as ciências do homem, portanto é impossível estudar o homem fora do texto 
e independente deste.   “Por toda parte há o texto real ou eventual e a sua compreensão” 
(BAKHTIN, 2003, p. 319). Assim, segundo esse autor, o texto  “[...] é a realidade imediata 
(realidade do pensamento e das vivências), a única da qual podem provir essas disciplinas 
e esse pensamento. Onde não há  texto não há objeto de pesquisa”  ( BAKHTIN, 2003, p. 
307). 

Desse modo, consideramos que os textos se constituem um espaço apreciativo dos 
enunciados, os quais não podem existir separados das relações dialógicas entre os sujeitos 
e as realidades e que, acima de tudo, se prestam a mediar o diálogo na produção do foco 
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desta  investigação. Para  isso, o principal  instrumento de uso, para análise dos textos, é a 
dialética, considerando que “A dialética nasceu do diálogo para retornar ao diálogo em um 
nível  superior”  (BAKHTIN,  2003,  p.  401).  Conforme  assinala  Bakhtin,  o  verdadeiro 
discurso é o diálogo eternamente inconcluso. Assim, a dialética ocupa  o lugar do método 
dialógico de análise, pois o próprio Bakhtin afirma que a dialética se dá na dialogia. 

 
À guisa de conclusão 

 Por meio dos conceitos da dialogia, exotópica e polifonia, Dostoiévski criou uma 
metodologia dialógica para produzir os seus romances, uma vez que colocava os sujeitos 
envolvidos  em  perspectiva  de  análise.  Para  isso,  buscava  escutar  os  diálogos  que  se 
estabeleciam na realidade circundante, o que envolvia “[...] auscultar a sua época como um 
grande  diálogo,  [...]  captar  nela  não  só  vozes  isoladas, mas  antes  de  tudo  as  relações 
dialógicas entre as vozes, a interação dialógica entre elas” (2010, p.100). 

Nesse  processo  de  ausculta,  é  possível  perceber  a  pluralidade  de  pensamentos 
existentes na realidade pesquisada e essa percepção contribui para  romper com a ideia de 
existir uma  sociedade de pensamentos e  cultura homogêneos.   Além disso, atesta que a 
história não é  linear  e nem  unilateral  e que ela jamais deve ser olhada somente a partir 
de uma única perspectiva, pois apresenta várias  facetas, visões e sujeitos. Nessa direção, 
segundo  Bakhtin  (2003),  a  compreensão  desses  múltiplos  fatores  é  de  caráter 
eminentemente dialógico, incluindo, nessa dialogicidade, a compreensão do pesquisador, 
que é o “entendedor”. Nesse caso, o pesquisador se torna um participante do diálogo em 
que  “A própria  compreensão  integra  o  sistema dialógico  como  elemento dialógico  e de 
certo modo modifica o sentido total” (BAKHTIN, 2003, p. 332). 

Seguindo a abordagem dialógica na pesquisa, é fundamental auscutar todas as formas 
de  manifestações  culturais,  pois  elas,  além  de  se  constituírem  locus  privilegiados  de 
análise,  são,  também,  um  importante    berço  de  renovação  social.  Nessa  perspectiva, 
proceder  à  análise da  realidade  sob  esse  aspecto  histórico  é possível  se ultrapassarmos 
tanto o determinismo que restringe o campo de visão, quanto os mecanicismos estreitos e 
abstratos  que  induzem  a  um  anacronismo  histórico  (BAKHTIN,  1987).  Dessa  forma, 
Bakhtin  auxilia  os  pesquisadores  a  perceberem  que  têm  “[...]  diante  de  si  um mundo 
incompleto e em transformação, pleno de um passado em via de decomposição e de um 
futuro em vias de formação” (BAKHTIN, 1987, p. 108). Contudo, nesse futuro se inserem 
as nossas expectativas e idealizações e por isso é fundamental que nos preparemos para o 
inusitado. 
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Processos formativos no encontro com o outro148 
 

Renata Rocha Grola Lovatti149 
Valéria Menassa Zucolotto150 

Valdete Côco151 
 
 
Iniciando diálogos  

Na  busca  de  abordar  a  formação  de  professores,  ancoradas  no  referencial 
bakhtiniano,  atentamos  para  a  multiplicidade  de  possibilidades  que  decorrem  do 
engajamento que os diálogos proporcionam, bem como dos  sentimentos que evocam. O 
movimento  de  análise  e/ou  observação  e/ou  reflexão  e/ou  exploração  torna‐se  vivo  e 
perpassado  pelas  vozes  dos  outros.Essa  vivência  no  encontro  com  o  outro,  que  nos 
complementa não nos permite escrever como escrevíamos – ou então, conseguimos, agora, 
ir percebendo o que nos afeta e penetra quando nos  colocamos a pensar a  formação de 
professores e professoras nessa vivência dialógica.  

Participar das Rodas de Conversas Bakhtinianas (UFSCar, 2012) nos proporcionou a 
escuta atenta do outro não somente durante as rodas, mas principalmente no decorrer de 
nossas  pesquisas.  Debruçamo‐nos  sobre  a  formação  de  professores,  passando  a 
compreender este campo de estudo da educação como  fecundo desde que escutemos as 
várias  vozes  que  dialogam  nesse  contexto.  Assim,  para  pensarmos  esse  contexto, 
refletimos  a  partir  da  ideia  deque  é  na  relação  de  alteridadeque  os  indivíduos  se 
constituem, em um processo que não surge de suas próprias consciências, mas de relações 
sócio  historicamente  situadas  (BAKHTIN,  2003).  É  assim  que  nos  constituímos  e  nos 
transformamos sempre, pela relação com outro, visto que a alteridade está fundamentada 
na relação entre o sujeito e “seus outros”. Essas relações criam possibilidades de ampliação 
dos  “horizontes  dos  sujeitos,  no  desdobramento  dos  lugares  enunciativos,  na 
multiplicidade de vozes, na configuração da polifonia entre o que é dito e o como se diz” 
(MAGALHÃES,  2011,  p.  106). Nessa  compreensão,  dialogia  e  alteridade  definem  o  ser 
humano,  já que é  impossível pensar a  formação do homem  sem a  relação  com o outro. 
Vemos  no  campo  da  formação  de  professores  a  oportunidade  de  problematizarmos  o 
vivenciar do trabalho docente na troca de saberes, conhecimento, visão sobre o trabalho e 
modos  de  fazer  em  que  os  sujeitos  vão  se  formando/tornando  professores,  tanto  na 
formação  inicial, quantonas  formações continuadas e especialmente no cotidiano escolar, 
sempre no encontro com os outros.  

Nessas  compreensões,  apresentamos  aqui  alguns  diálogos  sobre  os  desafios  da 
formação de professores e professoras, em que vemos emergir análises e proposições, que 
indicam uma multiplicidade de vozes atuantes nesse campo.  

                                            
148 Texto produzido a partir de diálogos com o trabalho intitulado “Concepções bakhtinianas: algumas reflexões 

contextualizadas com os processos formativos de professores(as)”, construído pelas autoras na disciplina “Seminário 
C: Bakhtin e a Educação”, ministrada no primeiro semestre de 2012 pela Profª Drª Maria Cláudia Mendes Gontijo no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. 

149 renatalovatti@gmail.com.br Universidade Federal do Espírito Santo 
150 valeriazucolotto@gmail.com Universidade Federal do Espírito Santo  
151 valdetecoco@hotmail.com Universidade Federal do Espírito Santo 
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Ampliando diálogos  

Como  já  expusemos,  a  escuta  do  outro,  assim,  a  abertura  ao  outro,  se  faz 
fundamental  quando  pensamos  em  processos  formativos.  O  modo  como  vamos  nos 
constituindo  e  a  consciência  de  que,  nos muitos  encontros  no  cotidiano  da  vida,  e  nas 
leituras,  no meio  acadêmico,e  profissional,  a  aproximação  com  a  obra  de  Bakhtin,e  os 
conceitos compreendidos, a partir de então nos ajudam a ver e a viver a escuta atenta do 
outro, principalmente no que se refere às pesquisas nas quais estamos envolvidas.  

As contribuições das reflexões de Bakhtin para nossa  trajetória de pesquisa  foram 
muitas,  ilimitadas  e  intensas,  e  certamente  o  processo  faz  emergir  novos  sentidos  e 
compreensões.  E  para  este momento  de  diálogo  elegemos  algumas  ideias  centrais  das 
nossas  reflexões,  sendo  elas  a  concepção  de  linguagem  de  Bakhtin,  que  trata  sobre  a 
natureza dialógica do homem, e o movimento de polifonia, alteridade, exotopia e sujeito.  
A  natureza  dialógica  da  linguagem  é  um  conceito  central  no  conjunto  de  escritos  de 
Bakhtin  e  atualmente  tem‐se  discutido  muito  suas  ideias  com  foco  nos  estudos 
educacionais. Compreendemos a  formação de professores  como um  evento, partindo do 
princípio de que somos constituídos na, pela e através da  linguagem, no encontro com o 
outro  em  sua  alteridade. Assim,  a  formação  tem  a  autoria  do  professor,  em  uma  ação 
participante, em que este responde, assume e assina, pois assinar é assumir uma postura, 
ética, moral,  é manifestar  aquilo  que  somente  do  seu  lugar  pode  ver  ou  dizer. Nessa 
atitude percebe‐se como sujeito ativo responsivo, que pensa, inventa, (re) inventa na trama 
das  relações  que  se  estabelecem  nos  processos  de  dialogicidade  da  formação.  Nesse 
sentido, tudo que é dito e a maneira como é dito está relacionado com o discurso do outro, 
na plenitude de sua diversidade e unicidade. Nenhuma palavra é dita como primeira, mas 
sempre é resposta a um enunciado  já  feito. Os discursos são produzidos em enunciados 
onde os sujeitos se colocam, se manifestam de forma crítica e ética diante dos enunciados 
do outro, que em uma  teia dialógica se complementam, conflitam e  transformam. Nesta 
compreensão dialógica, o estabelecimento de discursos dialógicos é visto como uma das 
estratégias  possíveis  para  pensarmos  a  formação  de  sujeitos  educandos  e  educandas  e 
educadores e educadoras mais ativos e responsáveis com a sua formação e cidadania.  

Pensando  nos  professores  e  professoras  em  diferentes  percursos/trajetórias  na 
compreensão dialógica da constituição humana, compreendemos os diferentes encontros 
vividos pelo professor como encontros formativos. No tocante aos encontros em que ele se 
enuncia e responde diferentes interlocutores, se colocando e se constituindo; pensando na 
concepção dialógica, no encontro com o outro que completa, visualizamos a  importância 
de  valorizar  os  saberes  vividos  por  professores  e  professoras,  promovendo  encontros 
formativos cada vez mais dialógicos.  

O  que  percebemos  muitas  vezes  é  uma  organização  monológica  da  formação, 
centradas em um único enunciado, caracterizando‐se uma não‐conversa. Entendendo que 
tudo  que  somos  é  produto  da  interação  com  o  outro,  a  formação  torna‐se  um  grande 
convite a conversa, à contrapalavra, ao ato responsável. Como sujeito ativo neste processo 
formativo  situa‐se  para  além  de  questões  técnicas  e  passa  aformação  humana. 
Reconhecemos  os  professores  e  professoras  como  sujeitos  ativos  desse  processo  de 
construção dialógica que se constitui na arena polifônica. Como sujeitos de um contexto 
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social,  protagonistas  de  uma  história,  respondem  de  diferentes modos  as  iniciativas  de 
formação,  por  vezes,  concordando,  silenciando,  discordando,  aderindo,  entre  outras 
respostas singulares.  

Na  apropriação  da  dialogia  dos  encontros  e  de  nossa  constituição  (com  nossa 
singularidade)  produto  da  interação  com  o  outro,  constitui‐se  assim,  o  conceito  de 
alteridade, que nos impulsiona a compreender o nosso outro como verdadeiro outro, não 
como  ser passivo, mas  como  aquele que  também  é parte  ativa na  relação, ocupante do 
lugar de  enunciador. Essa  relação nos permite a dialogicidade, o não‐anulamentodo outro, 
não é fundir‐se com o outro na construção de uma única voz, mas a construção dialógica 
dos sujeitos no auditório polifônico da vivência cotidiana.  

Os professores  e professoras de Educação  Infantil  – nosso  “lugar” de pesquisa  – 
vivem encontros diários com as crianças, sujeitos dialógicos, que nesse encontro ensinam e 
aprendem. Há  troca  entre  adultos  e  crianças  que  constituem  a  trajetória  de  formação, 
profissão  e vida dos professores  e professoras. Assim  como o  encontro  com as  crianças 
produz  sentidos,  complementa,  transforma,  constitui  os  sujeitos  envolvidos,  também  o 
encontro com colegas de trabalho, com seus colegas em encontros promovidos pela gestão. 
O  dialogismo  entendido  como  algo mais  ampliado,  em  que  todos  os  enunciados  num 
processo  comunicacional  se  constituem  em  diálogo,  pressupõe  a  palavra  do  outro, 
evidenciada nas posições entre as relações comunicativas. Sendo assim, a escuta atenta dos 
professores e professoras narrando seus saberes e viveres traz a presença de muitas vozes 
na constituição do sujeito, uma construção coletiva.  

Nesta perspectiva torna‐se essencial a percepção do sujeito como ser dialógico, que 
deve ser percebido em sua singularidade, mas ao mesmo tempo como ser plural, uma vez 
que  é  atravessado  pelas  diversas  vozes  inseridas  no  contexto  e  também  enuncia  sua 
própria voz.  

Os  processos  formativos  não  se  fazem  distanciados  dos  diferentes  sujeitos 
envolvidos. Mobilizamo‐nos a pensar a formação evento‐vivência como um ato responsável, 
que considera os sujeitos como seres expressivos e falantes (BAKHTIN, 2003), o que implica 
em desafios metodológicos de escuta e de encadeamento da conversa na mobilização de 
encontros  (e  tensões) entre vozes sociais. Os processos de  formação são constituídos nos 
espaços de diálogos, como trocas de aprendizagens. É nesse sentido que se pode afirmar 
que o processo de formação acontece na incompletude do sujeito que no encontro com o 
outro busca  seu  acabamento,  se  complementa  em  sua  eterna  inconclusão. Dessa  forma, 
torna‐se  necessário  pensar  o  professor  no  encontro  com  os  outros  professores  e 
professoras,  em  interação  contínua  e  permanente  com  os  enunciados  em  circulação  na 
vida  social. Destacamos assim, a  importância de a  formação  ser pensada perto da vida, 
partindo das vivências como potência para os diálogos que, por  sua vez, não podem  se 
constituir sem as contrapalavras.  

No discurso polifônico,  em que  as vozes não  são  coisificadas, manipuladas, pelo 
contrário,  dialogam  autonomamente,  existem  outras  vozes  dentro  de  um  texto  ou 
discurso.  Esta  se  caracteriza  pela  existência  de  vozes  polêmicas  em  um  discurso, 
eliminando  a  presença  de  uma  voz  dominante.  A  polifonia  celebra  uma  cultura  não 
unitária, pois marca a liberdade do diálogo a partir da escuta da voz do outro, semeando 
nós  também  nossas  vozes  aos  outros.  Essa  liberdade  confronta  lugares  e  valores,  e  o 
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humano se realiza nesses confrontos dialógicos. Essas aspirações requerem a compreensão 
da  noção  de  homem  como  um  ser marcado  e  constituído  pela  linguagem,  portanto  “o 
objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante” (BAKHTIN, 2003, p. 395). Nesta 
perspectiva,  abre‐se  o debate para  a  instauração do  efeito de  sentido  que  revela  a  este 
sujeito a posição de um dizer povoado da “voz do outro”, sendo esse outro, povoado por 
outros, que  estão  em permanente  evolução,  inconclusivos  e  inacabados,  em um mundo 
pluralista de vozes, marcando a possibilidade de assumir o seu papel ativo em seu caráter 
dialógico ligado à consciência ativa.  

Bakhtin (2003, p.21) nos indica que “quando nos olhamos, dois diferentes mundos 
se refletem na pupila dos nossos olhos”. Esta afirmação nos parece significar que este(s) 
outro(s)  a  quem  encontramos  certamente  tem  mais  a  nos  dizer  do  que  nós  (e  nosso 
mundo)  possamos  imaginar  ou  intentar  ver  e  ouvir.  É  aqui  que  reside  o  conceito  de 
exotopia em que só o outro pode nos dar acabamento, assim como só nós podemos dar 
acabamento  a  um  outro  e/ou  a  uns  outros. Nós  não  podemos  nos  ver  a  nós mesmos 
completamente,  inteiramente;  nós  nos  vemos  do  ponto  de  vista  dos  outros  e  o  outro 
completa a percepção de si. Exotopia seria, assim, um desdobramento de olhares a partir 
de um lugar exterior que permite que se veja do sujeito algo que o próprio sujeito nunca 
pode ver. O olhar do outro pode me dar um sentimento de que eu formo uma totalidade. 
Ademais,  no  sentido  de  produzirmos  um  excedente  de  visão,  podemos  imergir  nessa 
perspectiva epistemológica para ouvir os professores e professoras: percebê‐los, de modo 
que produzam em nós o excedente de visão, e, do mesmo modo (ou de modos diferentes) 
eles  e  elas  produzam  em  nós  novas maneiras  enxergar‐nos  e  proceder  nos  estudos  e 
constatações:  imersão nas vozes do outro,  subversão  e novas  compreensões das minhas 
vozes a partir do outro e das visões de ainda outros a partir das relações.  
 
(In)conclusões  

Sendo  estas  as  perspectivas  que  nos  impulsionam  nas  pesquisas  com/sobre 
formações de professores e professoras, podemos considerar para fins de conclusão deste 
texto  ‐ mas  jamais  das  ideias  nele  incitadas  ‐  que  o  campo  de  formação  e  atuação  de 
professores(as)  emerge  como um  “espaço de  conversa”. Ainda que  a  interlocução  entre 
pares  se  destaque,  essa  conversa  não  pode  ambicionar  um  caráter  delimitador  dos 
interlocutores  e  dos  sentidos,  uma  vez  que  o  sentido  não  se  fecha  ao  contexto  de  seu 
pertencimento  e  não  se  limita  a  uma  contemporaneidade.  Na  cadeia  da  comunicação 
dialógica,  a  formação  se  mostra  como  movimento,  como  processos  formativos 
desenvolvidos  no  encontro  com  os  outros  e  em  vinculação  com  a  totalidade  da  vida 
(BAKHTIN, 2010, p. 77), chamando‐nos à responsabilidade, como  formadoras, com uma 
assinatura compartilhada das políticas de formação de professores e professoras.  
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Programa de avaliação externa da alfabetização no espírito santo: 
concepção de sujeito veiculada por documentos orientadores 

 
Dilza Côco152 

 
 
Introdução 
  O Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo  foi criado no ano 
2000. No entanto o ano de 2008 pode ser considerado um marco, pois a partir desse ano o 
programa passou por  reconfigurações e  fortalecimento das ações, especialmente a partir 
da consolidação de parcerias com centros especializados em avaliação externa e em larga 
escala.  A  partir  dessas  parcerias,  o  programa  desenvolveu  avaliações  regulares  das 
aprendizagens  dos  estudantes  capixabas.  No  contexto  da  alfabetização  o  programa 
assume características específicas e é denominado de Programa de Avaliação da Educação 
Básica do Espírito Santo – alfabetização (Paebes‐alfa). 
  Segundo alguns documentos orientadores, o Paebes‐alfa  se  caracteriza  como uma 
avaliação externa da alfabetização que “[...] visa diagnosticar a proficiência dos alunos das 
séries  iniciais  do  Ensino  Fundamental  em  Língua  Portuguesa  e  Matemática”  (SEDU, 
PAEBES‐ALFA  –  1ª ONDA,  2012,  p.  5),  ou  ainda  que,  “os  dados  obtidos  a  partir  dela 
permitem  apreender  percursos  de  aprendizagem  dos  alunos  nesse  período”  (SEDU, 
PAEBES‐ALFA – 2ª ONDA, 2012, p. 5). Esses documentos ainda explicitam que o Estado, 
por meio desse tipo de avaliação, pode 

 
[...]  verificar  a  qualidade,  a  extensão  e  a  intensidade  do  ensino  ofertado.  Tem 
caráter  formativo  e  funciona  como  uma  ferramenta de diagnóstico da  realidade 
educacional, para que nela se possa intervir de forma efetiva e eficaz. Sua principal 
função é apoiar, monitorar e incentivar o padrão de qualidade da educação básica 
(SEDU, PAEBES‐ALFA ‐1ª ONDA, 2012, p.5). 
[e  ainda,]  subsidiar  a  implementação,  a  (re)formulação  e  o  monitoramento  de 
políticas educacionais, contribuindo ativamente para a melhoria da qualidade da 
educação do Estado (SEDU, PAEBES‐ALFA‐ 2ª ONDA, 2012, p. 5). 
 

  A partir dessas  justificativas e finalidades, o programa é desenvolvido em toda a 
rede pública estadual de educação do Espírito Santo, e envolve redes municipais de ensino 
e algumas unidades escolares que  integram a rede privada. É  importante mencionar que 
quase todos os municípios selaram termo de convênio de cooperação técnica com o Estado 
para participar desse programa, o que significa que a avaliação do Paebes‐alfa acontece na 
maioria  das  salas  de  alfabetização  dessa  unidade  da  federação,  atingindo  grande 
contingente de profissionais e crianças, conforme podemos observar nos dados da Tabela 
1. 
 
 
 
 

                                            
152 *PPGE/UFES/IFES, dilzacoco@gmail.com 
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Tabela 1_ Número de avaliações do Paebes‐alfa do ano de 2012 
 

Ano 
2012 

Rede Estadual  Rede Municipal  Escolas 
Particulares 
Participantes 

  1ª onda  2ª onda  1ª onda  2ª onda  1ª onda 
1º ano  7.308  7.425  30.073  30.192  942 
2º ano  ‐  8.560  ‐  32.214  ‐ 
3º ano  ‐  8.622  ‐  37.503  ‐ 
Fonte: Caed153      Elaboração da autora 
 
Noção de sujeito em documentos orientadores do Paebes‐Alfa 
  As análises sobre noção de sujeito no contexto do Paebes‐alfa terá como base fontes 
escritas produzidas pela equipe responsável pelo programa, mais especificamente a partir 
de documentos (textos) publicados no ano de 2012, período em que estávamos realizando 
o  trabalho  de  campo  da  pesquisa.  Para  isso  selecionamos  fontes  disponibilizadas  pela 
Secretaria de Estado da Educação (Sedu) que consideramos vinculadas à fase de produção 
dos  dados  da  avaliação,  ou  seja,  dois manuais  orientadores  para  aplicação  das  provas 
intitulados respectivamente de Paebes‐alfa – Manual do coordenador local ‐ 1ª onda e Paebes – 
Manual do coordenador local alfa ‐ 2ª onda (fotos 1 e 2). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
É  importante  dizer  que  esses manuais  apresentavam  estrutura  similar  e  com  algumas 
adequações/distinções  de  elementos  textuais.  Iniciavam  com  apresentação  das  regras 
gerais  de  realização  e  funcionamento  da  aplicação  das  avaliações,  e  em  seguida 
apresentavam  seções  intituladas manual  do monitor, manual  do  aplicador, manual  do 
sistema  integrado  de  avaliação  (S.I.A)  e  anexos.  Acessamos  esses  documentos  ao 
participarmos  de  dois  encontros  promovidos  pela  Sedu,  em  parceria  com  o Centro  de 
Políticas Públicas  e Avaliação da Educação  (Caed), para  orientar  os municípios  sobre  o 
funcionamento do programa e ainda  instruir a organização para a aplicação das provas. 
Nessas reuniões a equipe responsável distribuía os manuais aos participantes, explicava o 
seu conteúdo, sanava dúvidas sobre os procedimentos inerentes ao processo de produção 
de dados do Paebes‐alfa  e  solicitava  a  assinatura do  termo de  compromisso  a  todos  os 

                                            
153Esses dados foram apresentados pela equipe do Caed em reunião de divulgação dos resultados das avaliações do 

Paebes e do Paebes-alfa de 2012. Esse evento ocorreu em 27 de março de 2013, na cidade de Vitória/ES.   
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representantes  municipais.  A  assinatura  do  termo  formalizava  o  compromisso  do 
coordenador  local com as normas de funcionamento do programa, por meio da seguinte 
declaração: 

 
[...]  declaro  estar  ciente  das  normas  estabelecidas  e  constantes  neste  Manual, 
elaborado pela equipe de coordenação da avaliação, e com elas concordar,  tendo 
ciência de que o meu desempenho é de fundamental  importância para garantir o 
êxito deste processo avaliativo e, por essa razão, assumo o compromisso de realizar 
com seriedade todas as tarefas pertinentes a minha função, mantendo o sigilo sobre 
os materiais, pelo que firmo abaixo (SEDU, PAEBES‐ALFA 2ª ONDA, 2012, p. 45). 
 

  Podemos  observar  que  o  texto desse  termo  indicava  a  relevância das  normas  no 
contexto das ações do programa e exigia dos coordenadores municipais reconhecimento e 
compromisso  com  as mesmas.  Contudo,  pensar  a  responsabilidade  dos  sujeitos  nessa 
dimensão  teórica  constitui  uma  estratégia  fundamentada  na  racionalidade  técnica. 
Conforme Bakhtin  (2010)  explica, a  responsabilidade  só pode  ser  compreendida no ato‐
responsável unificante e singular dos sujeitos. Para ele, 

 
Não  é  o  conteúdo  da  obrigação  escrita  que me  obriga, mas  a minha  assinatura 
colocada no final, o fato de eu ter, uma vez reconhecido e subscrito tal obrigação. E, 
no momento da assinatura, não é o conteúdo deste ato que me obrigou a assinar, já 
que  tal  conteúdo  sozinho  não  poderia  me  forçar  ao  ato  –  a  assinatura‐
reconhecimento,  mas  podia  somente  em  correlação  com  a  minha  decisão  de 
assumir a obrigação –  executando o ato da assinatura  reconhecimento;  e mesmo 
neste  ato  o  aspecto  conteudístico    não  era mais  que  um momento,  e  o  que  foi 
decisivo  foi  o  reconhecimento  que  efetivamente  ocorreu,  a  afirmação  –  o  ato 
responsável, etc. (BAKHTIN, APUD PONZIO, 2010, p. 18). 
 

  Além dessas estratégias protocolares, a equipe  responsável pelo  treinamento de  todos os 
representantes  municipais  ressaltava  também  a  responsabilidade  dos  sujeitos  em  repassar  as 
normas a todos os envolvidos no contexto local, especialmente em relação à garantia de formação 
específica para a aplicação das provas do Paebes‐alfa. 

 
[...]  o  momento  da  capacitação...  é  um  dos  momentos  mais  importantes  da 
avaliação...  e...  eu  acho  muito  Importante...  o  papel  de  vocês  aqui  hoje...  a 
responsabilidade que vocês tem aqui hoje... de assisti e de repassar o treinamento 
da mesma maneira... porque na hora de  tomar as decisões... quem vai  tomar vão 
ser os aplicadores... e eles tem que ter um treinamento de qualidade... igual ao que 
vocês  estão  recebendo...  a  gente  bate  nessa  tecla  todo  ano...  e  vamos  continuar 
batendo...  porque  é muito  importante  cada  um  ter  a  noção  de  sua  importância 
dentro  do  processo...  no  valor  da  função...  e  valorizar  os  outros  também...  a 
responsabilidade maior de vocês... além de se prepararem bem... é preparar bem 
quem está sob o comando de vocês... e é  isso que a gente espera aqui de vocês... 
(DIÁRIO DE CAMPO, 11‐04‐2012). 
 
Bom dia  gente...  [...]  o  objetivo do  treinamento  é  a  padronização das  ações...    e 
todos os alunos devem participar da avaliação... em igualdade de condições... [...] e 
saber da responsabilidade de vocês... que é muito grande... na hora de transmitir... 
de multiplicar esse treinamento... porque? todo agente tem sua importância... mas 
a pessoa que vai  tomar decisão na hora da aplicação é o aplicador... então é esse 
que deve ser bem  treinado... ele  tem que saber o que  tem que  fazer... e como ele 
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tem  que  fazer...  e  quem  vai  ensinar  isso  pra  eles?  vocês  que  vão  repassar  o 
treinamento... então isso é de fundamental importância... [...] essa responsabilidade 
é  de  vocês...  então  a  gente  pede  que  vocês  saiam  daqui...  com  esse  senso  de 
responsabilidade...  de  liderança...  de  ação...  porque  responsabilidade?  para 
preparar bem a hierarquia que vem abaixo de vocês... de  liderança? saber que os 
agentes tem em você um ponto de apoio... e que vocês estão prontos pra socorrê‐
los... na hora que precisar... e de ação... porque o processo é ágil... ele precisa de 
atitudes rápidas... eficazes... (DIÁRIO DE CAMPO, 10‐08‐2012). 
 

  Podemos  entrever  nesses  enunciados  proferidos  por  um  integrante  da  equipe 
central de  treinamento, na abertura dos dois encontros, realizados em 2012, discursos de 
natureza  gerencial,  onde  os  sujeitos  foram  denominados  como  comandados,  agentes  e 
percebidos como executores de regras e normas do programa, previamente determinadas. 
A própria  estrutura de  organização das  ações do Paebes‐alfa,  especificada nos manuais 
analisados,  indicava  essa  dinâmica  de  funcionamento,  como  podemos  observar  nos 
organogramas a seguir (fotos 3 e 4): 
 

                 
 
  A  partir  dessa  estrutura  verticalizada  podemos  notar  que  a  hierarquia  era  bem 
definida.  A  equipe  central  do  programa  era  quem  definia  as  datas  das  avaliações, 
informava  aos municípios  o  calendário  das  provas,  bem  como  as  datas  para  ocorrer  a 
formação preparatória para aplicação. Nesse  formato os municípios  tinham que adequar 
suas  agendas  em  função desse  cronograma  e  atender  as demandas  estabelecidas,  como 
enviar  representante  para  a  formação,  repassar  a  formação  aos  demais  envolvidos  na 
avaliação, em instância local, e efetivar todos os procedimentos de organização e controle 
do processo de aplicação das provas no prazo definido.   Nesse contexto de atividades, o 
trabalho de divulgação das regras, como já indicamos, assumia caráter de relevância, pois 
todos  os  envolvidos  deveriam  conhecer  e  cumprir  as  regras  de  funcionamento,  e  com 
especial atenção os  sujeitos aplicadores. O manual  chamava atenção, afirmando que “O 
treinamento dos Aplicadores é fundamental para o sucesso da aplicação. Não se deve, em 
hipótese  alguma,  deixar  de  realizá‐lo”  (SEDU,  PAEBES‐ALFA‐  2ª ONDA,  2012,  p.  20). 
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Acreditamos que essa ênfase recaía sobre os aplicadores por serem os responsáveis pelo 
trabalho de produção dos dados da avaliação junto aos alunos. Assim, para que os dados 
da avaliação fossem reconhecidos como válidos e isentos de qualquer tipo de interferência, 
o programa prescrevia procedimentos padronizados. 
  Para reafirmar a garantia dessa padronização, em especial, nos dados relativos aos 
sistemas públicos de ensino, a estrutura do programa contemplava a  figura do monitor. 
Segundo informações explicitadas nos manuais analisados, essa função, tinha que ser 

 
[...] exercida por profissional externo à escola, [...] selecionado pelo Coordenador, 
na proporção de 1 para, no máximo, 8 turmas; e, nas escolas uni/pluri, um Monitor 
para, no máximo, 2 turnos por escola, podendo ocorrer mais de uma aplicação de 
prova  por  turno.  Este  profissional  da  educação  [deveria]  possuir  Formação  em 
nível superior (ou em curso), disponibilidade de tempo em pelo menos um turno, 
experiência  na  coordenação  de  Recursos  Humanos,  além  de  possuir, 
preferencialmente,  experiência  em  aplicação  de  testes  padronizados  (SEDU, 
PAEBES‐ALFA 2ª ONDA, 2012, p. 8). 
 

  Além do perfil desse profissional, o manual também especificava as atividades que 
o monitor deveria desempenhar  antes, durante  e  após  a prova. Dentre  algumas dessas 
atividades podemos notar que o monitor deveria certificar‐se que o material  (pacotes de 
provas)  disponibilizado  para  as  escolas  estava  de  acordo  com  o  número  de  alunos  e 
turmas das unidades  em que  iria  atuar. Além disso, deveria  articular  com  o diretor da 
unidade  a  definição  de  local  seguro  e  de  acesso  restrito  de  pessoas,  para  guardar  os 
materiais  (provas), a fim de garantir o sigilo dos  testes; elaborar o plano de aplicação da 
prova;  observar  se  o professor  regente  “[...]  cobriu  ou  retirou da  sala de  aula  todos  os 
materiais  pedagógicos  expostos  que  [poderiam]  ser  consultados  pelos  alunos”  (SEDU, 
PAEBES‐ALFA 2ª ONDA, 2012, p. 19); planejar e realizar o treinamento dos aplicadores no 
tempo aproximado de 40 minutos. Para o dia da prova, o documento também prescrevia 
que o monitor era responsável por: 

 
Verificar se as salas [estavam] arrumadas para a aplicação da avaliação, ou seja, se 
as carteiras [estavam] organizadas em fila, os alunos distribuídos na sala de forma 
diferente ao que acontece no dia a dia e se o material alfabetizador e relacionado a 
conhecimentos matemáticos foi retirado da sala ou coberto. 
Verificar  a  presença  do(s) Aplicador(es)  na  escola  e,  se  necessário,  providenciar 
substituto(s). 
Entregar  a  cada  Aplicador  o  pacote  contendo  os  instrumentos  de  avaliação, 
certificando‐se de que [estavam] lacrados. Cada aplicação [tinha] duração máxima 
de 2 (duas) horas. [...] 
Os pacotes de testes só [deveriam ser] abertos no horário de aplicação das provas, 
em sala de aula, pelo Aplicador. [...] 
Garantir  o  cumprimento  do  horário  determinado  para  o  início  e  o  término  da 
avaliação  e  a  manutenção  de  um  ambiente  favorável  para  a  realização  desse 
trabalho. [...] 
Receber do(s) Aplicador(es),  imediatamente após a aplicação do  teste, os pacotes 
com as avaliações feitas pelos alunos. [...] 
Devolver ao Coordenador Local no polo, após a aplicação da avaliação,  todas as 
caixas com os pacotes de  testes aplicados na escola  [...]  (SEDU, PAEBES‐ALFA 2ª 
ONDA, 2012, p. 19‐22). 
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  É  possível  perceber  nesses  extratos  que  a  noção  de  padronização  e  a  dimensão 
técnica  da  avaliação  do  Paebes‐alfa  eram  materializadas  por  meio  de  construções 
discursivas que  apresentavam descrições minuciosas,  como  sequência de  ações  a  serem 
desenvolvidas e a definição de tempos e espaços para ocorrer muitas dessas ações, como o 
tempo de duração da prova, o espaço e o  tempo para abrir os pacotes de provas dentre 
outros  aspectos.  Para  isso  recorria  à  utilização  de  verbos  imperativos  como  verificar, 
entregar,  providenciar,  garantir,  receber,  devolver. A  partir  desses  recursos  discursivos, 
construía  o  perfil  do monitor,  ou  seja,  era  o  profissional  responsável  por  “fiscalizar”, 
“controlar” e garantir o cumprimento das normas do programa na fase de aplicação das 
provas. Esse profissional, na dinâmica das escolas estaduais, era contratado e remunerado 
especificamente para realizar esse tipo de trabalho.    
  No  contexto  do  município  da  Serra,  lócus  de  nossa  pesquisa,  essa  função  de 
monitor era exercida por profissionais que atuavam na Secretaria de Educação. Nos dias 
de aplicação das provas, profissionais de diferentes setores desse órgão eram envolvidos 
nessa atividade. A principal atribuição consistia em acompanhar e auxiliar a organização 
da escola para que a aplicação ocorresse conforme as normas estabelecidas. Contudo, além 
desses  profissionais,  o  município  também  envolvia  os  pedagogos  na  dinâmica  das 
atribuições do monitor,  especialmente  aquelas  relativas  à  organização  interna da  escola 
para  os  dias  da  avaliação.  Para  isso  realizava  o  treinamento  dos  pedagogos  conforme 
instruções do manual que prescrevia um roteiro com tempos para cada atividade. 
  A  partir  desse  treinamento  cabia  aos  pedagogos  das  escolas  a  socialização  das 
informações da avaliação com a equipe escolar  (datas,  regras,  treinamento...), bem como 
mobilizar os  sujeitos da escola, especialmente os professores, no  trabalho de divulgação 
das datas das avaliações e na organização do espaço escolar, conforme as regras propostas 
para realização da prova. Para isso, recebiam o manual do aplicador e também um vídeo 
de aplicação produzido e  fornecido pelo Caed aos municípios. Também era demandado 
aos  profissionais  a  assinatura  do  termo  de  compromisso,  com  teor  similar  ao  que 
apresentamos  anteriormente.  Desse  modo,  percebemos  que  novamente  vigorava  a 
tentativa de controle dos sujeitos que participavam das diferentes  instâncias de ações do 
programa. Os profissionais deveriam manifestar‐se formalmente a adesão incondicional às 
regras e por meio da assinatura do termo de compromisso. 
  Outros  instrumentos  fundamentados  nessa  concepção  de  controle  também  eram 
utilizados, como o  termo de compromisso de realização do  treinamento dos aplicadores. 
Esse documento era solicitado a  todas as escolas, e desse modo o coordenador  local era 
informado sobre as datas de realização dos treinamentos dos aplicadores, o turno em que 
ocorreram e quais profissionais participaram, pois deveria constar a assinatura de todos os 
participantes.   Além disso, os dados desse instrumento tinham que estar em consonância 
com as informações do plano de aplicação das provas na unidade. Esse outro documento, 
o plano de aplicação,  relacionava os dados pessoais de  todos os profissionais que  iriam 
desempenhar a função de aplicador. O pedagogo deveria  listar os dados de  identificação 
de  cada  aplicador,  como  nome  completo,  número  do Cadastro  de  Pessoa  Física  (CPF), 
turma  e  turno  de  atuação.  Para  preencher  esse  formulário  de  aplicação,  os 
pedagogos/monitores deveriam observar uma regra fundamental, ou seja, 
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A função de Aplicador será exercida por um professor do corpo docente da escola, 
mas  não  poderá  ser  o  professor  da  turma,  o  qual  deverá  ser  trocado  por  outro 
necessariamente (SEDU, PAEBES‐ALFA 2ª ONDA, 2012, p.17). 
[...]  esse  procedimento  é  necessário  para  garantir  a  imparcialidade  do  processo 
devido  à  proximidade  do  professor  com  a  turma  em  que  atua  regularmente 
(SEDU, PAEBES‐ALFA, VIDEO ORIENTADOR DA APLICAÇÃO, 2012). 
 

  Esses  documentos  deveriam  ser  encaminhados  antecipadamente  à  equipe  da 
coordenação  local, para os devidos procedimentos de cadastro no sistema de  informação 
do  programa. A  partir  dessa  estrutura  podemos  notar  que  a  dinâmica  de  organização 
predominante  no  Paebes‐alfa  primava  pela  padronização  e  cumprimento  de  regras 
previamente determinadas por um  grupo de  especialistas  em  avaliação.   Nessas  regras 
podemos entrever a  concepção de  sujeito  submisso, passivo, desencarnado. Aos  sujeitos 
participantes do programa  restavam  lhes  o  cumprimento das  ordens  e  suas  respectivas 
comprovações de execução. Nessa perspectiva o sujeito era concebido como objeto e não 
lhe  era  concedido  espaço  para  manifestações  de  contra‐palavras,  ou  seja,  precisava 
assimilar o discurso externamente determinante e determinado. 
  Essa noção de  sujeito  também pode  ser percebida nos discursos direcionados aos 
professores que atuavam como aplicadores. A seção do manual que tratava dessa função 
especificava normas a  serem  seguidas antes, durante e após a aplicação das provas. Em 
relação  aos  momentos  anteriores  a  prova,  o  documento  especificava  que  o  aplicador 
deveria participar do treinamento para aplicação da prova, fazer a assinatura do termo de 
compromisso e entregá‐lo ao monitor, realizar a leitura de todas as informações do manual 
e  ainda  levá‐lo  para  a  sala  de  aula  no momento  da  aplicação,  providenciar materiais 
necessários  à  aplicação  como  lápis  e  borracha  para  fornecer  aos  alunos,  relógio  para 
marcar  o  tempo  de  duração  da  aplicação  e  caneta  azul  ou  preta  para  preencher  os 
formulários. Além  dessas  e  de  outras  indicações  gerais,  o manual  detalhava  o  que  o 
aplicador deveria fazer nos dez minutos antes da prova, como: 

 
Cumprimentar os alunos e apresentar‐se, dizendo seu nome. 
Verificar  se  a  sala  está  em  ordem  e  se  todo  o material  pedagógico  exposto  foi 
retirado ou coberto. 
Organizar as carteiras em fila, caso não seja essa a disposição delas na sala de aula, 
pedindo  aos  alunos  para  se  acomodarem  de  forma  diferente  à  que  eles  ficam 
regularmente. 
Solicitar  aos  alunos  que  deixem  sobre  a  carteira  somente  o  lápis  e  a  borracha 
(SEDU, PAEBES‐ALFA 2ª ONDA, 2012, p. 25‐26). 
 

 Notamos  nesses  enunciados  o  aprofundamento  da  prescrição  dos  sujeitos  (professor  e 
aluno).  As  regras  determinavam  uma  forma  específica  de  organização  e  como  cada 
segmento deveria se portar no momento da avaliação. Desse modo, a noção de ordem e 
comando  perpassava  todo  o  discurso  dos  manuais,  onde  os  sujeitos,  monitores, 
aplicadores e crianças, tinham que assumir posições passivas e de subordinação diante das 
determinações do programa. Outra mostra dessas intenções pode ser identificada quando 
o manual especificava o dizer dos aplicadores para o início da avaliação. 

 
A turma fará um exercício individual de Língua Portuguesa (leitura e escrita), OU 
de Matemática. Guarde tudo que estiver na sua carteira. Deixe somente o lápis e a 
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borracha  [aguardar  até  que  os  alunos  se  organizem]. Cada  um  fará  o  exercício 
sozinho, do  jeito que souber. Não vale olhar o do colega. Você vai mostrar tudo o 
que já sabe fazer. Se tiver alguma atividade que não saiba fazer, não tem problema, 
não precisa  ficar nervoso.   Você pode  tentar  fazê‐la ou deixar  em branco. Vocês 
devem  permanecer  sentados  para  receber  os  Cadernos  de  Testes.  O  Cartão  de 
Respostas não pode  ser destacado do Caderno de Testes. Por  favor, esperem um 
pouco  que  todos  farão  o  exercício  juntos. O  teste  terá duração  total de  2  (duas) 
horas (SEDU, PAEBES‐ALFA 2ª ONDA, 2012, p. 27‐28). 
 

  A  materialidade  discursiva  dos  enunciados  analisados  indica  um  projeto 
progressivo  de  intenções  de  determinação  das  ações  e  do  dizer  dos  sujeitos.  Nesse 
processo nos parece que está implícito a construção de um ouvinte ideal. Segundo Bakhtin 
(2003, p. 405) essa forma de conceber o outro é uma formação abstrata. 

 
[...] o ouvinte ideal é, no fundo, um reflexo especular, uma dublagem do autor. Ele 
não pode  introduzir nada de seu, nada de novo na obra  interpretada em  termos 
ideais e nem no plano idealmente completo do autor. [...] não pode ser o outro (ou 
um estranho) para o autor, não pode ter nenhum excedente definível pela alteridade. 
Entre  autor  e  tal  ouvinte  não  pode  haver  nenhuma  interação,  nenhuma  relação 
dramática ativa, porquanto eles não são vozes mas conceitos abstratos  iguais a si 
mesmos e entre si. Aí só são possíveis abstrações tautológicas vazias, mecanicistas 
ou matematizadas. Aí não há um grão de personificação. 
 

Essas  palavras  de  Bakhtin  (2003)  nos  ajudam  a  perceber  que  a  noção  de  sujeito 
veiculada  pelo  conjunto  de  regras  explicitadas  nos manuais  analisados  do  Paebes‐alfa, 
podem ser consideradas abstrações teóricas marcadas pela racionalidade técnica. 
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Rebak154: A alteridade pelo viés dialógico e a prática de escrita do aluno 

 
Viviane Letícia Silva Carrijo155 

 
 

O “eu” pode realizar‐se verbalmente apenas sobre a base do 
“nós”.       BAKHTIN/VOLOSHINOV (1926) 

 
Bakhtin e o Círculo perceberam que não bastaria apenas um estudo da língua em si 

para compreensão dos fenômenos da linguagem, mas seria necessário verificar também o 
agir humano, pois é por meio dele que ela acontece ao mesmo tempo em que os sujeitos da 
ação se constituem. Voloshinov (apud SOBRAL, 2009, p. 47) diz que o sujeito é pensado em 
termos de uma  interação constitutiva com a sociedade: assim como precisa da sociedade 
para existir como tal, o sujeito constitui, em suas relações com outros sujeitos, essa mesma 
sociedade. 

Tal  colocação  evidencia  a  afirmação  de  Bakhtin/Voloshinov  (1997[1929])  que  o 
centro  organizador  da  linguagem  é  o  meio  social  e,  aqui,  notamos  que  o  social  está 
representado na pessoa dos interlocutores. Quando há uma relação entre duas pessoas, é 
uma  relação  social  e  histórica  que  envolve  toda  a  sociedade,  pois  o  sujeito  locutor  e  o 
sujeito interlocutor fazem parte dela. Como Sobral (2009), afirmamos que nessa relação há 
o encontro das  relações  sociais que ambos,  interlocutores,  já vivenciaram, provocando o 
encontro dialógico com os enunciados de outrem. 

 Nessa perspectiva, se pensarmos em escola, compreendemos que professor e aluno 
também fazem parte de relações sociais, nas quais eles constituem um ao outro. A própria 
prática de produção  textual  já evidencia essa relação e o encontro de vários enunciados. 
Portanto, no momento de escrita, o aluno poderá  refletir, enquanto sujeito participativo, 
sobre  sua  prática  e  o  diálogo  traçado  em  sua  produção mediante  os  comentários  do 
professor. 

Percebemos,  então,  na  filosofia  de  linguagem  bakhtiniana,  a  importância  dada  à 
relação entre o  eu e o outro  (os  interlocutores da enunciação em uma situação) devido à 
necessidade dialógica da linguagem. Bakhtin acredita que somente no dialogismo é que há 
possibilidade da  constituição alteritária do  sujeito, pois, na  relação  com o  outro, o  eu  se 
formará. 

É pertinente dizer que, quando Bakhtin  e  seu Círculo  falam  sobre o  outro, não  o 
reduzem a uma pessoa, pois não se trata apenas de um diálogo entre duas pessoas e nem 
mesmo a constituição do eu e do outro se dá unicamente mediante esse tipo de diálogo. Em 
acordo com a visão bakhtiniana, Figueiredo (2005) explica:  

 
O  outro  é  tudo  o  que  circunda  o  eu:  o meio  social  em  que  vive,  a  história  do 
indivíduo e a história de seu meio, os  textos com os quais este  indivíduo  já  teve 
contato, as várias vozes trazidas por esses textos, os textos com os quais ele ainda 
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terá contato. Ao mesmo tempo, este outro é constitutivo do eu, pois, segundo essa 
perspectiva, somos resultado desse confronto entre nossa individualidade, o meio 
social em que nos inserimos e a história (FIGUEREIDO, 2005, p. 12).  
 

Ponzio (2010), também partindo de Bakhtin, explica: 
 
O outro não  é  somente o outro  em  relação  a você, mas  é  também outro você, o 
outro de cada um. E você o pode encontrar no momento em que sai do papel, sai 
do  gênero,  sai  da  identidade,  sai  do  padrão,  sai  das  emboscadas  mortais  das 
oposições, dos conflitos. Ali se encontra a sua palavra (PONZIO, 2010, p. 10). 
 

De tais citações, concluímos que o outro não se encontra necessariamente frente ao 
eu,  em um diálogo  face  a  face, mas pode  estar  em um  texto,  em um  livro ou  ainda na 
mente do  eu.   Comumente, pensamos  em destinatário ao  tratarmos  sobre o  outro, porém 
Bakhtin e o Círculo ampliam essa noção ao atribuir à linguagem um caráter dialógico, isso 
significa que, em qualquer momento de construção de sentidos e apreciações valorativas, o 
sujeito se vale de valorações outras para constituição da própria.  

Logo,  verificamos  a  existência  inevitável  do  outro,  para  quem  se  destina  o 
enunciado,  e  do  outro  ou  ainda  outros  que  constituem  a  resposta  ao  destinatário. 
Suponhamos  que  um  aluno  esteja  sozinho  escrevendo  seu  texto  (isso  depois  de  uma 
discussão com o professor e, talvez, com colegas sobre o seu dizer), nesse momento não há 
professor, o único diálogo que o aluno trava é com as opiniões expostas em sala de aula, 
que constituíram sua consciência sobre o que dizer.  

Em qualquer prática social os enunciados dos outros estão presentes para dialogar 
com as nossas palavras e construir novos sentidos. Não há como escapar disso. Bakhtin 
(2000[1970‐71] afirma: 

 
[...]  todas as palavras, com exceção de minhas próprias palavras, são palavras do 
outro. E  toda minha vida  consiste  em  conduzir‐me nesse universo,  em  reagir às 
palavras  dos  outros  [...]  a  palavra  do  outro  impõe  ao  homem  a  tarefa  de 
compreender essa palavra (BAKHTIN, 2000[1970‐71], p. 383). 
 

Nessa  direção,  podemos  verificar  outra  característica  do  sujeito  bakhtiniano: 
alguém  que,  a  partir  da  constituição  com  o  outro,  apresenta‐se  como  sujeito  agente. O 
contato com o outro, na relação dialógica, exige que o eu responda e participe da criação de 
sentidos.  Bakhtin  (1997[1929])  já  dizia  que  “toda  enunciação  é  uma  resposta  a  alguma 
coisa e é construída como tal” (p. 101), assim, não há comunicação sem propósito, não se 
fala por nada ou para nada. 

O discurso  é  endereçado  a  alguém  em  resposta  a  outros  e daquele  que  o  recebe 
exige‐se  uma  atitude  responsiva,  a  qual  ele  dará,  pois,  como  respondente  ativo,  ele 
participa nas práticas sociais e somente dessa forma é capaz de constituir‐se, bem como de 
construir  os  sentidos  que  movimentam  a  linguagem.  Essa  participação  do  sujeito 
evidencia‐se na escrita, pois, considerando‐a uma prática social, podemos afirmar que ela 
é a resposta do autor a alguma coisa, a alguém, à sociedade, e no caso da escrita escolar 
não é diferente.  

De acordo com o que  foi discutido em sala de aula, o aluno responderá mediante 
sua  produção  textual  ao  professor,  aos  colegas  ou  aos  discursos  trazidos  à  turma  no 
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momento de debate sobre o tema proposto. No momento da escrita, o aluno pode refletir 
sobre  sua  resposta,  escolhendo  a melhor maneira  de  dizer  o  que  pretende,  tendo  em 
consideração o seu outro. 
   Poderíamos pensar que o outro da escrita do aluno seria somente o professor, afinal, 
ele é quem lerá a produção do aluno para avaliação. Nesse caso, o aluno buscaria adequar 
a sua escrita de maneira que agrade ao professor a fim de obter uma boa nota. Entretanto, 
considerando a  filosofia de  linguagem bakhtiniana, não poderíamos  ficar  somente nesse 
pensamento,  sabendo  que  na  escrita  o  aluno  dialoga  com  enunciados  de  outros  e  cria 
respostas a esses enunciados, não significando apenas o que o professor pensou sobre o 
tema a ser desenvolvido, mas também o que os colegas disseram, o que a sociedade pensa.  

Quanto  ao  tipo  de  resposta  que  se  espera  do  sujeito,  Bakhtin/Voloshinov 
(1997[1929]) afirmam que não se exige do  interlocutor apenas respostas de concordância, 
mas elas podem constituir‐se em refutações, polêmicas, controvérsias, variando conforme 
a  individualidade  de  cada  um,  pois,  embora  o  sujeito  seja  constituído  socialmente,  ele 
apresentará uma forma peculiar quanto ao estilo de sua resposta. Na teoria bakhtiniana, o 
que determinará o nível da resposta será o tipo de compreensão. 

Bakhtin e seu Círculo defendem que o sujeito não se quer passivo, pois a natureza 
dialógica da linguagem exige que ele seja refratador dos dizeres alheios e de seus próprios 
dizeres, que não se conforme com um breve momento de “abstração passiva”, mas busque 
a compreensão ativa, não se conformando apenas em se deixar constituir pelo outro sem 
nada contribuir com a constituição do outro.  

A própria prática da  linguagem  exige uma  atitude  responsiva  ativa do  sujeito  e, 
nesses termos, a palavra do outro impõe ao eu a tarefa de responder refratariamente a essa 
palavra. Quando pensamos a escrita, vemos claramente a busca do eu em encontrar uma 
palavra  refratária singular, que  responda ao outro,  levando consigo seus valores. Ponzio 
(2010) fala sobre a necessidade de procurarmos uma palavra outra: 

 
[...]  uma  palavra  “outra”  no  sentido de  “alteridade”,  não  de  “alternativa”;  uma 
palavra  de  uma  diferença  que  faz  diferença,  de  uma  diferença  não  indiferente; 
palavra singular, não  intercambiável,  insubstituível na sua própria relação com o 
outro único,  responsavelmente,  responsivamente, única para  o  outro.  (PONZIO, 
2010, p.14) 
 

Bakhtin  (2000[1970‐71])  mesmo  diz  sobre  o  desejo  do  sujeito  de  “não  ficar  na 
tangente”, porém “mergulhar na vida,  tornar‐se um homem  entre os outros. Rejeitar as 
restrições, rejeitar a  ironia.  (...) convencer  (instruir), e, por conseguinte,  ficar por sua vez 
convencido” (p. 338). Essa colocação aponta para um sujeito agente ativo na comunicação, 
capaz  de  ser  crítico  sendo  consciente  dos  sentidos  produzidos  na  interação.  Podemos 
pensar que esse é o tipo de escritor esperado nas produções de textos dos alunos, ou seja, 
um aluno crítico, capaz de posicionar‐se frente às questões surgidas nas práticas sociais. 
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Referenciação e valoração 
 

Gisele de Freitas Paula Oliveira156 
 
 
A relação entre as palavras e aquilo que elas designam é tema de estudo recorrente 

desde a Antiguidade, tanto em Linguística quanto em Filosofia da Linguagem. Por anos os 
estudiosos defenderam o poder referencial da linguagem, acreditando ser ela um artefato 
disponível para designar os “objetos do mundo”, como um conjunto de etiquetas que se 
ajustam  ao  real.  Sob  esse  ponto  de  vista,  pressupunha‐se  a  existência  de  um mundo 
autônomo,  discretizado  em  objetos  ou  “entidades”  existentes,  independentemente  de 
qualquer sujeito que se refira a ele. 

No  entanto,  assumir  a  língua  como  prática  sociointerativa    é  concebê‐la  opaca  e 
indeterminada, ou  seja,  somente no  seu  funcionamento  contextualizado é que o  sistema 
ganha  estabilidade  funcional  e  a  ilusão  de  transparência  que  o  caracterizam.  Nessa 
perspectiva,  a  linguagem  é  entendida  como prática  social  e  assume‐se que,  através das 
práticas discursivas e cognitivas social e culturalmente situadas, a realidade é construída 
coletivamente,  e  os  referentes,  antes  considerados  “coisas  do  mundo”,  passam  a  ser 
concebidos  como  objetos  de  discurso.  Estes  não  se  confundem  com  a  realidade 
extralinguística, mas se (re)constroem nos processos de interação e, uma vez introduzidos, 
podem  ser  alterados,  (re)categorizados,  (re)ativados,  desativados  e modificados. Nessa 
segunda perspectiva, situa‐se Bakthin (2003[1952‐53]).  

Dessa forma, em lugar de conceber uma estabilidade a priori entre língua e mundo, 
esse  pensador  concebe  uma  instabilidade  constitutiva  das  categorias  e  dos  objetos  de 
discurso para descrever o mundo tanto sincrônica quanto diacronicamente, em discursos 
quer ordinários, quer científicos. Por isso, defende‐se a discursivização do mundo, onde se 
constroem  objetos  cognitivos  e  discursivos  na  intersubjetividade  das  interações 
linguísticas.  

A  discursivização  do  mundo  por  intermédio  da  linguagem  não  é  um  simples 
processo  de  elaboração  de  informações,  mas  uma  (re)construção  do  próprio  real.  A 
referenciação  constitui  uma  atividade  discursiva,  e  o  sujeito,  por  ocasião  da  interação 
verbal, opera e seleciona o material linguístico que tem à sua disposição, fazendo escolhas 
que são significativas para representar os estados de coisas, com vistas à concretização de 
sua proposta de sentido, do seu querer dizer.  

Tal  posicionamento  não  implica  negar  o mundo  extralinguístico, mas  rejeitar  a 
concepção de correspondência entre as palavras e as coisas, o que leva a assumir o caráter 
intersubjetivo e  sociointerativo da  referência. Nesse  sentido, a  realidade que  se erige no 
evento comunicativo não é dada, mas discursivisada e alimentada pelo próprio discurso 
num processo de construção e reconstrução interativa da realidade. 

Apoiando‐se  na  concepção  de  “discursivização  do mundo”  é  que  se  defende  a 
construção do referente mediante as práticas sociais. Refutando, portanto, a relação direta 
entre palavras  e  coisas  e  voltando  a  atenção para processos  cognitivos  que  subjazem  à 
(re)construção da realidade, é que se propõe substituir o termo referência por referenciação.  
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O ato de referir, então, é entendido como uma ação discursiva sujeita a variações, 
de acordo com os atores sociais, a avaliação e o contexto. O léxico, nessa perspectiva, não é 
um  instrumento de  etiquetagem da  realidade,  e  a  linguagem não  é utilizada para  falar 
sobre o mundo, mas para construir o mundo.  

Bakhtin  (Voloshinov,V.N.)(1999[1929],p.32)  declara  que  no  processo  de            
referenciação os signos realizam duas operações concomitantes: refletir e refratar. Ou seja, 
através dos signos apontamos para a realidade, para a materialidade do mundo, mas, ao 
fazê‐lo, fazemos sempre de modo refratado. E refratar significa, segundo Faraco, 

 
[...]  que  com  nossos  signos  nós  não  somente  descrevemos  o  mundo,  mas 
construímos  ‐  na  dinâmica  da  história  e  por  decorrência  do  caráter  sempre 
múltiplo e heterogêneo das experiências concretas dos grupos humanos – diversas 
interpretações (refrações) desse mundo (FARACO, 2006[2003], p. 50). 
 

Dito de outra  forma,  talvez mais clara, como a práxis dos grupos dos humanos é 
heterogênea, cada grupo vai refratando, gerando diversos (e até contraditórios) modos de 
dar  sentido ao mundo.  Isso acontece porque  cada grupo atribui valorações, apreciações 
diferentes aos entes, eventos e  relações e, dessa  forma,  formam‐se vários sentidos. Essas 
múltiplas valorações participam como elementos constitutivos da significação, haja vista 
que o mesmo material semiótico utilizado no ato concreto da enunciação, dependendo da 
voz social na qual está ancorado, terá uma determinada significação, e não outra. “Não é 
possível significar sem refratar”  (cf. FARACO, 2006[2003], p.50). E continuo: não é possível 
refratar sem valorar. 

Do exposto, notamos que é impossível dissociar a relação entre valor, significação e 
refração. No entanto, quanto ao valor, é necessário compreender melhor o pensamento de 
Bakhtin,  para  assim  relacionarmos  esse  conceito  filosófico  com  a  comunicação  verbal, 
particularmente com a construção do objeto de discurso, o que de fato nos interessa. 

É possível que, nesse ponto, o leitor se pergunte: o que é valor, afinal? Essa é uma 
indagação pertinente, mas nem por  isso  fácil de  responder.  Isso porque, no pensamento 
bakthiniano,  não  se  trata  de  preto  ou  branco,  disso  ou  aquilo.  Para  usar  os  termos  de 
Possenti,157 “Bakhtin é um pensador, o que  fica claro  tanto pela abrangência dos  temas a 
que se dedica quanto pelo “tom” de seus textos, mais de ensaísta que de cientista”, o que 
faz  com  que  não  encontremos  em  seu  pensamento  um  manual  que  fixe  conceitos  e 
verdades absolutas. O que para Possenti também não é um problema: afinal, quem sente 
falta deles que os elabore.  

Além desse “tom de ensaísta”, outro  fator dificulta dizer categoricamente o que é 
valor: esse conceito não aparece como item isolado em suas obras. Sem contar o que já foi 
dito na nota de rodapé do tópico anterior – o uso de vários termos para o mesmo tema. 

Diante desses desafios, optamos por responder à pergunta acima associando valor a 
outros conceitos que com ele se relacionam, ou seja, tentando imitar a maneira com que fez 
Bakhtin. 

                                            
157 POSSENTI, Sírio. Prefácio: Intervindo nas leituras de Bakthin. In: FARACO, C. A. Linguagem & Diálogo: as idéias 
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Para pensarmos em valor, é necessário notarmos a sua relação com a concepção de 
sujeito  ativo/responsável  e  social defendido por Bakhtin  (e  também  assumido por nós). 
Vejamos o fragmento abaixo:  

 
Não existe o “homem‐em‐geral”, eu existo, e um outro particular concreto existe – 
meu  íntimo, meu  contemporâneo  (humanidade  social),  o passado  e  o  futuro de 
seres humanos  reais  (da humanidade histórica  real). Todos  esses  são momentos 
valorativos  do  Ser  que  são  válidos  individualmente  e  não  universalizam  ou 
generalizam o único Ser, e se revelam para mim do meu único lugar do Ser como 
as bases do meu não‐álibi no Ser (BAKHTIN, 1993[1920‐24], p. 65 – grifo nosso). 
 

E ainda: 
 
[...]  eu  participo  unicamente  no  único  ser  de  um  modo  emocional‐volitivo 
[valorativo], afirmado. Na medida em que eu afirme meu lugar próprio e único no 
Ser unitário da humanidade histórica, na medida em que eu sou seu não álibi, isto 
é, mantenho uma relação emocional‐volitiva [valorativa] ativa em relação a ele, eu 
assumo  uma  posição  emocional‐volitiva  em  relação  aos  valores  que  ele  reconhece 
(BAKHTIN, 1993[1920‐24], p.65 – grifo nosso). 
 

Nesses excertos, observamos a defesa do “eu existo”, do ser humano concreto, real 
que vive e  interage  socialmente com os companheiros do presente e do passado  (com a 
história da humanidade). Todos esses sujeitos valoram, as avaliações estão no “sangue e 
na  carne”  daqueles  que  compõem  os  grupos  socais.  Todos  os  valores  morais,  éticos, 
científicos, estéticos, religiosos, econômicos, sociais, enfim, todos os valores fazem parte da 
experiência da vida realmente vivida e são experimentados pelos sujeitos como algo dado 
e ainda a ser determinado, no sentido de circularem socialmente e se  tornarem “válidos 
individualmente”, por isso o eu e o outro se tornam centros de valores.  Isso significa que o 
sujeito  é  responsável por  suas  escolhas, por  assumir  certos valores  e,  automaticamente, 
negar outros, o sujeito de modo algum está indiferente. Essa não indiferença mostra que é 
valor aquilo que é “realmente afirmado para aquele que pensa” (BAKHTIN,1993[1920‐24], 
p.65), pois assume “uma posição emocional volitiva em relação aos valores que ele reconhece”. 

Os julgamentos de valor não são “emoções individuais, mas atos sociais regulares e 
essenciais.  Emoções  individuais  podem  surgir  apenas  como  sobretons  acompanhando  o 
tom básico da avaliação social. O “eu” pode realizar‐se verbalmente apenas sobre a base 
do  nós”  (BAKHTIN(VOLOSHINOV,  V.  N.),  1993[1926],  p.  6). Nas  palavras  de  Sobral 
(2008, p. 22), “o valor é  sempre valor para  sujeitos, entre  sujeitos numa dada  situação”. 
Essa duas  características do  valor,  social  e  situado, mostram  que  as  avaliações não  são 
fixas  e  estáticas,  pelo  contrário,  como  são  dinâmicas  e  diversas  as  vivências  dos/entre 
sujeitos, é natural que as apreciações  sociais  sejam  reavaliadas e  se alterem no  curso da 
história da humanidade. 

Nesse ponto, importa‐nos compreender que “[...] ele [julgamento de valor] encontra 
sua mais pura expressão na entonação” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, V. N.), 1993 [1926], p. 
7).  158  Para  Bakthin,  a  entonação  contempla  a  faceta mais  conhecida  como  alteração  de 

                                            
158 Nesta nota queremos esclarecer que a entonação para Bakthin(Voloshinov, V. N.) (1993 [1926]) importa porque é a 
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timbre,  ritmo,  altura  da  voz,  intensidade,  duração,  pausa,  hesitações,  etc.,  mas,  não 
somente  isso,  ela  cobre a modalidade  escrita,  considerando, por  exemplo, a  seleção dos 
vocábulos  –  sendo  esses  mais  selecionados  pelos  contextos  da  vida  nos  quais  foram 
impregnados  julgamentos de valor do que do dicionário – e a própria combinação entre 
eles. As valorações, portanto,  são  fortes determinantes da entonação e afetam a  forma e 
não apenas o conteúdo de um enunciado. Na verdade, segundo Bakhtin(Voloshinov, V.N) 
(1993 [1926], p. 8) “não só a entonação, mas toda a estrutura formal da fala dependem, em 
grau significativo, de qual é a relação do enunciado com o conjunto de valores presumido 
do meio social onde ocorre o discurso”. 

Interessante  é  observar  que  as  avaliações  sociais  são  sempre  extratextuais, mas, 
vindas do exterior, se integram ao texto e a ele dão vida. Isso deixa claro que  

 
o  discurso  verbal  é  claramente  não  suficiente.  Ele  nasce  de  uma  situação 
pragmática  extraverbal  e  mantém  a  conexão  mais  próxima  possível  com  esta 
situação. Além disso, tal discurso é diretamente vinculado à vida em si e não pode 
ser  divorciado  dela  sem  perder  sua  significação  (BAKHTIN  (VOLOSHINOV, 
V.N.), 1993 [1926], p. 4). 
 

Direcionando  esta discussão  à  construção do  objeto  de discurso,  afirmamos  com 
Faraco  (2006[2003],  p.  71)  que  “enunciar  é  tomar  uma  posição  social  avaliativa;  é 
posicionar‐se  [...][diante  de]  outras  posições  sociais  avaliativas,  já  que  falamos  sempre 
numa  atmosfera  social  saturada  de  valores”,  portanto,  não  há  enunciado  neutro  e, 
conforme Koch, “a neutralidade é apenas um mito: o discurso que se pretende “neutro”, 
ingênuo, contém também uma ideologia – a da sua própria objetividade”(KOCH, 2008c, p. 
17). 

Seja  qual  for  o  objeto  de  discurso  de  um  falante/escrevente,  ele  (o  objeto)  não  é 
objeto de discurso pela primeira vez em dado enunciado, e nem o sujeito é o primeiro a 
falar  sobre  ele. O  falante/escrevente não  é um “Adão bíblico”  relacionando  com objetos 
virgens, pelo contrário, “o objeto, por assim dizer, está ressalvado, contestado, elucidado, e 
avaliado de diferentes modos; nele se cruzam, convergem, divergem diferentes pontos de 
vista,  visões  de mundo,  correntes”  (BAKHTIN,  2003[1952‐53],  p.300). O  que  há  é  uma 
“Torre  de  Babel”  em  torno  de  qualquer  objeto,  e  o  sujeito,  diante  dessas  várias  vozes 
sociais, assume aquela que experimenta e afirma. 

Essa  relação  valorativa  do  sujeito  com  o  objeto  de  discurso,  seja  ele  qual  for, 
“determina a escolha dos  recursos  lexicais, gramaticais e  composicionais do enunciado” 
(BAKHTIN,  2003[1952‐53],  p.  289).  Na  língua,  o  sujeito  encontra  e  forja  os  recursos 
necessários  para  marcar  seu  posicionamento  valorativo  e,  ao  construir  o  objeto  de 
discurso, acaba entoando os valores sociais afirmados. 

A construção do objeto de discurso é feita por diversas estratégias de referenciação, 
nominais  e  pronominais,  conforme  mostram  os  estudos  de  Koch  (2006a).  Entre  essas 
estratégias,  evidenciamos  as  expressões  nominais  rotuladoras  que,  das  diversas 
propriedades do referente, promovem uma seleção daquelas que viabilizam o projeto de 
sentido  do  produtor  do  texto,  o  seu  querer  dizer,  e  desempenham  importante  papel  na 
construção  e  explicitação  de  um  posicionamento  valorativo.  Através  dessas  escolhas 
lexicais,  revela‐se  uma  perspectiva  tomada  a  partir  da  qual  o  objeto  de  discurso  é 
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construído, o que leva o interlocutor a construir determinada imagem, ou seja, a vê‐lo sob 
determinado prisma. 
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Reflexões sobre a pesquisa em Neurolinguística e a ética bakhtiniana 
 

Mirian Cazarotti Pacheco159 
Amanda Bastos Amorim de Amorim160 

 
 

A Neurolinguística encontra‐se num campo de conhecimento híbrido, pois recorre 
tanto às Neurociências quanto à Linguística para o estudo de seus objetos. É fundamental, 
portanto, refletir sobre questões relativas aos métodos que cada uma dessas áreas utiliza 
para a validação de suas hipóteses e teorias, contrapondo principalmente abordagens mais 
tradicionais  à  Neurolingüística  de  abordagem  sócio‐histórico‐cultural,  fundada  por 
Coudry  (1986/1988),  que  caracteriza  os  estudos  realizados  atualmente  em  diversas 
instituições de ensino superior161. 

Perroni  (1996)  trata  da  questão  metodológica  em  campos  interdisciplinares  de 
pesquisa  e,  embora  aborde  mais  especificamente  fenômenos  relativos  à  aquisição  de 
linguagem, suas colocações são pertinentes também para nossas reflexões. De acordo com 
a autora,  

 
a  falta  de  uma metodologia  de  consenso  entre  os  estudiosos  na  área  pode  ser 
explicada [...] principalmente pela história de sua interdisciplinaridade, o que pode 
explicar a oscilação entre metodologias  inspiradas ora em uma, ora em outra das 
ciências progenitoras. 
 

A  autora  ressalta  a  impossibilidade  de  uma  pesquisa  e  de  uma  metodologia 
ateóricas. Quando  é  feito  um  recorte  ou  a  escolha  de  como  olhar  para  um  dado  ou  um 
fenômeno, o pesquisador  revela um posicionamento  teórico que não pode  ser  ignorado. 
Segundo  a  autora, não há  apenas uma  abordagem  correta  e que uma  abordagem não  é 
necessariamente mais científica do que as outras. 

Tradicionalmente,  as  neurociências  (tanto  a  Neuropsicologia  quanto  a 
Neurolinguística)  têm  suas  pesquisas  marcadas  por  métodos  de  análise 
predominantemente,  quando  não  exclusivamente,  quantitativa.  Entretanto,  desde  os 
primeiros  trabalhos  de  Coudry  (1986/1988)  discute‐se  uma  proposta  diferenciada  em 
relação à metodologia. A autora aborda questões que dizem respeito às avaliações e aos 
acompanhamentos terapêuticos e, em trabalho posterior (Coudry, 1996), questiona o que é 
dado em neurolingüística. Propõe ainda a realização de estudos de casos, pois entende que 
dados  singulares  podem  revelar  muito  tanto  sobre  a  patologia  quanto  sobre  a 
normalidade,  se  realizados  longitudinalmente,  pelo  viés  qualitativo,  privilegiando  as 
interações dialógicas como lócus para o acontecimento da linguagem.  

                                            
159 Pós doutoranda (Pesquisadora Colaboradora) em Linguística no Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade 
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Estadual de Campinas (IEL/UNICAMP). Bolsista Capes Contato: amandabastos1987@gmail.com. 
161 Destacamos os estudos realizados no IEL/UNICAMP desde a década de 80. Na Universidade Estadual do Sudeste 

da Bahia (UESB), foi criada recentemente a linha de pesquisa "Aquisição e Patologias da Linguagem" que conta 
com docentes que se doutoraram no IEL/UNICAMP e adotam uma abordagem enunciativo-discursiva. 0utros 
exemplos Elenir Fedosse e Lou-Ann Kleppa, que atualmente lecionam na Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) e têm dado continuidade a esta abordagem. 
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A discussão crítica de Coudry sobre os fundamentos teóricos e metodológicos dos 
estudos das  afasias  fundou uma nova  abordagem para  os  fenômenos  que  se  referem  à 
linguagem no âmbito das patologias. Desde então, foram realizadas dezenas de estudos de 
casos na área de Neurolinguística do IEL/UNICAMP, sendo comum entre eles a crítica às 
categorias e metodologias tradicionais, indicando que o funcionamento real da linguagem 
não corrobora as hipóteses formuladas sobre sujeitos ideais. 

Os  estudos  de  casos  e  demais  discussões  teóricas  acerca  de  fenômenos  que 
envolvem a  linguagem, nas mais diversas patologias, foram desde então tematizados em 
dissertações,  teses  e  artigos  científicos,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  da  área  e 
conferindo maior consistência à abordagem enunciativo‐discursiva, influenciando também 
as reflexões sobre os fenômenos linguísticos – tanto na normalidade quanto nas patologias 
– nos cursos de Letras, Linguística e Fonoaudiologia no país. Entretanto, a hegemonia dos 
modelos biomédicos ainda se apresenta como um entrave para a divulgação dos estudos 
discursivos  em  outros  espaços,  devido  à  natureza  de  nossas  pesquisas, 
predominantemente qualitativas, muitas vezes mal interpretadas e confundidas com “falta 
de  rigor  metodológico”,  quando,  segundo  Perroni  (1996),  Minayo  (2000)  e  outros,  a 
pesquisa quantitativa não pode prescindir da qualitativa e esta possui técnicas e métodos 
próprios  que  absolutamente  impedem  que  se  estabeleça  uma  superioridade  lógica  que 
demarque a pesquisa quantitativa como “mais científica” ou “mais válida”. 
  A metodologia,  portanto,  é  um  dos  grandes  desafios  a  enfrentar  no  campo  dos 
estudos  neurolinguísticos,  pois  influencia  os  recortes  que  fazemos  dos  fenômenos,  as 
hipóteses  teóricas  e,  principalmente,  o  acompanhamento  terapêutico  –  onde  se  reflete, 
concretamente, o resultado do estudo. Ademais, estando num campo híbrido, é necessário 
que possamos nos comunicar com profissionais de outras áreas e demonstrar, a partir dos 
estudos  já realizados em Neurolinguística e a partir da Linguística, que é nosso posto de 
observação, que é possível, a partir de dados singulares, inferir sobre o funcionamento da 
linguagem tanto na normalidade quanto nas patologias. 
  Entendemos que as escolhas que fazemos como pesquisadores são também escolhas 
éticas e configuram o que Bakhtin denomina não‐álibi do sujeito, pois a noção bakhtiniana 
de sujeito situado (Sobral, 2005) possibilita que escapemos às visões tradicionais tanto de 
sujeito  assujeitado  quanto de  sujeito  fonte do  sentido,  colocando‐nos numa posição  em 
que vemos a nós mesmos e aos outros como responsáveis em relação aos atos, tornando‐se 
indispensável o desenvolvimento de um excedente de visão. A contribuição destes e de 
outros conceitos bakhtinianos vêm se consolidando em nossos estudos neurolinguísticos, 
particularmente  aqueles  de  orientação  enunciativo‐discursiva,  que  privilegiam  em  seu 
arcabouço  teórico os conceitos bakhtinianos. Por ser o conceito de sujeito  tão  importante 
para nossa base teórica, explicitamos a seguir com as palavras de Sobral (2005, p. 22): 

 
A  ênfase  no  aspecto  ativo  do  sujeito  e  no  caráter  relacional de  sua  construção 
como  sujeito,  bem  como  na  construção  ʺnegociadaʺ  do  sentido,  leva  Bakhtin  a 
recusar  tanto um sujeito  infenso  à sua  inserção  social,  sobreposto  ao social,  como 
um sujeito submetido ao ambiente sócio‐histórico, tanto um sujeito fonte do sentido 
quanto um  sujeito  assujeitado. A proposta é  a de  conceber um  sujeito que, sendo 
um  eu  para‐si,  condição  de  formação da  identidade  subjetiva,  é  também  um  eu 
para‐o‐outro,  condição  de  inserção  dessa  identidade  no  plano  relacional 
responsável/responsivo, que lhe dá sentido. 
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  Segundo Pereira  (2010), Vigotski  e Bakhtin  têm  em  comum  a  fundamentação de 
suas  teorias  no  materialismo  histórico  dialético  e,  apesar  de  não  terem  proposto  um 
“modo”  de  se  fazer  pesquisa,  criticaram  o  reducionismo  das  concepções  empiristas  e 
idealistas que predominavam em  seu  tempo. Suas  teorias  foram  construídas a partir da 
elaboração de uma síntese dialética entre objetividade e subjetividade, em que o sujeito é 
concebido em sua singularidade e é situado em relação ao seu contexto histórico e social. 
Ambos enfatizam o papel da linguagem, pois “é a linguagem que constitui o homem e sua 
consciência: um ser social, datado e marcado pela cultura de seu tempo” (Pereira, 2010, p. 
54). 
  Apoiada  em  pressupostos  vigotskianos,  Freitas  (2010)  afirma  que  a  opção mais 
coerente com a perspectiva sócio‐histórico‐cultural é a pesquisa de natureza qualitativa, já 
que o objeto de estudo nas Ciências Humanas é o homem. Não se fala sobre ele, mas com 
ele; busca‐se compreender os significados construídos e compartilhados por sujeitos que 
se  relacionam  socialmente,  ou  seja,  entender  como  as  coisas  acontecem,  ao  contrário de 
apenas constatar que acontecem. Em outras palavras, compreender processos e não produtos. 
Sendo assim, segundo a autora, não poderia ser pautada pelo critério da objetividade que 
tradicionalmente  respalda  as  Ciências  Naturais162.  Baseando‐se  em  Bakhtin,  Freitas 
complementa  dizendo  que  nas Ciências Humanas  o  investigador  necessita  travar  uma 
relação dialógica com o pesquisado, não se limitando apenas a contemplá‐lo.  
  Consideramos que é imprescindível que exista coerência entre o método escolhido 
para  desenvolver  as  pesquisas,  os  princípios  teóricos  que  as  orientam  e  as  técnicas 
utilizadas. Sendo assim, a opção mais coerente com a perspectiva sócio‐histórico‐cultural, 
à qual nos  filiamos, é a pesquisa de natureza qualitativa.   Dentre as pesquisas de cunho 
qualitativo  nas  Ciências Humanas,  são  recorrentes  aquelas  que  se  respaldam  em  dois 
paradigmas  –  o  indiciário  e  o  microgenético  –  mobilizados,  também,  no  campo  dos 
estudos neurolinguísticos de orientação enunciativo‐discursiva. 
  Deste modo, optamos em nossos estudos por abordagens e  tratamentos de dados 
que privilegiem a linguagem em uso às situações artificiais criadas em testes‐padrão, bem 
como privilegiam os estudos de casos, ou seja, estudos qualitativos, em oposição a estudos 
quantitativos  que  apaguem  os  sujeitos.  Temos  como  objetivo  estudar  fenômenos 
particulares  sem  perder  de  vista  o  todo  que  nos  interessa:  a  linguagem  em  seu 
funcionamento real, considerando sempre tanto o que é generalizável quanto fenômenos 
singulares (Sobral, 2005; Amorim, 2010). 
  A  fim  de  auxiliar  algumas  discussões,  apresentaremos  a  análise microgenética 
(Góes,  2000)  do  recorte  de  um  episódio  dialógico163,  como  exemplo.  O  episódio 
videogravado aconteceu numa sessão em grupo (03/05/2011) no Centro de Convivência e 

                                            
162 Cabe destacar que, a partir do começo do século XX, as Ciências Naturais passam por uma revolução técnico-

científica e são raros os pesquisadores que defendam ainda as bases positivistas que criticamos. No entanto, um 
campo em que persiste esta visão é nas Ciências Biomédicas, que constituem uma de nossas mais importantes 
interfaces. Foucault (1995; 2000) critica a própria cisão entre Modernidade e Contemporaneidade com base no fato 
de, na Clínica, por exemplo, a relação entre ver e dizer ter permanecido a mesma desde o século XIX, não 
acompanhando as mudanças em outras ciências. 

163 O episódio encontra-se na íntegra na tese de Cazarotti-Pacheco, M. O discurso narrativo nas afasias, 2012. 
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Afásicos (CCA, Grupo III),164 no IEL/UNICAMP, com a participação dos sujeitos afásicos 
JM e AC e dos interlocutores não‐afásicos Irn, Imp e Itc. 
  Antes  do  início  da  sessão,  JM  havia  feito  um  comentário  sobre  a morte  de  Bin 
Laden, Irn tenta retomar o tema e JM inicia a seguinte narrativa: 
 

1‐  JM: Despoi, despoi  falei no, do,  lá no:: (aponta para cima e para sua esquerda, 
com o braço esticado). Lá no f/ 
2‐ Irn: De quem que era... que o senhor tava falando? De alguém. 
3‐ JM: (Leva a mão à cabeça, depois olha e aponta para AC ao seu lado). 
4‐ AC: Parmeira? 
5‐ JM: (Faz gesto negativo com o indicador). 
6‐ AC: Não, Bin Laden! 
7‐ JM: É. Bin... isso... é. (acena positivamente com a cabeça). 
8‐ Irn: O que que tem o Bin Laden? 
9‐  JM: Ah. Não  sei  (faz  gesto  de  “deixa  pra  lá”  e  depois  gesto  negativo  com  o 
indicador). 
10‐ Irn: Conta pra nós. 
11‐ JM: Eu sei, mas eu num. 
12‐ Irn: Tem gente aqui que nem sabe, quem ficou estudando muito ontem e hoje, 
nem ligou a televisão e não viu a notícia. Por exemplo, a Itn não sabe de nada o que 
aconteceu no Brasil e no mundo (aponta para Itn). 
13‐ Itn: Só estudei. 
14‐ Irn: Só estudou. Conta pra ela. Aponta novamente para Itn. 
15‐ Imp: O que aconteceu com o Bin Laden seo JM? 
16‐ JM: Mo::rre::u. (com risinho tímido e em seguida todos riem) 
17‐ Imp: Isso! É isso mesmo (acena positivamente com a cabeça). 
 

Verifica‐se,  logo  no  início  do  episódio,  que  JM  se  vale  da  colaboração  de  outro 
participante do grupo e se apoia, de modo especular, no enunciado do sujeito afásico AC 
para falar do personagem principal de sua narrativa – “Bin Laden”– e o complementa, no 
turno 7: É. Bin... isso... é. JM é solicitado por Irn a desenvolver a história: O que que tem o Bin 
Laden?  (turno  8)  e  o  sujeito  diz,  no  turno  9:  Ah.  Não  sei,  seguido  de  um  gesto  que 
normalmente  se  usa  pra  dizer  “deixa  pra  lá”.  Este  enunciado  apresenta‐se  novamente 
como  um  importante  indício  de  que  ele  reconhece  suas  dificuldades  linguísticas  – 
inferência possível porque recorrente em seus enunciados, o que se confirma no turno 11: 
Eu sei, mas eu num.  

Faz parte de nossas práticas no CCA dar vez e voz aos sujeitos afásicos, a  fim de 
que, nas situações dialógicas, possam superar e driblar suas dificuldades e, por meio do 
processo de alteridade, ajudá‐los a superar, a modificar a imagem (identidade) daquele que 
não consegue alcançar seu querer‐dizer. Assim, Irn e Imp insistem para que JM desenvolva 
seus enunciados, motivando‐o a contar o que deseja, e ainda demonstrando interesse para 
isso. O  interlocutor do sujeito com afasia precisa desenvolver seu  excedente de visão para 
isso. Essa prática nos  leva à reflexão sobre os conceitos bakhtinianos como uma  teia, em 

                                            
164 No Centro de Convivência de Afásicos (CCA) do IEL/UNICAMP o acompanhamento de sujeitos afásicos é 

realizado em grupo, na convivência com sujeitos não-afásicos, em diversas situações e práticas discursivas.  O 
Grupo III do CCA é coordenado pela Profa. Dra. Rosana do Carmo Novaes Pinto.  
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que  não  se  pode  isolar  apenas  um  conceito,  uma  vez  que  estão  todos  intrinsecamente 
relacionados (Amorim, 2011).  

Inicialmente, a  tentativa de Irn não surte efeito, o que nos  leva a refletir se talvez, 
além  da  insegurança  de  JM  frente  as  suas  dificuldades,  sua  pergunta  possa  ser 
interpretada  de  forma muito  ampla:  “O  que  que  tem  o  Bin  Laden?”  Imp,  na  sequência, 
reformula a questão: “O que que aconteceu com o Bin Laden seo JM?” Ele, por fim, diz com 
ênfase,  no  turno  12:  “Mo::rre::u”,  quando  todos  riem,  porque  ele  imitou  a  fala  de  um 
humorista conhecido por  todos  (Nerso da Capitinga),  revelando a polissemia, as diversas 
vozes que nos constituem e a nossos enunciados. Consideramos, ainda, um dado relevante 
por  ser  índice  de  algo  bastante  complexo  que  está  preservado  no  funcionamento 
linguístico/cognitivo  (o  humor)  e,  por  isso mesmo,  trata‐se  de  um  enunciado  singular. 
Esses dados podem ser observados apenas com uma análise minuciosa, com um olhar de 
pesquisador  atento  aos  detalhes  que  mostram  os  processos  que  vão  acontecendo  na 
interlocução,  que  é  uma  situação  única  com  sujeitos  também  singulares.  Em  outras 
palavras, revela‐se aí a competência pragmático‐discursiva de um sujeito que continua na 
linguagem  de  forma  criativa,  frente  às  dificuldades  para  conseguir  narrar,  provocando 
como acabamento o riso de seus interlocutores.  

Concluímos deste modo, que “o  sujeito  com afasia necessita de um  tempo maior 
para exprimir o que deseja, por isso, seu interlocutor/terapeuta precisa estar atento a este 
fato e também assumir sempre uma postura ética” (Cazarotti‐Pacheco, 2012), isto é, valer‐
se do conceito ético da escuta, da responsabilidade e responsividade, de dar um tempo ao outro, 
da  relação não‐indiferente  (Ponzio, 2008, 2010)  e, para  isso deve agir  como  real parceiro da 
comunicação verbal. 
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Sobre a educação e o necessário 
 

Fernanda de Moura Ferreira165  
 
 

A educação é um eixo fundante da área dos estudos da linguagem, tendo em vista 
que a prática profissional da maioria dos que atuam nessa área é a docência. Enquanto 
docentes  e  pesquisadores,  temos  conhecimento  dos  vários  problemas  que  a  educação 
pública do nosso país enfrenta tanto por meio de pesquisas e reflexões acadêmicas quanto 
por  meio  de  nossa  própria  experiência.  Segundo  Brandão  (2006),  a  educação  não  se 
restringe à esfera escolar, porém se estende de modo que a  ideia não se  limita ao ensino 
formal fornecido pelas escolas, uma vez que não se aprende apenas nos locais socialmente 
designados para isso. Por isso o mesmo autor fala não em educação, mas em educações ao 
trazer  como  exemplo  a  educação  indígena  em  detrimento  a  do  “homem  branco”. Na 
prática  verificamos  isso  no  cotidiano  das  salas  de  aula. Observamos  que  a  questão  da 
educação  ultrapassa  os  muros  da  escola  quando  temos  um  aluno  que  não  consegue 
construir um conhecimento apesar de todos os nossos esforços didáticos, de explicarmos 
várias vezes de maneiras as mais variadas, trazendo exemplos do cotidiano, dinamizando 
a  aula,  etc.  Percebemos  isso  quando  vemos  um  aluno  que  não  consegue  render  o  que 
deveria,  segundo  os  parâmetros  do  governo,  e  nesse momento  o  que  acontece  com  o 
professor  é  que  ele  fica  tomado  por  diversos  sentimentos:  impotência,  frustração, 
desilusão. Como lidar com um aluno ao percebermos que ele está, de certa forma, fora do 
nosso alcance? Em  conversa  com um padre que atua de maneira  intensa  em um bairro 
carente de Natal, o ouvi dizer algo que me fez refletir: “não se pode levar ninguém a Deus 
sem  lhe  suprir  as  necessidades mais  básicas,  para  evangelizar  é  preciso  alimentar,  dar 
moradia, saciar a sede e cuidar de sua saúde”. Na época, fiquei um pouco impressionada 
com  suas  palavras.  Transpondo  isso  para  a  escola,  pude  compreender  a  sabedoria  e  a 
veracidade  que  havia  em  suas  palavras  quando me  deparei  com  a  realidade  dura  de 
muitos alunos, com o contexto de extrema violência e abandono, com os dramas familiares 
anônimos, com as histórias de vida que verdadeiramente me entristeceram a alma e me 
fizeram compreender melhor alguns comportamentos dentro de sala.  

Diante de  tantos universos aos quais  chamamos de “alunos” que  formam nossas 
salas  de  aula,  como  seguir  a  proposta  freireana  que  nos  é  posta  em  sua pedagogia  da 
autonomia? Como nos desvencilharmos da indiferença adquirida ao longo dos anos pela 
desilusão de um  sistema educacional aparentemente  fracassado para voltar a ver,  como 
nos primeiros dias de profissão, o aluno enquanto universo particular? Como deseducar o 
olhar para não ver a turma enquanto massa homogênea, mas enquanto sujeitos singulares, 
como nos propõe o sujeito bakhtiniano? E como, a partir de  tudo  isso, deixarmos de ser 
profissionais  da  educação  para  sermos  verdadeiramente  educadores  e  dar  aos  nossos 
alunos aquilo que eles realmente precisam? Senti muitas vezes a necessidade de deixar de 
lado o conteúdo formal da aula para ouvir alunos e dar uma palavra que pode não mudar 
o mundo, mas,  pelo menos,  pode  lançar  uma  semente  de mudança.  Vi  uma  carência 
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imensa não  apenas no  tocante  ao  financeiro. Vejo  carência de  atenção, vejo  carência de 
ouvidos  que  verdadeiramente  ouçam,  vejo  carência  de  afeto  e  entendo  que  é  por  esse 
motivo  que  nós  professores  muitas  vezes  nos  tornamos  mães,  pais,  tios,  amigos, 
psicólogos. A carência dos discentes transcendem questões que estão nas margens do rio. 
Como  formar  cidadãos,  como  a própria  educação brasileira  se propõe,  sem que o mais 
elementar seja fornecido? Se o aluno chega com fome à escola? Se o aluno sofre violência 
doméstica? Se o aluno não  tem o  tênis que a escola exige para que ele entre? Se o aluno 
não pode ficar até os últimos horários por morar em localidade de extrema violência? Se o 
ônibus que leva o aluno para a escola foi cortado por falta de repasse de verba do poder 
público à empresa que  fornecia o  serviço? Falta o elementar. Falta o  infaltável. E,  como 
sabemos que a vida  é uma  só,  todas essas variáveis  entram dentro de  sala  junto  com o 
aluno.  

É preciso  trocar as  lentes, como diria Moita Lopes  (2006). É preciso  internalizar a 
proposta da  leitura da vida de Paulo Freire para ver além da  superfície. É preciso  ler o 
todo da  sala de aula e  leitura  implica  compreensão que  implica  resposta,  como nos diz 
Bakhtin  (2011):  ver  a  turma,  lê‐la,  compreendê‐la,  agir  sobre  ela  dentro  de  suas  reais 
necessidades. Inicialmente, conversando com colegas de profissão mais experientes, pude 
constatar  o  desenraizamento  de  todo  idealismo  que  serve  de  força motriz  para  nossa 
prática. Professores que questionavam  a  razão do  aluno da  escola pública  ter  a mesma 
aula  do  aluno  da  escola  privada  e  este  avançar  enquanto  o  outro, muitas  vezes,  está 
estagnado. Os conselhos que recebi no início da minha prática foram diversos e o que mais 
me chamou a atenção foi o de que eu não iria conseguir ensinar absolutamente nada para 
meus alunos, que eu deixasse de me preocupar, pois eles jamais iriam aprender, que eu os 
passasse e ganhasse meu dinheiro. Dando aula para uma turma extremamente complicada 
em aspectos diversos (comportamento, rendimento, etc.) e sem ver nenhum tipo de avanço 
por mínimo que fosse mesmo com todo o esforço, as palavrasditas me deixaram bastante 
pensativa e  iam de encontro com  tudo que  tinha estudado  sobre educação e ensino. Vi, 
então, a  importância da utopia para o professor. Talvez não  sejamos  capazes de mudar 
tudo  e  deixarmos  as  coisas  como  deveriam  ser,  mas  precisamos  de  esperança  para 
continuar nosso trabalho, pois, se deixarmos que nossos ideias sejam soterrados, o que nos 
tornaremos?  Fingidores? Meros  empregados do  governo? Tem  que  ser muito mais  que 
isso para alimentar nossa  sede de  seguir em  frente, para ver a beleza do progresso, por 
menor que seja, de cada aluno em sala, para nos enchermos de felicidade quando o aluno 
obtém  suas  primeiras  conquistas  (aprovações  em  concurso  [sejam  eles  grandes  ou 
pequenos], ingresso no ensino superior ou técnico, início da vida profissional). Isso não é 
bom apenas pra o aluno, é bom para o professor também. Precisamos desse combustível. 
Precisamos  de  Freire,  precisamos  de  Geraldi.  Precisamos  acreditar  que  é  possível  e 
precisamos  que  alguém  acredite  nisso  conosco.  De  vez  em  quando  é  bom  perder  os 
minutos de  intervalo pra ouvir um aluno, parar um pouco a aula para conversar com a 
turma,  promover momentos  alegres,  sorrir  com  nosso  aluno.  Isso  não  vai  tirar  nossa 
autoridade, vai aumentá‐la. Ao  implantar um  correio  temporário nas  turmas de 7º ano, 
recebi muitas  cartas de  alunos  se  abrindo  e  contando  os dramas vividos, mostrando‐se 
sozinhos e encontrando na figura do professor alguém para ouvi‐los.  
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Para que possamos promover uma educação conforme a proposta cidadã, devemos 
ter um olhar mais terno, mais inconformado, mais singular para não cairmos na ideia de 
que somos bons professores porque nossos alunos viram toda a matéria do livro didático, 
porque  passamos  todo  o  conteúdo  planejado, mas  pelo  fato  de  termos  contribuído  de 
alguma maneira para que esse aluno cresça. Às vezes, nosso conteúdo não consegue fazer 
isso, mas nós sim. Não digo que devemos agora nos tornar super‐heróis ou nos tornarmos 
madre Tereza de Calcutá, porém que devemos deixar de ser automatizados. Bergson(2001) 
afirma que o riso é proveniente do desautomatismo humano, ou seja, o risível é fruto de 
uma  quebra  no  percurso  natural  das  coisas.  Não  apenas  a  causa  do  risível  se 
desautomatiza  (a pessoa que  tropeça e se  torna alvo de  troça de  terceiros), mas  também 
quem  ri.  Talvez  ao  sairmos  do  estado  de  piloto‐automático  possamos  vislumbrar 
possibilidades além das já batidas e enxergar a necessidade que nos é posta à frente todos 
os dias em nossas salas de aula.  
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Sobre crianças em relação ao adulto ou sobre o adulto em relação a crianças: 

alteridade como percurso166 
 

Renata Lucia Baptista Flores167 
 
 

Porque se a gente fala a partir de ser criança, 
a gente faz comunhão: de um orvalho e sua aranha, 

de uma tarde e suas garças, de um pássaro e suas árvores. 
Então, eu trago de minhas raízes crianceiras 

a visão comungante e oblíqua das coisas. 
Manoel de Barros 

 
Em sua poesia, Manoel de Barros referencia a  infância em muitos momentos. Fala 

de  ser  criança,  de  sua  própria  experiência  como  tal,  de  suas  impressões,  de  seu 
encantamento.  E  falando  disso  o  poeta  revela  boa  parte  de  suas  acepções  acerca  deste 
grupo,  simplesmente  por  dizer  de  um modo  e  não  de  outro. Assim  como  o  poeta,  o 
pesquisador  da  infância,  em  seus  escritos  e  atitudes,  fala  do  ser  criança  –  quer  tenha 
consciência disso, quer não – revelando também suas percepções e filiações. 

Na essência da estruturação de pesquisas em que se declara a intenção de produção 
de  conhecimentos  com  crianças  me  parece  ser  imprescindível,  assim,  explicitar  com 
clareza  os  fundamentos  de  percepção  dessa  categoria.  Trazer  à  tona  as  concepções  de 
infância que vêm permeando as relações entre adultos e crianças, assim como pontuar as 
percepções  que  se  elege  para  acompanhar  a  vivência  com  elas,  me  parece  ser  a 
estruturação de  referencial  essencial para  este  tipo de  jornada. E  contribuir  na  reflexão 
deste percurso é um objetivo deste trabalho. 
 
1. Sobre crianças (ou adultos?) 

Ao  longo do  tempo, muito  tem  sido vivido  e dito  –  academicamente  inclusive  – 
acerca  das  crianças  e  da  infância. Comecemos  fazendo  uma  breve  revisão  do  que  nos 
apontam alguns autores,  já que partilho do “[...] consenso crescente de que a história da 
infância é essencial para compreendermos a infância hoje.” (CASTRO, 1998, p. 23). 

Não parece ser novidade que Philippe Ariès é praticamente o precursor dos estudos 
e reflexões acerca deste tema. Com sua obra, “História social da criança e da família”, de 1961, 
o autor aponta importante pesquisa através da qual marca questões bastante relevantes da 
relação da criança com seu entorno  (e vice‐versa), como a percepção de sua  inserção na 
Idade Média. Deixando claro que neste tempo o conceito infância era inexistente do modo 
como hoje é percebido, ressalta aquilo que em pinturas, por exemplo, pode ser observado 
sem  maiores  esforços:  crianças  vestiam‐se  como  adultos,  viviam  experiências 
conjuntamente com eles; eram, enfim, como adultos pequenos, como homúnculos. Nesta 
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lógica, não se admite especificidades deste grupo; estabelecem‐se relações indiferenciadas 
entre as pessoas maiores e as menores. 

Como  também  é  amplamente  reconhecido,  é  apenas  no  século  XVIII,  com  o 
surgimento da família burguesa, que o conceito de infância se estrutura. E, junto com ele, o 
surgimento  da  escola  se  dá.  Estrutura‐se  pela  primeira  vez  uma  percepção  de 
particularidades entre os mundos destes diferentes grupos, em especial, particularidades 
das crianças.  

É certo que, se observarmos bem, veremos que essa diferenciação traz consigo todo 
um  caráter  valorativo.  Seu  surgimento  junto  com  a  estruturação  da  família  burguesa, 
conforme  já  apontado,  cunha  de  pronto  uma  intenção  protetora  do mundo  adulto  em 
relação  ao  infantil.  Seu  aparecimento  relacionado  à  invenção  da  escola  aponta  para  a 
crescente percepção da responsabilização dos adultos em relação às crianças, neste ponto 
também em relação à moralidade e ao conhecimento formalizado. 

O conceito moderno de infância nasce, assim, subentendendo uma série de aspectos 
que  precisam  ser  destacados  para  que  se  tornem  mais  visíveis  e,  consequentemente, 
melhor compreendidos. Se por um  lado abrem‐se possibilidades para uma  inserção mais 
‘especial’ das crianças dentro de seu grupo social, por outro se define claramente por qual 
viés essa ‘especialidade’ se dará. Não é radicalismo afirmar que o viés é o da inferioridade!  

Por mais  que  quase  sempre  a  intenção pareça  bastante positiva  – porque  zelosa, 
protetora  –,  a  superioridade do mundo  adulto  em  relação  ao  infantil  é  frequentemente 
marcada e isso pode não ser assim tão positivo.  

Se dermos uma breve  revisada na abordagem da  infância por parte de diferentes 
áreas do conhecimento poderemos reiterar tal afirmação, além de agregar novos elementos 
a  esta  reflexão.  Sarmento  (2008)  é  o primeiro que  trago para  contribuir nesta discussão 
com a perspectiva sociológica: 

 
[...] com efeito, as crianças, durante séculos, foram representadas prioritariamente 
como ‘homúnculos’, seres humanos miniaturizados que só valia a pena estudar e 
cuidar pela sua incompletude e imperfeição. Estes seres sociais ‘em trânsito’ para 
a  vida  adulta  foram,  deste modo,  analisados  prioritariamente  como  objeto  do 
cuidado dos adultos  [...] Esta  imagem dominante da  infância  remete as crianças 
para  um  estatuto  pré‐social:  as  crianças  são  “invisíveis”  porque  não  são 
consideradas como seres sociais de pleno direito (p. 19). 
 

 Para além da intenção do cuidado, percebe‐se que se atrela ao conceito de infância 
a noção de invisibilidade na ação social. Aos poucos se desvela o contraponto desse olhar 
zeloso... 

Essa  noção de  invisibilidade  social,  aliás,  ganha  contorno  ainda mais procedente 
com  a  contribuição  de Kohan  (2008)  que  estrutura  um  artigo  pensando  sobre  o  termo 
infância em sua origem epistemológica. Trazendo a fala de Castello e Márcico168 esclarece 
que: 

 
[...] podemos entender que  infans não  remete especificamente à criança pequena 
que  não  adquiriu  ainda  a  capacidade  de  falar, mas  se  refere  aos  que,  por  sua 

                                            
168 Luis Angel Castello & Claudia Márcico têm parte de seu escrito citado no texto de Kohan. Referência completa: 

CASTELLO, Luis Angel e MÀRCICO, Claudia. Oculto nas palavras. Dicionário etimológico de termos usuais na 
práxis docente, Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
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minoridade, não estão ainda habilitados para testemunhar nos tribunais:  infans é 
assim ‘o que não pode se valer de sua palavra para dar testemunho. (p. 41) 
 

E este autor  segue  sua análise elucidando o  impacto de  tal origem à categoria da 
qual temos tratado quando propõe que: 

 
Percebamos então que a etimologia  latina da palavra  ‘infância’ reúne as crianças 
aos não habilitados, aos  incapazes, aos deficientes, ou  seja, a  toda uma  série de 
categorias que encaixadas na perspectiva do que elas  ‘não  têm’ são excluídas da 
ordem social. De maneira que a infância está marcada desde a sua etimologia por 
uma  falta  não  menor,  uma  falta  que  não  pode  faltar,  uma  ausência  julgada 
inadmissível,  a  partir  da  qual  uma  linguagem,  um  direito  e  uma  política 
dominantes consagram uma exclusão (KOHAN, 2008, p. 41). 
 

Não diferentemente dos percursos sociológicos e filosóficos, quando nos voltamos à 
Antropologia nos deparamos com autores que percebem o tema a partir do mesmo viés de 
abordagem. Em artigo de Gomes (2008) temos contato com a pontuação de Brandão169 de 
que:  

 
Em  toda  a bibliografia  clássica da Antropologia,  a  criança  é um  ser  ausente da 
cultura,  aparece  nela  esporadicamente,  ou  então,  quando  surge  de  modo 
significativo, é através da análise de situações rituais onde o processo cultural do 
rito importa muito mais do que o seu efeito psicológico sobre o sujeito (p. 83). 
 

É  mais  uma  vez  a  perspectiva  da  invisibilidade,  o  entendimento  da  não 
potencialidade que se revela no olhar para a criança. 

As contribuições da Psicologia vão ainda atingir mais assertivamente essas questões 
e  argumentações  ora  desveladas.  Propondo  uma  análise  das  primeiras  observações 
sistemáticas  do  desenvolvimento  infantil,  Vasconcelos  (2008)  nos  aponta  a  origem  da 
observação  científica  sobre a  infância destacando  sua  essência biológica  e  evolucionista, 
fortemente alicerçada nos estudos darwinianos: 

 
Tais estudos, baseados nas  teorias biológicas e evolucionistas, acabaram por dar 
origem  às  análises  do  que  era  considerado  o  desenvolvimento  “normal”  de 
crianças.  Nessa  perspectiva,  o  desenvolvimento  seria  resultante  de  processos 
maturacionais de características da espécie humana, visando a adaptação ao meio 
ambiente...  A  pouca  ênfase  à  infância  e  às  crianças  nos  estudos  científicos 
existentes  até  o  final  do  século  XIX  foi  seguida  pela  concepção  do 
desenvolvimento que enfatiza a maturação orgânica (p. 63). 
 

Somada  às  ideias  até  então  elucidadas,  a  questão  do  olhar  desenvolvimentista 
explicita  novamente  a  perspectiva  da  formação,  da  incompletude;  por  este  ângulo  de 
visada, mais uma vez destaca‐se a necessidade de crescimento para aquisição daquilo que 
está em falta. 

Não é demais ressalvar que ao pesquisar esse histórico buscando diferentes campos 
de conhecimento nos deparamos quase que unanimemente com o desenvolvimento tardio 

                                            
169 Carlos R. Brandão tem parte de seu texto citado por Gomes. Referência completa: BRANDÃO, Carlos R. A criança 

que cria: conhecer o seu mundo. In: A educação como cultura. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
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de estudos nesse tema. A criança e as relações com ela travadas demoraram a começar a 
ser investigadas, especialmente na sociologia e na antropologia. 

A partir desta breve revisão, enfim, podemos perceber que por  trás dos discursos 
do cuidado e da proteção, de maneira geral são as noções de incompletude e de vir a ser 
que estão constantemente relacionadas à infância, ou seja, às crianças.  

Então me pergunto, como pesquisadora, como temos nos posicionado em relação a 
essa  prática  discursiva  acerca  da  infância...  E  fazendo  –  também  a mim mesma  –  tal 
questionamento, me remeto a Bakhtin (2009) quando postula que:  

 
Na realidade, não são palavras o que pronunciamos, mas verdades ou mentiras, 
coisas boas ou más,  importantes ou  triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A 
palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É 
assim  que  compreendemos  as  palavras  e  somente  reagimos  àquelas  que 
despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida (p. 95). 
 

Movida  pelas  ressonâncias  despertadas  em mim  com  relação  ao  que  se  diz  da 
infância e das crianças, formulo outras questões, tais como: se é a noção do vir a ser que 
envolve o olhar de muitos para as crianças, entende‐se que elas hoje não são? Mas elas são, 
não? Existem,  falam, pensam,  interagem... E, afinal, estou aqui  falando  somente  sobre a 
criança? Ou será que também disserto sobre o adulto,  já que é este quem eminentemente 
tem lançado todos esses olhares até então descritos? 
 
2. Um pouco sobre os adultos (ou ainda sobre as crianças?) 

Penso ser importante fazer uma espécie de parêntese – inclusive para excluirmos os 
parênteses dos  subtítulos deste  ensaio!  –, no qual penso que  a  contribuição de Bakhtin 
(2006), novamente, é imprescindível. 

 
Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo exterior 
à  minha  consciência  pela  boca  dos  outros  (da  minha  mãe,  etc.),  com  sua 
entonação,  em  sua  tonalidade  valorativo‐emocional.  A  princípio  eu  tomo 
consciência de mim através dos outros: deles eu recebo as palavras, as formas e a 
tonalidade para a formação da primeira noção de mim mesmo (BAKHTIN, 2006, 
p. 373‐374). 
 

É impossível não aliar esse entendimento ao fato de que praticamente tudo o que se 
tem dito de  criança  e,  assim, de  infância,  até hoje,  foi pensado,  estudado, pesquisado  e 
registrado por adultos. Se independentemente de qualquer outra coisa entendemos que é 
o outro que começa a nos dar forma, no que compartilho da perspectiva de Bakhtin, como 
ignorar que o que se formulou sobre esse período de tempo da vida humana, então, se fez 
preponderantemente a partir da perspectiva do adulto? 

Mas seguindo essa lógica também não há como fugir da recíproca. E essa, claro, não 
é uma conclusão apenas minha. Nascimento (2009) observa: 

 
É interessante notar que, reciprocamente, à medida que se constrói uma imagem 
da  infância, constrói‐se uma  imagem correspondente do adulto, como sustenta o 
sociólogo  inglês Chris  Jenks no  texto “Constituindo a criança”. Neste artigo, ele 
afirma  que  “a  criança  não  é  imaginada  senão  em  relação  a  uma  concepção  de 
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adulto, embora seja impossível criar uma noção precisa da adultez e da sociedade 
adulta sem primeiro tomar em consideração a criança” (p. 46). 
 

Deste modo, entendo aqui que é impossível pensar num grupo sem de algum modo 
ser remetida ao outro. O exercício que me parece válido, portanto, é o de romper com o 
movimento  que  tem  sido mais  recorrente,  o  “adultocentrismo”,  na  busca  de  relacionar 
ambos  os  grupos  numa  perspectiva  de  reciprocidade,  buscando  abrir  mão  das 
constituições hierárquicas. 

Como  se  viu,  não  procurei  esconder, muitas  das  abordagens  que  se  propõem  a 
tratar  das  crianças  em  suas  infâncias  o  fazem  com  base  em  premissas  bastante 
discriminatórias170, que têm colocado a criança numa relação subalternizada, gerando sua 
invisibilidade  social. Embora  ainda  as  avalie  como dominantes,  tais  ideias precisam  ser 
repensadas e de fato já começam a sê‐lo. Ocorre que já se começou a perceber tal questão e 
já  existe  certa mobilização por parte de pesquisadores  e  estudiosos no  sentido de  rever 
essas  noções. Deste modo,  visitemos  um  tanto  do  que  já  se  diz  sobre  as  relações  com 
crianças e infâncias em busca das revisões necessárias! 

 
2. Sujeito criança 

Colombo descobriu a América, mas não os americanos  
Tzvetan Todorov171 

 
Para que  comecemos a pensar  sobre as  revisões que me parecem  importantes de 

acontecer, tenho que trazer à tona um conceito que vem acompanhando subliminarmente 
este  escrito:  a  alteridade.  E,  para  além  da  contribuição  bakhtiniana,  trago  a  epígrafe  de 
Todorov (2003), que não trata diretamente172 da infância, mas da perspectiva do outro de 
maneira geral.  

Neste  livro, o autor analisa a  conquista da América  ressaltando  sempre a  relação 
travada  –  a partir da  análise de  registros  históricos  existentes  –  entre  conquistadores  e 
conquistados. E é logo ao final do primeiro capítulo que afere a descoberta das terras, mas 
não  da  gente  que  lá  vivia.  Chega  a  tal  conclusão  apontando  a  subalternização  dos 
conquistados, a sua invisibilidade enquanto sujeitos, nas suas práticas e cultura em geral, 
em função do olhar exclusivo da perspectiva do conquistador. 

E é exatamente aí que uma questão aparece  forte para mim: até que ponto, assim 
como Colombo, descobrimos a  infância, mas não as  crianças? Penso que a analogia nos 
serve para refletirmos um tanto, à luz do que se elucidou até aqui, sobre a forma como se 
tem abordado essa categoria. 

Achamos  que  sabemos  o  que  é  a  infância  e  agimos  de  modo  a  desenvolver 
estratégias  (métodos  e  afins,  inclusive)  que  visam  suprir  os  seres  que pertencem  a  este 
grupo daquilo que lhes falta.  

 

                                            
170 De fato, trata-se de abordagens classificatórias. É a partir da perspectiva que assumo, ou seja de meu ponto de vista, 

que tais abordagens se tornam discriminatórias. 
171 Sugiro especialmente o Cap. III da obra citada de Tzvetan Todorov para a reflexão sobre esta temática. Referência 

completa ao fim do trabalho. 
172 O autor não se propõe a falar diretamente da infância, mas podemos conferir tal interface no seu discurso quando cita 

o colonizador: “Em prudência como em habilidade, e em virtude como em humanidade, esses bárbaros são tão 
inferiores aos espanhóis quanto as crianças aos adultos e as mulheres aos homens [...]” (TODOROV, 2003, p. 221) 
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[...]  os  documentos  produzidos  pelo  adulto  constituem  a  principal  (ou  quase 
exclusiva)  fonte para a escrita da história da  infância. Tanto nos  textos voltados 
para  a  construção  de  um  imaginário  sobre  a  infância,  quanto  nos  documentos 
para  normatização  das  práticas  de  cuidado  da  criança,  o  adulto  projeta  uma 
determinada  representação  sobre  a  identidade  infantil,  sua particularidade, que 
definiria as estratégias de formação e intervenção (GOUVÊA, 2008, p. 106). 
 

Subalternizando  a  infância  ao mundo  adulto,  faz‐se  tal  qual  Colombo  e  tantos 
outros  conquistadores  à  população  indígena  local  no  tempo  da  conquista:  ignora‐se  o 
outro em tudo o que tem de seu, subjugando‐o àquilo que somos/temos/sabemos. Age‐se, 
em suma, como meros colonizadores.   

E  na  ‘empreitada  da  colonização  infantil’,  buscou‐se  uma  universalização  do 
conceito,  descaracterizando‐se  as  possibilidades  e  particularidades  de  exercício  de  ser 
criança. 

 
O  “tempo‐lugar”  da  infância,  constituído  de  forma  hegemônica  nas  práticas 
sociais  do  mundo  moderno  ocidental,  enfatiza  a  linearidade  e  a  cronologia. 
Contudo,  essa  visão,  embora  dominante,  não  é  fixa,  absoluta  nem  imutável, 
devendo ser aberta à criação de novas manifestações de acordos intersubjetivos e 
compreensões inovadoras. (PEREIRA e SOUZA, 1998, p. 33). 
 

Essa  talvez seja a revisão que deve preceder as demais necessárias: é preciso que, 
alteritariamente, reconheçamos a criança como sujeito de sua história.  

Tal  percepção  nos  remete  ainda  ao  fato  de  que  não  há  como  universalizar  esse 
conceito  já que o  ‘hoje’ não  é algo dado, mas  construído  em  cada  canto do mundo,  em 
cada realidade, em cada contexto sócio‐cultural, como bem aponta Dayrell (2003): 

 
Para  efeitos dessa análise,  assumi a definição de Charlot  (2000, p.33  e 51), para 
quem  o  sujeito  é  um  ser  humano  aberto  a  um  mundo  que  possui  uma 
historicidade; é portador de desejos, e é movido por eles, além de estar em relação 
com outros seres humanos, eles também sujeitos. Ao mesmo tempo, o sujeito é um 
ser  social,  com  uma  determinada  origem  familiar,  que  ocupa  um  determinado 
lugar social e se encontra inserido em relações sociais. Finalmente, o sujeito é um 
ser  singular,  que  tem  uma  história,  que  interpreta  o  mundo  e  dá‐lhe 
sentido[...]Para o autor, o sujeito é ativo, age no e sobre o mundo, e nessa ação se 
produz e, ao mesmo tempo é produzido[...]Nessa perspectiva, o ser humano não é 
um dado, mas uma construção (mimeo). 
 

Assim,  as  infâncias  são muitas,  podem  ser  tantas  quantas  são  as  crianças  e  as 
realidades  que  no mundo  existem.  Isso  implica  concebermos  a  sócio‐historicidade  do 
sujeito‐criança,  que  está,  na  infância,  e  desde  sempre,  aliás,  imerso  num  tempo‐espaço 
contextualizado. 

Neste percurso, urge que percebamos a criança como agente de seu  tempo, como 
pessoa de determinado contexto; que busquemos conhecê‐la  interessados de  fato no que 
ela  tem  a partilhar, no que  ela  tem  a nos  acrescentar,  entendendo que  sua participação 
ativa certamente desvelará aspectos específicos, diferenciados e, por  isso mesmo, únicos. 
Isso implica que falemos menos delas, sobre elas ou para elas, e mais com elas.  
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Ouvir as experiências  [de  infância],  falar  sobre elas e  interpretá‐las com a ajuda 
daqueles que dela hoje participam – as crianças – é uma forma de ressignificar as 
hierarquias  institucionalizadas  dos  papéis  sociais  estabelecidos  culturalmente. 
Além disso, é deixar emergir a diferença no seu caráter extensivo de alteridade e 
abertura  para  novas  possibilidades  de  acordos  intersubjetivos  (PEREIRA  e 
SOUZA, 1998, p. 40). 
 

Acredito  de  fato  que  é  a  partir  do momento  que  percebemos  as  crianças  como 
atores  sociais  ativos,  que  lidamos  com  elas  com  ouvidos  atentos  para  que  suas  falas 
ressoem e ecoem, que damos o principal passo em direção a uma significativa revisão do 
que se tem encaminhado em relação à infância.  

 
[...]  é  a  constatação  de  que  vivemos  numa  sociedade  marcadamente 
adultocêntrica,  portanto  construída  e  pensada  por  e  para  os  adultos.  Trazer  a 
criança ao palco do diálogo e buscar estabelecer com ela uma parceria implica, de 
antemão, transgredir com o estabelecido e buscar meios de minimizar –  já que é 
ingênuo  achar  que  conseguimos  suplantar  –  as  relações  desiguais  de  poder 
adulto‐criança (LEITE, 2008, p. 122). 

 
  Parece‐me que  é  tempo de  rever os  conceitos que  embasam nossa percepção das 
crianças,  sem  dúvida!  Mas,  para  que  isso  aconteça  me  parece  que  é  tempo  de 
reelaborarmos o exercício do ser adulto em relação à infância. Entendo que é a revisão da 
experiência do adulto junto da criança que poderá marcar definitivamente a diferença, a 
transformação neste encaminhamento de relação. 
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Sobre diálogo, interação e orientação 
 

Guilherme do Val Toledo Prado   
 
 

Nestas  breves  considerações,  gostaria  de  me  posicionar  acerca  da  interelação 
interação  e  orientação  em  contextos  de  trabalho  coletivo  e  de  relação  entre  sujeitos 
aprendentes, como nos ensinou o Mestre Paulo Freire. 

Para  dialogar  acerca  do  processo  de  interação  me  remeto  a  Bakhtin  do  livro 
ʺEstética da Criação Verbalʺ (1999). Segundo o autor o mundo interior e a reflexão de cada 
individuo materializa‐se a partir de um auditório social. Orientados por este auditório social, 
construímos  nossos  posicionamentos,  nossas  motivações,  nossas  acentuações  e 
apreciações,  a  respeito  de  nós mesmos,  dos  outros  e  do mundo  que  nos  rodeia  e  nos 
constitui.  Isto porque  sabemos,  como nos  indica Bakhtin, que  a 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 serva 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 (p. 113). 
 

Bakhtin  (1999), nos apresenta que “a situação social mais  imediata e o meio social 
mais  amplo  determinam  completamente  e,  por  assim  dizer,  a  partir  do  seu  próprio 
interior,  a  estrutura  da  enunciação”  (p.  113).  Assim,  qualquer  que  seja  a  enunciação 
considerada e o enunciado proferido, estes são socialmente orientados. Com isto podemos 
entender  que  a  enunciação/enunciado  é  determinada  da maneira mais  imediata  pelos 
sujeitos  partícipes  do  ato  de  enunciação,  explícitos  ou  implícitos,  em  ligação  com  uma 
situação  bem  precisa. A  situação,  portanto,  dá  forma  à  enunciação,  “impondo‐lhe  esta 
ressonância em vez daquela [...] A situação e os participantes mais imediatos determinam 
a forma e o estilo ocasionais da enunciação” (p. 114). 

É  nesse  contexto  que,  tanto  o  meio  social  como  as  relações  estabelecidas 
determinam  a  arquitetura  de  nossa  consciência  e  orientam  nossa  atividade mental  de 
modo que através dela constitua‐se uma dada resposta por meio da arregimentação de um 
conjunto de signos. Quando constituímos uma consciência de uma determinada situação 
na  qual  estamos  em  interação  com  os  outros,  construímos  uma  dada  e  determinada 
enunciação  com  um  certo  conjunto  de  enunciados  a  partir  da  situação  social  na  qual 
estamos  implicados.  E  é  justamente  essa  resposta  que  gera  “formas  de  enunciação 
relativamente estáveis” mas específicas: enunciações que guardam um tom, uma cor, um 
estilo, uma  reposta  singular dada pelo  sujeito da enunciação a partir dessa  interlocução 
com o seu interlocutor a partir do auditório social que o orienta.  

Como  aponta  Bakhtin,  (1999)  o  material  privilegiado  da  comunicação  na  vida 
cotidiana  é  a  palavra.  E  as  palavras  são muito  usadas  em  um  contexto  em  que  dois 
aprendentes  se  expõe  e  colocam  em diálogo não  só  suas próprias palavras mas  todo  o 
auditório social do qual fazem parte. Diz Bakhtin: 
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Na  realidade, não  são apenas palavras o que pronunciamos ou  escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 
desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 
ideológico  ou  vivencial.  É  assim  que  compreendemos  as  palavras  e  somente 
reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes 
à vida (p. 95). 
 

O  processo  de  interação  entre  dois  sujeitos,  dois  interlocutores,  a  produção  da 
compreensão  em  uma  perspectiva  bakhtiniana  implica  contrapor  a  cada  palavra  do 
locutor uma contrapalavra, uma réplica. Quais palavras foram mobilizadas na relação entre 
aprendizes?  Quais  contrapalavras  foram  mobilizadas  na  interação?  Quais  foram  os 
enunciados escolhidos e que enunciações  foram mobilizadas a partir do diálogo entre os 
interlocutores, aprendentes e aprendizes?  

A partir da inúmeras discussões entre orientador e orientandos, acerca do processo 
de  interação  entre  aquele/aquela  que  pesquisa  e  os  inúmeros  interlocutores  da  e  na 
pesquisa, é que foi possível ampliar a compreensão acerca da  importância do diálogo na 
constituição da autoria nos processos de pesquisa. 

Os  inúmeros  lugares  (topoi)  efetivamente  ocupados  por  aquele  que  pesquisa  na 
relação  estabelecida  com  os  diferentes  sujeitos  da  e  na  pesquisa  foram  efetivamente 
constituídos  a  partir  da  relação  assumida  em  uma  perspectiva  dialógica,  em  que  cada 
posição de enunciação era dada na relação com o interlocutor assumido como mobilizados 
do enunciado proferido. Não se pode esquecer que tanto como locutor como interlocutor, 
estamos  em  constante  interação  e  diálogo,  e  que  as  posições  que  o  outro  nos  atribui, 
independem das posições efetivamente assumidas por nós. Ou seja, cada outro de mim, 
atribui alguma posição exotópica, e a partir disso, produzo dessa minha posição, também 
um lugar exotópico do meu outro. Por outro lado, a posição que passo a ocupar, acabo por 
constituir e a orientar o diálogo que o outro estabelece comigo, sendo necessário, a todo o 
momento,  ʺconferirʺ qual é minha posição para produzir, a partir das palavras do outro, 
contrapalavras que, porventura,  constituam os múltiplos  sentidos a  serem negociados  e 
acordados  na  interação. No processo de  interação,  tanto  falante  como  ouvinte,  criamos 
imagens acerca do outro, essas imagens, não são fixas, já que no processo de interlocução 
essas imagens do outro se transformam. 

Uma proposição central ao pensar no processo de interação entre os sujeitos é que 
“não é o lugar que define o lugar do falante, mas o modo como o sujeito ocupa esse lugar”. 
Ou  seja,  o  lugar  de  aprendiz  e  de  aprendente  constitutivo  da  relação  orientador‐
orientandos  é  constituído  pelos modos  como  cada  um  exerce  o  lugar  de  aprendente‐
aprendiz, pelos diferentes modos que se instituem na relação orientador‐orientando, pelos 
diferentes modos  em  que  cada  um  dos  sujeitos  do  diálogo  exercem  suas  escolhas  de 
palavras  e  contrapalavras  e  pelos  modos  próprios  que  dão  sentido  às  inúmeras 
interlocuções que concorrem na relação com o auditório social de cada um.  

Compreender esse processo de interação, entre orientador e orientando, é perceber 
a nós mesmos como sujeitos não mais assujeitados a um lugar social e sim constituidores 
de  nossa própria  singularidade  exotópica. Quais  as  implicações  ao pensar  na  interação 
entre os sujeitos e sua relação com a orientação?  

Acredito que qualquer um que se coloque no  lugar de orientador/a, que pretende 
constituir  e produzir  conhecimento  em uma perspectiva dialógica,  como nos  ensinou  o 
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Mestre Paulo Freire em sua obra, que vê  inúmeras possibilidades de pesquisa com e na 
escola,  com os  sujeitos da  escola,  ao  criar  seus próprios modos de ocupar os diferentes 
lugares  que  assume,  cria  suas  próprias  práticas  de  pesquisa  em  interação  com  o 
orientando/a  que  quer  pesquisar.  Por  outro  lado,  aquele/a  que  quer  pesquisar,  que  se 
coloca em uma posição exotópica de escuta, como nos ensina Augusto Ponzio, ocupa uma 
posição que  implica em desenvolver radicalmente as premissas dialógicas propostas por 
Bakhtin. 

Diálogo,  interação,  orientação...  Penso  que  ter  mobilizado  estes  conceitos  neste 
breve  texto,  por  ter  vivido  e  estar  vivendo  enquanto  orientador  essas  questões, 
possibilitou‐me,  enquanto  sujeito  aprendente,  ter  uma  outra  compreensão  acerca  dessa 
relação profissional e de tê‐la inscrito em uma outra perspectiva, talvez mais dialógica, em 
relação minha  própria  vida,  vivida  em múltiplas  interações  com  sujeitos  tão  únicos  e 
singulares. 
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Sobre o poder persuasivo da afetividade:  
de que forma trabalhar, se a turma não rende? 

 
Nathan Bastos173  

Fabiana Giovani174  
 

El adjetivo, cuando no da vida, mata. 
Vicente Huidobro 

 
1. Contexto do relato 
  O texto que segue é resultado do desenvolvimento de uma sequência didática, com 
duração  de  seis  horas  aula,  aplicada  a  uma  turma  de  primeiro  ano  do  ensino médio 
politécnico  em  uma  escola  estadual  da  cidade  de  Bagé  – RS. Os  alunos  envolvidos  na 
experiência didática  são da  faixa  etária  entre quinze  e dezesseis  anos  e vem de  escolas 
diferentes de ensino  fundamental para a escola que  se  localiza no  centro da  cidade. Foi 
aplicada  por  um  bolsista  de  iniciação  à  docência,  na  área  de  Letras,  que  primou  pelo 
ensino de Português. A proposta  era  trabalhar nessas  seis  aulas os gêneros  “resumo”  e 
“resenha”, com leitura, análise e escrita. 
 
2. Dialogando com Bakhtin e sua teoria (filosofia) da linguagem: 

Bakhtin  (1997)  afirma  que  por mais  variadas  que  sejam  as  esferas  da  atividade 
humana  elas  estão,  impreterivelmente,  atreladas  a  utilização  da  língua. Dessa maneira, 
não  é  estranho dizer que os modos dessa utilização  sejam,  igualmente,  tão variados. A 
utilização da  língua se dá por meio de enunciados, que podem ser orais ou escritos, que 
provem  de  sujeitos  em  uma  ou  outra  esfera  da  atividade  humana.  Esses  enunciados, 
Bakhtin  (1997)  denomina  gêneros  do  discurso,  dizendo  que  estes  são  tipos  “relativamente 
estáveis  de  enunciados”,  e  que  obedecem  a  três  elementos  que  os  constituem  que  são  o 
“conteúdo  temático,  o  estilo  e  a  construção  composicional”  (p.262).  O  autor  defende  que 
linguagem  e  sociedade  são  inseparáveis,  entendendo  que  nessa  relação  de  existência 
mútua as esferas de atividades, compreendendo‐as como domínios de ideologia, dialogam 
entre si justamente, produzindo estes gêneros do discurso. Bakhtin (1997) considera que o 
emprego  da  língua  ocorre  em  forma  de  enunciados,  únicos,  concretos,  advindos  da 
oralidade  ou da  escrita,  e proferidos pelos vários  sujeitos que  integram  a massa viva  e 
singular  que  utiliza  a  linguagem.  Estes  gêneros,  no  entanto,  não  são  estáticos,  eles  são 
dinâmicos  e diversos, pois  são provindos de  relações  sociais, mutáveis por assim dizer. 
Desse  modo,  refletem  a  realidade  social,  ampliando‐se  à  medida  que  as  atividades 
humanas se complexificam. 

A partir da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais os gêneros vieram a 
fazer parte da discussão escolar. No entanto, na transposição do conceito para a prática de 
sala  de  aula  estão  ocorrendo  equívocos.  Particularmente,  alguns  autores,  como  Fiorin 
(2006),  afirmam  que  trazer  os  gêneros  para  o  discurso  pedagógico  está  deturpando 
demasiadamente a concepção de gêneros do discurso que Bakhtin cunhou.  Giovani (2010) 
traz a voga o assunto: 
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O que se pode notar é que ‘ensinar gêneros’, nos últimos tempos, virou a fórmula 
mágica para  resolver grande parte dos problemas do  ensino de  língua materna, 
principalmente, por ser um conceito que possibilita uma concepção de língua mais 
ampla,  bem  como  integra  os  principais  eixos  do  ensino  que  seriam:  leitura, 
produção  e  análise  linguística.  Muitos  professores  estão  ainda  procurando 
entender o que significa realmente ‘ensinar gêneros’.  (GIOVANI, 2010, p.28). 
 

Essa  autora  coloca  a  expressão  ‘ensinar gêneros’ dessa  forma  justamente por não 
acreditar ser possível ensinar gêneros, ela afirma, em nota que “gênero não se ensina. É algo 
que se vive ou não no interior da escola. (idem, ibidem, idem)”. Assim, é necessário ressaltar 
que  não  estamos  pensando  em  ensinar  gêneros,  o  gênero  é  um  dos meios  pelo  qual 
pretendemos estabelecer o contato com a língua em sua materialidade, na concretude dela. 
  Segundo tais premissas, planejamos as atividades ora discutidas sobre o ensino de 
língua materna em uma perspectiva  interacionista, que  leva o gênero do discurso para a 
sala de aula para  trabalhar  com ele, enquanto  forma  textual que  circula na  sociedade, e 
como ponto de partida e de chegada nas aulas de português. 
 
3. Detalhamento das atividades 
  O planejamento da sequência didática sofreu alterações em sua execução, uma vez 
que as atividades que  foram aplicadas em  sala de aula e as que  foram planejadas antes 
diferem bastante. Num primeiro momento, foi planejada uma sequência didática, dividida 
em quatro módulos,  sendo que o primeiro  e último módulos  compostos por atividades 
desenvolvidas  em  uma  aula  e  os  dois  intermediários  se  dividiam  em  duas  aulas  cada. 
Vejamos as diferenças entre planejamento e prática: 
 
a. Sequência didática planejada: 
Módulo um: diagnóstico. 
  Etapa um: síntese de ideias (um período).  Momento destinado a perceber quais eram 
as possibilidades de trabalho com a turma. Foi proposta a leitura de um texto e escrita em 
tópicos das principais ideias do texto. 
Módulo dois: O resumo. 
  Etapa  um: Que  gênero  é  esse?  (um  período). Momento  destinado  a  trabalhar  com 
resumos a fim de estudar nos textos as características que possuem, como por exemplo: a 
presença  de  temas  e  pontos  de  vista  distintos,  assim  como,  entender  que  resumem‐se 
textos diferentes. Foram escolhidos um resumo biográfico, um informativo e um narrativo. 
Foi  levada em conta aqui a questão da  interlocução, os alunos  foram  impelidos a pensar 
quem  era  o  provável  leitor  daqueles  textos.    Sendo  assim,  aprenderam  a 
reconhecer/identificar a quem um resumo é escrito. Antes de praticar, sistematizamos as 
características do resumo: seu estilo, sua composição e seu(s) tema(s).  A partir da leitura 
de um conto, praticaram a escrita do resumo. 

 Etapa  dois: Produção  propriamente  dita  e  análise  linguística  (um período). Leitura de 
uma crônica no grande grupo, conversa sobre o texto, produção de resumos (individual), 
posterior troca de textos. Questão gramatical: o uso dos conectivos na construção do texto. 
Módulo três: A resenha. 
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  Etapa  um: Que  gênero  é  esse?  (um  período) Momento  destinado  a  trabalhar  com 
resenhas a fim de estudar nos textos as características que possuem, como por exemplo: a 
presença  de  temas  e  pontos  de  vista  distintos,  assim  como,  entender  que  resenham‐se 
textos  diferentes.  Foram  escolhidos  um  resenha  de  um  romance,  de  um  livro  e  de  um 
álbum musical.  Foi  levada  em  conta  aqui  a  questão  da  interlocução,  os  alunos  foram 
impelidos a pensar quem era o provável leitor daqueles textos. Sendo assim, aprenderam a 
reconhecer/identificar a quem um resumo é escrito. Antes de praticar, sistematizamos as 
características da resenha: seu estilo, sua composição e seu(s) tema(s).  Depois, prática de 
leitura e escrita: leitura de um anúncio e escrita da resenha.  Etapa  dois:  Produção 
propriamente  dita  e  análise  linguística  (um  período).  Leitura  de  um  texto  informativo  no 
grande  de  grupo,  conversa  sobre  o  texto,  produção  de  resenhas  (individual),  posterior 
troca de textos. Questão gramatical: o uso dos conectivos na construção do texto. 
Módulo quatro: produção final 
  Etapa  um:  produzir  um  resumo  e  uma  resenha  do  mesmo  texto  (1  período).    Neste 
momento  foi  feita  uma  revisão  das  características  dos  dois  gêneros,  no  grande  grupo, 
leitura do texto jornalístico e produção de resumo e de resenha individualmente. 
 
b. Sequência didática aplicada: 
Módulo um: diagnóstico. 

Nesse módulo  foi  possível  detectar  que  a  turma  apresentou muitas  dificuldades 
para  produzir  o  texto  em  tópicos.  Nesse  momento,  vimos  a  necessidade  de  rever  o 
planejamento inicial.   
Módulo dois: o resumo 
  Mesmo  notando  os  problemas  na  primeira  escrita,  o  bolsista  resolveu manter  a 
proposta  da  sequência:  trabalhar  nas  seis  horas/aulas  os  dois  gêneros  da  forma  como 
estava  sendo proposto. Manteve‐se,  então,  a primeira  etapa desse módulo:  trabalhou‐se 
com as características do resumo via leitura e análise de três textos, os mesmos citados no 
módulo dois da última subseção. No entanto, a turma não conseguiu terminar a leitura do 
texto que seria resumido nessa aula. Desse modo, essa atividade arrastou‐se para a aula 
seguinte.  Nessa  segunda  aula,  os  alunos  não  produziram  textos,  apenas  analisaram 
resumos e leram o texto da proposta sem praticar a escrita.    
  Ainda preservando o planejamento inicial o bolsista propõe que na terceira aula os 
alunos  retomem  a  leitura,  faz  uma  breve  discussão  sobre  o  texto  e  pede  a  escrita  do 
resumo. Os alunos demoram quase todo o período para fazerem essa tarefa e realizam‐na 
com grande auxílio do bolsista. Não se pode notar grande autonomia leitora por parte dos 
alunos. Terminada a aula, os  textos  são  recolhidos e o bolsista os  lê. Nesse momento, o 
plano  inicial  realmente não pode  ser  seguido, os alunos não dominavam a estrutura, os 
objetivos, e nem mesmo a temática do resumo. A tática do bolsista foi desenvolver melhor 
a  sequência  didática  referente  ao  resumo  nesse módulo  para  que  os  alunos  pudessem 
realizar uma produção do gênero que fosse significativa. 
  Na  aula  seguinte,  o  bolsista  realiza uma  revisão das  características dos  resumos, 
retoma  o  que  foi  conversado  desde  a  primeira  aula  e  analisa  os  textos  dos  alunos  no 
grande grupo,  lê alguns textos e faz comentários oralmente sobre as produções, por fim, 
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entrega  os  textos  com  anotações  e  pede  a  reescrita.  Novamente,  a  produção  não  é 
satisfatória. 
  Mais  duas  aulas  se  seguem,  na  primeira,  foi  proposta  a  leitura  de  um  anúncio 
publicitário, conversa sobre o texto e proposta de escrita mas, notamos que a turma ainda 
não  domina  o  gênero.  O  bolsista  não  conseguia  pensar  em  outras  táticas,  então,  em 
reunião com o grupo de colegas do PIBID175 é colocada a questão da afetividade – duas 
outras  bolsistas  expõe  a  necessidade  de  se  aproximar mais  dos  alunos176,  ressaltar  os 
mínimos detalhes da produção textual, salientar que é um processo e não um produto, um 
ponto positivo, um acerto ao menos, dizer que a pequena  importância do  trabalho  feito 
pelos alunos é significativo, sob o argumento de “‐ Imagina, um elogio de um professor é muito 
importante177”. O bolsista que estava aplicando a sequência resolve  investir na afetividade 
por meio  do  elogio.    aplicar  isso. Na  aula  seguinte178,  o  bolsista  levou  os  textos  com 
anotações que começavam pelo elogio, por menor que fosse, e iam em direção a ressalva 
de  como melhorar o  texto. Ao  chegar em  sala de aula,   depois de  realizar a  chamada e 
organizar a turma, disse que chamaria cada um dos alunos e comentaria individualmente 
os textos. E assim fez, no final dessa aula, os alunos entregaram textos bem melhores que 
os que haviam sido entregues anteriormente. Discutimos abaixo algumas hipóteses dessa 
melhora. 
 
4. Análise e discussão do relato 

Parece  importante começar destacando a capacidade de mudança que  tem um, as 
vezes,   não mais do  que um,  adjetivo. Na maioria dos  textos  não havia muitos pontos 
positivos, não eram textos muito bem escritos. Esse fato não fez com que a participação de 
todos eles nesse diálogo face a face com o professor se fizesse menos importante. A valiosa 
dica que as colegas do grupo do PIBID deram foi a virada para que a sequência didática se 
tornasse para os alunos e também para o bolsista uma prática significativa. Realmente, por 
menor que seja o ponto positivo levantado no texto, por mais insignificante que possa ser a 
aquela produção, dizer “seu  texto está bom, quero apenas algumas mudanças” faz com que a 
prática  da  reescrita  se  desloque  da  repetição  maçante  para  uma  prática  cheia  de 
curiosidade,  de  encantamento,  de  espera  que  o  professor  volte  a  elogiar  o  que  foi 
produzido. 

É bem verdade que a prática pode  ter  sido  realmente  interessante para a maioria 
dos alunos nessa produção  final, ou quem  sabe,  ela possa  ter  sido boa  e má ao mesmo 
tempo. Cada aluno traz uma singularidade e um poder de escolha que o fazem dizer que 
gosta ou não da aula, do texto ou até mesmo do professor. O papel de professor é então 
lidar  com  essa  singularidade,  mas  não  com  o  papel  de  domesticar  alunos  e  recortar 
ideologias, precisa‐se, sim, dentro de sala de aula, pensar em táticas que de fato atinjam a 
maioria dos  alunos, visto que  atingir  a  todos  com  o mesmo modo de  trabalho  é quase 
impossível. 
                                            
175As aulas vinham sendo acompanhadas por colegas do PIBID a professora regente da turma e os outros bolsistas 

fazem rodízio assistindo as aulas uns dos outros. 
176Especialmente na turma em questão. 
177Frase proferida por uma das outras bolsistas na dita reunião. 
178Aula que foi cedida pela professora regente. Essa aula extrapolou o período máximo da aplicação da sequência 

didática, mas foi necessária para uma prática efetiva. 
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Concordemos também, que a sequência didática pode ter, nessa mudança brusca de 
planejamento179, perdido o principal objetivo da produção do  texto, que era  socializar a 
escrita,  muito  provavelmente  isso  foi  perdendo‐se  durante  o  desgaste  que  gerou  a 
reorganização  do  projeto  de  forma  geral.  A  socialização  da  escrita  seria  feita180 
semanalmente em uma rádio escolar que está sendo  instalada  justamente pelo grupo do 
PIBID  na  escola.  Os  resumos  que  os  alunos  escreveriam  nessa  experiência  didática 
serviriam como modelos de escrita para futuras produções com gêneros mais complexos. 
Poderia haver na rádio o espaço para que um aluno lesse um resumo que fez após a leitura 
de um romance, por exemplo. 

Trabalhar  com  o  texto  no  ensino  de  língua  materna  parece  ser  uma  atividade 
complicada  demais  e  vários  dos  professores  que  lecionam  nessa  disciplina  se  dizem 
inaptos ou despreparados para lidar com a fluidez do texto versus a rigidez da gramática. 
Notou‐se, durante  as  atividades  que  envolveram  a  sequência didática,  que  o perfil dos 
sujeitos envolvidos era de um histórico de trabalho de ensino de gramática pela gramática, 
da memorização ao exercício mecânico. Bastos, Giovani (2013) discutem a fundo a questão 
da bipartição do ensino/aprendizagem em língua portuguesa, argumentando que os professores 
que  trabalham efetivamente  com o  texto  são minoria em  relação àqueles que  trabalham 
com a gramática tradicional. Isso impacta de forma contundente quando, por exemplo, um 
aluno  que  se  aclimatou  ao  ambiente  de  leitura  e  escrita  enfrenta  um  professor  mais 
tradicional, mais  enraizado  ao  trabalho  com  a  gramática. O mesmo  acontece  de  forma 
contrária, é o  caso dos alunos envolvidos, quando o bolsista  tocou no assunto disseram 
que,  na  maioria  das  vezes,  suas  aulas  no  ensino  fundamental  era  decorar  regras  de 
acentuação,  preencher  lacunas,  circular  objetos  diretos  e  indiretos.  A  situação  não  se 
resume a uma crítica, mas a todo um aparato teórico que fundamenta essa crítica. 
 
Considerações finais 

Embora  essa  prática  tenha  apresentado  seus  problemas,  os  indícios  atestam  que 
tenha  feito  sentido  para  os  envolvidos,  uma  vez  que  os  resultados  finais, mesmo  não 
sendo os melhores esperados, superaram as expectativas, de ambos os lados. Via‐se pelos 
olhos  brilhantes  de  quem  recebia,  na  folha  de  seu  texto,  um  adjetivo  bom  e  alguns 
comentários orais  feitos pelo bolsista que essa  foi uma prática significativa e efetiva. De 
certo modo,  ambos,  bolsista  e  alunos  não  saem  dali  no mesmo  lugar,  ainda  que  essa 
situação não volte a se repetir, por ser única, ela será uma experiência de troca muito forte, 
muito desafiadora. 

Trabalhar  com  a  concretude  da  língua  (texto)  e  não  com  seu  sistema  fechado 
(gramática), requer certo preparo e muita reflexão, parece que esse é um dos objetivos da 
iniciação à docência que está sendo alcançado. O preparo está sendo dado a esses bolsistas 
e é bem provável que eles futuramente façam a diferença ou não. 

Hoje em dia, é muito fácil criticar o que se faz em sala de aula, argumentar que os 
documentos oficiais exigem “n”  tarefas e ditam outras  tantas obrigações,  todavia, não se 
presencia  o  que  há  nesse  ambiente  de  verdade,  a  razão  se  debaterá  na  velha máxima 
                                            
179Não trabalhar com a resenha e dar maior extensão ao trabalho com o resumo. 
180Na verdade, a ideia de socializar a escrita manteve-se, não ocorreu com essa turma, justamente, porque os textos não 

puderam ser expostos todas as semanas. 
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popular “professor ganha muito pouco”.   Não sabemos até que ponto isso assim será, então 
nos resta nadar contra a corrente ou deixar ser levado por ela, que cada um se julgue capaz 
de escolher seu lado. 
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Tradução em libras nos contextos educacionais:  
dialogando com Bakhtin 

 
Philipe Domingos181 

 
 
Neste trabalho apresento algumas experiências como tradutor/interprete de Libras 

no contexto do programa de pós‐graduação em educação (PPGE) da Universidade Federal 
do Espírito Santo  (UFES) durante o período de  fevereiro de 2011 a  Julho de 2013. Com 
base na perspectiva bakhtiniana buscarei apresentar os obstáculos enfrentados em garantir 
o  acesso  dos  surdos  aos  discursos  pertinentes  a  este  ambiente. Acredito  que  discutir  a 
tradução  em  contextos  educacionais  sob  o  viés  bakhtiniano  pode  trazer  muitas 
contribuições para os profissionais que atuam nestes contextos 

Antes de nos adentrarmos ao espaço da pós‐graduação, penso ser necessária uma 
pequena  contextualização  das  discussões  sobre  a  inserção  de  tradutores  de  Libras  em 
ambientes educacionais.  

A inserção de interpretes de Libras em contextos educacionais decorre de mudanças 
recentes na legislação nacional. Estas mudanças são resultado de movimentos dos surdos 
brasileiros  pela  valorização  de  sua  língua  de  sinais.  Os  movimentos  tiveram  como 
resultado o reconhecimento da Libras como segunda  língua no país por meio da Lei 10. 
436  de  2002  regulamentada  pelo  decreto  5626  de  2005.  Esta  mudança  na  legislação 
garantiu que o ensino de pessoas surdas fosse realizado diretamente por meio da Língua 
Brasileira  de  Sinais.  O  que  acarretou  em  uma mudança  de  paradigmas  em  relação  a 
educação de Surdos.  

Antes  da  inserção  da  Libras  em  contextos  educacionais  no  Brasil,  vigorava  o 
método oralista, este consistia no ensino da comunicação oral para garantir o acesso dos 
surdos aos conteúdos curriculares. Acreditava‐se neste período que o uso das  línguas de 
sinais atrapalhava no aprendizado de uma língua oral pelo surdo. Portanto, era consenso 
entre muitos dos educadores que a Libras não devia ser usada por estes sujeitos. Logo, seu 
uso era proibido nas escolas e aconselhava‐se aos pais a não deixarem seus filhos surdos a 
se comunicarem em sinais fora dos ambientes educacionais. 

Assim, a Libras sobreviveu graças a  resistência dos sujeitos que discordavam dos 
oralistas182.  

A  barreira  criada  pelas  políticas  oralistas  por  mais  de  um  século  impediu  o 
desenvolvimento  e  complexificação  da  Libras  nos  ambientes  formais  de  ensino.  O 
rompimento desta barreira  foi uma vitória para os surdos. No entanto,  foram muitos os 
danos causados por este “cordão de isolamento”. 

Para  entendermos melhor  como  este  fato  interfere  no  trabalho  de  tradução  em 
língua de sinais acredito que seja necessário compreender a conceitualização de “gêneros 
dos discurso” proposta por Mikhail Bakhtin.  
                                            
181 Tradutor e Intérprete de Libras na Universidade Federal do Espírito Santo – UFES/ES, phd.libras@gmail.com 
 
182MACHADO (2008) fala a respeito das estratégias que os surdos articulavam para proteger sua língua durante o 

período oralista.  
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Segundo  o  filósofo  “[...] Qualquer  enunciado  considerado  isoladamente  é,  claro, 
individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 
de  enunciados,  sendo  isto  o  que denominamos  gêneros  do  discurso”  (BAKHTIN,1992. p. 
279). 

Ou seja, cada contexto interativo e construído de elaborações enunciativas próprias, 
mas  relativamente  estáveis.  Estes  enunciados  são  chamados  de  gêneros  do  discurso. 
Podemos  notar  a  diferença  nas  elaborações  enunciativas  ao  observar  interlocutores  no 
âmbito jurídico, acadêmico ou religioso, por exemplo. 

Segundo  Lodi  e  Almeida  (2010),  para  a  aquisição  e  estabilização,  os  gêneros 
discursivos devem  ser  enunciados durante  a  comunicação verbal viva  entre  falantes de 
mesma língua, em determinada esfera da atividade.  

Logo, sem  interlocutores usuários de Libras nos contextos educacionais durante o 
período oralista, os gêneros do discurso não se desenvolveram nesta esfera.  

 Neste espaço de transição que parte de uma  incompreensão dos sujeitos surdos e 
desvalorização de  sua  língua para um momento de possível  inversão de valores,  e que 
apresento minha experiência como interprete.  

Esta  experiência  foi  realizada  a  partir  do mês  de março  de  2011  quando  iniciei 
minha  atuação  para  atender  um  aluno  surdo  no  PPGE/UFES. Dividirei  o  processo  de 
atuação em  três momentos. O primeiro durante a  realização das disciplinas, o  segundo, 
durante as orientações que precederam a qualificação para a pesquisa e o terceiro que foi 
durante a realização da pesquisa.  

Durante o primeiro momento, que consistiu entre março e julho de 2011, quando o 
aluno cursou a maioria das disciplinas, atuei com uma equipe de intérpretes. Todos nos já 
estávamos familiarizados com outros contextos educacionais, no entanto, não possuíamos 
experiência em ambientes de pós‐graduação, nem mesmo estávamos  familiarizados com 
as discussões da educação em ambiente acadêmico, pois éramos estudantes de graduação 
em Letras. 

Portanto, além de termos que lidar com estes novos gêneros na língua portuguesa, 
tínhamos  que  buscar  aproximações  de  sentidos  com  a  Libras.  Este  trabalho  foi 
extremamente  árduo, pois processo de  tradução das  aulas não  compreendia  apenas  em 
traduzir o que o professor dizia. 

Lodie Almeida (2010) afirmam o seguinte sobre o gênero aula: 
 
Por sua própria constituição este gênero dialoga diretamente com diferentes textos 
(lidos  anteriormente  e  tecidos  no  espaço  da  sala  de  aula)articulando  visões  de 
mundo determinadas pela  linguagem, na medida em que as palavras enunciadas 
são impregnadas de ideologia(LODI e ALMEIDA 2010 p. 94). 
 

Logo, a tradução pura e simples dos códigos  linguísticos usados em sala não faria 
sentido  algum. Para  interpretar  o gênero  aula  em Libras  era necessário  estar  a par dos 
diferentes textos que seriam discutidos em sala.  

Para  aprender  estes  conteúdos marcávamos  encontros  com  professores  e  alunos 
mais experientes. Além disso, vez por outra,  julgávamos necessário discutir previamente 
em Libras assuntos com o aluno.Pois eram totalmente novos para ele. 
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Durante  as  aulas,  com  o  intuito  de  favorecer  a  dinâmica  da  comunicação, 
precisávamos  convencionar  sinais  para  representar  ideias  que  não  existiam  na  Libras. 
Estes  convencionamentos,  em  alguns momentos  eram  bem  sucedidos,  em  outros  nem 
tanto.     

Foram convencionamos, por exemplo, os sinais de subjetividade e ecologia de saberes. 
Também convencionamos sinais para teóricos como Boa Ventura de Souza Santos, Bakhtin 
e Vygotsky. Alguns  convencionamentos  geraram  complicações durante  a  tradução. Por 
exemplo,  para  a  criação  dos  sinais  dos  conceitos  de Modernidade  e  Pós‐modernidade 
usamos  os  sinais  que  significam  “novo”para  Modernidade  e  “pós+novo”  para  Pós  –
Modernidade. O segundo sinal não fazia o menor sentido em língua de sinais a princípio 
até que os contextos foram criando seus sentidos.  

Mas uma determinada situação causou grande confusão ao aluno. Em uma aula o 
professor afirmou que a Modernidade  era ultrapassada  e a Pós‐Modernidade  era o que 
havia de novo. A  tradução  saiu  algo  como  “o novo  é  velho  e  o  pós‐novo  é novo”, não  fez 
sentido algum para o aluno. Acredito que ele deva ter se  indagado, como o “novo” pode 
ser “velho?” Felizmente, com algumas explicações conseguimos contornar o problema.  

No  segundo momento, durante  as  orientações  que precederam  a  qualificação do 
trabalho,  ao  perceber  que  os  alunos  constituíam  boa  parte  de  seu  aprendizado  não 
somente  em  ambientes  formais,  mas  também  nos  informais  como  nos  bate  papos  e 
discussões  fora  de  sala  resolvi  relatar  esta  limitação  à  orientadora.Como  estratégia,  ela 
orientadora  passou  a  criar  espaços  de  interação  para  este  aluno.  Marcou  encontros 
quinzenais com vários pesquisadores e professores de Libras que estavam em processo de 
conclusão ou já haviam concluído suas pesquisas de mestrado e doutorado. Durante estes 
encontros,  uma  das  professoras  que  já  havia  concluído  o  doutorado  e  tinha  muita 
experiência com surdos se disponibilizou em apoiar a orientação do aluno. O que ampliou 
ainda mais seu espaço de  interação. Acredito que nestes momentos de  interação direta e 
constante, o aluno passou a se constituir como pesquisador de fato. 

Graças  ao  apoio  de  todos,  e  ao  esforço  pessoal,  este  aluno  conseguiu  chegar  ao 
terceiro momento que consistiu na realização da pesquisa e elaboração da dissertação que 
envolveu constante dialogo com o aluno para a  realização da dissertação para a Língua 
Portuguesa. Assim, ao encerrar este texto, levanto alguns questionamentos: 

Visto  que  as  esferas  da  atividade  humana  dependerem  de  enunciações 
relativamente  estáveis,  como  pode  um  interprete  buscar  aproximações  entre  a  língua 
portuguesa e  libras, visto que a primeira possui gêneros  já bastante complexificados em 
contextos acadêmicos e a ultima esta ainda  fase estabelecimento? Como e possível que a 
Libras se estabeleça nestes contextos? Que  formação previa devem  ter os  intérpretes que 
atuam nestes contextos educativos? Como as instituições podem se articular para garantir 
o acesso dos surdos às discussões nestes contextos? 
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Tradução/interpret(ação) de Libras/Língua Portuguesa em salas de aula do 
ensino regular...  Atividade ética e estética 

 
Adriane de Castro Menezes Sales183 

 
 

Traduzir não é atividade restrita ao estritamente linguístico, 
nem é da ordem do linguístico estritamente linguística. 

Traduzir é criar ligações, muitas vezes perigosas; é gerar 
interfaces, [...]  é vincular seres humanos entre si, por vezes de 
modo confrontativo; traduzir é conviver com um desejo que 

jamais se realiza, é viver na companhia constante da 
impossibilidade de realizar plenamente o sentido – e no 

entanto se traduz”. Adail Sobral  
 
 
Nossa  busca  neste  trabalho  é  pensar  sobre  o  Ato  de  Tradutores‐Intérpretes  da 

Língua  de  Sinais  (TILS),  nas  relações  concretas  com  os  Outros  ‐  alunos  surdos  e 
professores, com os quais dividem seu espaço cotidiano de trabalho ‐ considerando o lugar 
ocupado por eles nos cenários reais de desenvolvimento da escolarização de alunos surdos 
nas redes regulares de ensino.  

Para situar histórica e socialmente a questão, cabe destacar que a Língua Brasileira 
de  Sinais  (LIBRAS)  foi  reconhecida  como  meio  de  comunicação  e  expressão  da 
comunidade surda brasileira em 2002, pela Lei Nº 10.436, e regulamentada pelo Decreto 
5.626  em  2005. Vale  ressaltar,  ainda,  que  é  no  decreto,  que  se  faz  a  primeira  alusão  à 
função  de  “Tradutor  e  Intérprete  de  LIBRAS  –  Língua  Portuguesa”,  bem  como  aos 
requisitos  para  sua  formação  em  nível  superior.  De modo mais  específico,  é  a  Lei  nº 
12.319/2010 que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de 
Sinais (TILS). 

Estas medidas  legais  representam um marco divisor  na  história  e movimentos  à 
inclusão  de  sujeitos  surdos  no  Brasil.  Não  apenas  por  sua  natureza  legal,  mas  pelos 
desdobramentos  político‐sociais  mobilizados  por  elas.  Dentre  eles,  geraram  o 
fortalecimento do movimento surdo, deslocando estes sujeitos a posição de falantes de sua 
própria  língua,  ou  melhor,  sujeitos  autônomos  na  linguagem  ‐  capazes  de  ser,  fazer, 
significar  e produzir  significados. Além de  viabilizar  a  entrada dos  sujeitos  surdos  nas 
mais  diversas  instâncias  sociais,  na  condição  de  sujeitos  ativos  ‐  socialmente  e 
academicamente.  

Esta  condição  de  participação  social  implicou,  automaticamente,  na  busca  por 
direitos de inclusão educacional, gerando uma demanda ainda maior de profissionais que 
façam a  tradução/interpretação dos discursos em Libras/Língua Portuguesa e vice‐versa. 
Nesta perspectiva, o tradutor‐intérprete de língua brasileira de sinais (TILS) é aquele que 
domina  a  Libras  e  a  língua  portuguesa  e  cuja  qualificação  dá  a  ele  ʺ[...]  domínio  dos 
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processos,  dos  modelos,  das  estratégias  e  técnicas  de  tradução  e  interpretação” 
(QUADROS, 2004, p. 28). 

Sobre  o  aspecto da  formação dos TILS, devemos  resaltar  que,  atualmente,  que  a 
oferta não consegue acompanhar as demandas concretas das redes regulares de ensino e, 
ainda,  as  instituições  (escolares  e  não  escolares),  na maioria  dos  casos,  tem  contratado 
pessoas  com a  certificação do exame nacional de proficiência em Libras  (Prolibras) e/ou 
que têm domínio da Libras o que decorre numa formação que se dá em serviço ‐  através 
das  experiências  nos  diferentes  espaços  de  atuação  destes  sujeitos  (LIMA,  2006, 
LACERDA, 2009). 

Apesar das  legislações  em voga não  tratarem das  especificidades de  atuação dos 
TILS, na prática tem‐se observado demandas de alta complexidade e singularidades, nas 
práticas  e  conhecimentos  requeridos  quando  estes  profissionais  atuam  em  ambientes 
escolares (LODI; LACERDA, 2009).  

O  cenário  das  salas  de  aula,  que  antes  era  apenas  de  professores  e  alunos,  hoje 
abriga mais um  sujeito  ‐ o TILS  ‐ que entra em  cena, não para atuar  isoladamente, mas 
para  constituir  uma  tríade  na  rel(ação)  didático‐pedagógica,  o  que  não  significa  que  o 
Tradutor‐Intérprete possa ou deva ocupar o  lugar do professor ou  ter a  tarefa de ensinar.   A 
questão é que sua atuação em sala de aula decorre  em práticas diferenciadas de trabalho, visto que 
ʺ[...]  o  objetivo  neste  espaço  não  é  apenas  o  de  traduzir,  mas  também  o  de  favorecer  a 
aprendizagem por parte do aluno surdoʺ (LODI; LACERDA, 2009, p. 31). 

Contudo, vale destacar, que a educação de alunos surdos não pode se resumir, ou 
melhor, se restringir a presença (ação) do intérprete.  

 
[...] quando se opta pela inserção do aluno surdo na escola regular,esta precisa ser 
feita  com  cuidados  que  visem  garantir  sua  possibilidade  por  sua  condição 
linguística e, portanto, de seu modo peculiar de ser no mundo. Isso não parece fácil 
de  ser  alcançado  e,  em  geral,  vários  desses  aspectos  não  são  contemplados  nas 
experiências inclusivas em desenvolvimento, pois a criança surda, com frequência, 
não é atendida em sua condição sociolinguística especial, não são feitas alterações 
metodológicas  que  levem  em  conta  a  surdez,  e  o  currículo  não  é  repensado, 
culminando em um desajuste socioeducacional (LODI; LACERDA, 2009, p.15). 
 

O  TILS  precisa  ser  visto  como  parte  e  não  como  o  todo  necessário  a  inclusão 
educacional  de  alunos  surdos.  Ele  é  um mediador  do  processo  de  comunicação  entre 
pessoas que não dominam a mesma língua, deixando aberta a possibilidade das informações 
e conteúdos escolares sejam acessíveis aos alunos surdos em sua própria língua (língua de sinais), 
por alguém com competência nesta língua (LACERDA, 2009). 

 
Para  ser  intérprete  é  necessário  amplo  domínio  de  pelo menos  duas  línguas:  a 
língua de origem e a  língua alvo  ‐ Libras e Português  ‐, mas este domínio não se 
refere apenas à fluência, refere‐se fortemente a um conhecimento da polissemia da 
língua,  da  diversidade  de  sentidos  e  possibilidades,  de  temáticas  e  aspectos  da 
cultura que perpassam cada uma das línguas, já que a tarefa de interpretar implica 
não  apenas  verter  palavras/signos  de  uma  língua  para  outra,  mas  verter 
sentidos/significados  estruturados  linguisticamente  na  língua  alvo  (LACERDA. 
2009, p. 29). 
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E considerando esta esfera particular de atuação profissional, a ideia é refletir sobre 
os  elementos  inerentes  à  tradução  e  à  interpretação  em  suas  demandas  operacionais  e 
relacionais, ou melhor, no processo de produção de enunciados/enunciações e construção 
de significados, fundamentais aos propósitos de desenvolvimento e escolarização em jogo.  

Partindo  do  pressuposto  de  que  os  professores,  escolhem,  no  enredo  de  suas 
práticas  pedagógicas,  “o  que  e  como  enunciam”,  cabe  ao  TILS,  em  atividade  ética 
(responsável/responsiva)  e  estética  (criadora),  fazer    o  máximo  para  a  realização  do 
‘projeto de dizer’ do professor para os alunos e vice‐versa. Estas questões estão imbricadas 
no ato tradutório e deixam postas as tensões nas/das quais se tecem este ofício.  

Segundo  Bakhtin  (2003),  a  posição  discursiva  dos  sujeitos  que  enunciam  é 
determinante  à  construção  dos  enunciados.  Isto  põe  em  evidência  as  relações  entre  os 
falantes (emissor e destinatários). Neste caso, o aluno é o destinatário (a quem o professor 
quer  dizer  algo), mas  o  TILS  é  o  interlocutor  a  quem  o  discurso  é  encaminhado,  para 
depois  chegar  aos  alunos  surdos. E,  considerando  a neutralidade uma  impossibilidade, 
quem é o interlocutor do professor? E se o professor não faz qualquer adaptação para o 
diálogo  e  ação  didática  na  relação  com  os  alunos  surdos  não  seria  contraditório  ao 
princípio  inclusivo  ‐  tratar diferente  os  alunos  com necessidades  educacionais  especiais 
para que eles tenham oportunidades iguais de aprendizagem ‐ ou seja, dizer igual não é, 
em certa medida, não é fazer um apagamento dos outros (TILS e surdos)? 

São indagações, vistas como passos necessários ao avanço das reflexões a cerca do 
ato  tradutório,  suas  singularidades  e  suas  generalidades.  Principalmente,  quando 
consideramos  os  pressupostos  bakhitinianos,  nos  quais  a  linguagem  constitui‐se  uma 
reação‐resposta na cadeia discursiva e que, se manifesta de várias formas, a contar com a 
natureza  das  relações  entre  os  interlocutores  e,  destes,  com  os  enunciados  dos  outros 
(BAKHTIN, 1992, 2003).  

Todo discurso se destina a um Outro que o apreende, e que ao mesmo tempo ʺ[...] 
não  é  um  ser mudo,  privado  de  palavra, mas  ao  contrário,  um  ser  cheio  de  palavras 
interiores”  (BAKHTIN,  1992, p.294). O processo de  significação da  enunciação  se dá na 
relação  entre  um  discurso  interior  com  um  discurso  exterior  ‐  é  um  processo  de 
compreensão da palavra‐alheia, até que esta se transforme em palavra‐própria. Para isso, é 
necessário  escuta  ‐  silêncio  respondente  ‐  do  outro,  “ainda  que  seja  como  uma 
compreensão  responsiva  ativa  muda  ou  como  ato‐resposta  baseado  em  determinada 
compreensão” (idem). 

O  enunciado  é  o  ponto  de  interseção,  o  lugar  do  encontro  e  do  nascimento  de 
opiniões diversas, bem  como de diferentes  relações de  sentido, e é neste  jogo que o ato 
responsivo  do  professor  se  realiza  ‐  na  relação  com  o  aluno,  na  eventicidade,  no 
acontecimento  discursivo,  da  aula.  Compreender  o  sentido  do  enunciado  vai  além  da 
apreensão/compreensão do sinal linguístico.  

As  palavras  se  materializam  na  atividade  de  interação  verbal,  como  signos 
ideológicos,  transformando‐se,  e por  sua  essência polissêmica,  elas  incorporam  os mais 
variados significados. No caso da formação escolar de alunos surdos este processo se torna 
ainda  mais  preocupante,  pois  em  sua  maioria,  as  crianças  surdas  são  filhas  de  pais 
ouvintes e recebem atendimento bastante  insatisfatório, o que faz com que elas cheguem 
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às escolas com a  linguagem pouco desenvolvida e  sem dominarem uma  língua  ‐ nem a 
língua oral, nem a de sinais (LACERDA, 2009).  

Estas situações incidem diretamente no contexto e desenvolvimento acadêmico dos 
alunos e no agir‐fazer de Tradutores‐intérpretes, pois são frequentes as situações em que 
os alunos não reconhecem os sinais utilizados pelos TILS, o que inviabiliza a apreensão e 
compreensão dos conteúdos/informações em questão.  

Nestes casos, os Tradutores‐Intérpretes são compelidos a modificar e complementar 
os  enunciados  em  circulação,  buscando  ʺ[...]  experiências/informações  visuais  para 
complementar as aulas, ou ainda fazer desvios/atalhos explicando conteúdos que possam 
fazer mais sentido para as crianças surdas procurando alcançar aquilo que é o objetivo do 
professorʺ (LACERDA, 2009. p.55). 

Dentro  da  perspectiva  de  alguns  estudos  sobre  tradução,  isso  foge  a  atividade 
destes profissionais, que devem traduzir de uma  língua para outra sem  interferência nos 
discursos em questão. Sobre isso, Rosa (2008, p. 61‐2), aponta que  

 
Uma  visão  bastante  difundida  sobre  o  ato  de  traduzir  é  que  ao  realizar  o  seu 
trabalho o tradutor deveria tornar‐se um mero canal para permitir a passagem de 
uma língua para outra, como se o tradutor, fosse um “mal necessário” em situação 
plurilíngue. Ainda hoje, o senso comum sustenta a ideia de que para traduzir basta 
saber falar duas ou mais  línguas, a correspondência das palavras, da gramática e 
dos  idiomatismos,  ignorando  a  pessoa  do  tradutor, mantendo  a  ilusão  de  uma 
possível invisibilidade do tradutor no processo tradutório.  
 

Para  Sobral  (2008,  p.  132)  trata‐se  de  ʺ[...]  uma  mediação  que  depende  da 
apropriação específica que cada sujeito, singular que é, faz pessoalmente da ʹinterpretaçãoʹ 
(objetivação) coletiva do mundo dadoʺ.  

Os atos tradutórios e  interpretativos, para além de seus elementos técnicos ‐ como 
ações  de  “transcrição”  ou  mera  escolha  de  palavras  equivalentes  ‐  são  processos  de 
construção de sentido, de negociação de significados. Em se tratando de responsividade, 
compreender é apreender as vozes em relação, e considerar a relação entre os elementos 
que interferem na produção de sentidos dos enunciados.  

Pensar sobre o signo linguístico como materialidade ideológica, sob a ótica da ética 
do  ato  responsável,  que  emerge  do  diálogo,  da  compreensão  ativo‐responsiva,  é  um 
despertar de ressonâncias ideológicas que refletem e refratam os nossos e novos sentidos. 
E 

Se o sentido nasce da diferença, é só na diferença que podemos encontrar sentido. 
Como a tradução é uma atividade de criação de pontes entre diferenças, e como a 
tradução entre  línguas orais e  línguas de sinais envolve diferenças, pode‐se dizer 
legitimamente  que  traduzir  em  libras  também  é  dizer  o  “mesmo”  a  outros. 
(SOBRAL, 2008, p. 143) 
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Transmissão da ideologia dominante como forma de  
inserção na cultura científica 

 
Rafaella Martins184 

 
 
Primeiras considerações 

No seu livro Marxismo e  filosofia da  linguagem (MFL) Mikhail Bakhtin trata sobre as 
relações entre linguagem e sociedade colocando o signo, sob a dialética do signo, enquanto 
efeito das estruturas sociais. Nesta obra a questão da enunciação é colocada enquanto um 
fenômeno sócio  ideológico. Nesta obra Bakhtin expõe a necessidade de uma abordagem 
marxista  da  filosofia  da  linguagem  e  também  são  abordados  assuntos  relacionados  à: 
psicologia  cognitiva,  estilística,  crítica  literária,  pedagogia  das  línguas,  comunicação  e 
etnologia. Nele encontramos os fundamentos do que hoje se denomina semiologia. Trata‐se 
de um livro sobre as relações entre linguagem e sociedade, colocado sob o signo da dialética do signo, 
enquanto  efeito  das  estruturas  sociais. O  fio    condutor do  livro  é  a  questão do  signo  e da 
enunciação  enquanto  um  fenômeno  de  natureza  social.  Nele  Bakhtin  discute  em  que 
medida a  linguagem determina a consciência e em que medida a  ideologia determina a 
linguagem.  

Apoio‐me  sobre  este  trabalho  na  tentativa  de  compreender  alguns  fenômenos 
relacionados  à  comunicação  entre  pessoas  pertencentes  a  um  mesmo  grupo  social 
determinado. Meu ponto de interesse é compreender de que forma ocorre a aprendizagem 
de  ciências  dentro  de  grupos  onde  a  cultura  científica  é  transmitida  de membros mais 
experientes a membros “em inserção”.  
       Através de quais processos ocorre esta inserção? A partir de quais indicadores o nível 
de  pertencimento  de  um  indivíduo  a  determinado  grupo  social  organizado  pode  ser 
medido?  Estas  são  algumas  das  questões  por  mim  levantadas,  as  quais  acredito  que 
Bakhtin possa ajudar a compreender. 

Este texto não é uma tentativa de colocar um ponto final à questão respondendo aos 
problemas  explicitados,  mas  contribuir  para  o  debate  apresentando  este    diálogo 
estabelecido entre alguns conceitos abordados por Bakhtin no MFL e a minha experiência 
pessoal. 
 
A natureza social da enunciação em Bakhtin 

No  seu MFL, Bakhtin valoriza a  fala, a enunciação e afirma  sua natureza  social e 
não  individual. Para este autor a  comunicação verbal,  inseparável das outras  formas de 
comunicação,  implica  conflitos,  relações  de  dominação  e  de  resistência;  adaptação  ou 
resistência à hierarquia; utilização da classe dominante para fortalecer o seu poder.  

Cabe  lembrar  que  a  obra  foi  escrita  na  tentativa  de  oferecer  uma  interpretação 
marxista  para  as  questões  propostas  por  Bakhtin,  as  quais  algumas  são  citadas  acima. 
Entretanto, mesmo que não seja um objetivo do meu trabalho tratar a questão da luta de 
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classes no  sentido marxista da  expressão,  é  oportuno  considerar  a  aprendizagem  como 
uma  relação  conflituosa  entre  indivíduos  pertencentes  a  grupos  sociais  distintos.  A 
inserção de novos membros ao grupo dos letrados exige que os “novatos” sejam, de certa 
forma e com algumas ressalvas, sujeitados pelo discurso dominante. 

No  caso  do  ensino  de  ciências,  e  em  especial  no  ensino  de  física,  a  questão  da 
tentativa de dominação e sujeição fica mais evidente. Isto se deve à própria epistemologia 
desta  ciência,  que  presa  por  postulados,  leis  e  definições  que  devem  ser  seguidos 
rigorosamente e apoiados pela comunidade científica em geral, fica sem muito espaço para 
vozes dissonantes. Nesta área do conhecimento a questão da mudança  conceitual é muito 
evidente. Através desta metodologia o novato é  levado a ressignificar suas  idéias e seus 
conceitos  espontâneos.  Fica  evidente  ai  a  ação  do  grupo  dominante  e  sua  tentativa  de  
monologizar os discursos. 

Assim, mesmo que esses grupos não sejam tratados enquanto estruturas de classes 
sociais marxistas, os grupos são considerados espaços de lutas constantes entre interesses 
diversos;  são  observados  os  fenômenos  de  dominação,  adaptação  e  resistência  à 
hierarquização e a  intenção de grupos dominantes em  fortalecer seu poder de  influência 
através da sujeição dos demais.  
 
Voltando às questões iniciais 
   É certo que todos os dias, em escolas e universidades vários estudantes, em todos os 
níveis de ensino, são “iniciados” no que chamarei, daqui para frente, de cultura científica. 
Esta  cultura  científica  seria  o  conjunto  de  práticas  e  usos  partilhados  por  pessoas 
pertencentes a um grupo social organizado. Ao  longo do seu desenvolvimento escolar e 
acadêmico,  estudantes  começam  a  transformar  os  seus  conceitos,  suas  atitudes,  seus 
pensamentos  e  sua  perspectiva  de  mundo,  de  modo  que  gradativamente,  o  discurso 
dominante  de  uma  comunidade  científica  pode  ser  ressoado  através  da  voz  deste 
estudante.  Ele  então  passa  a  falar  desse  grupo  como  nós  e  não mais  como  eles.  Uma 
questão  intrigante  com  relação  ao  ensino  de  ciências  que  talvez  possa  ser  um  tanto 
esclarecida  sob  o  ponto  de  vista  bakhtiniano  é  a  questão  do  processo  de  inserção  de 
novatos  na  cultura  científica. Como  se  dá  essa  inserção? Quais  indicadores  podem  ser 
consultados  para  assegurar  que  certo  indivíduo  está  inserido  em  determinado  grupo 
socialmente organizado? 

Começando pela primeira questão, a da inserção, vale retomar algumas palavras de 
Bakhtin com relação à ciência das ideologias: para ele todo signo é ideológico e a própria 
ideologia é um reflexo das estruturas sociais. Todo grupo socialmente organizado detém o 
conhecimento  de  certos  símbolos  e  signos,  os  quais  são  compartilhados  entre  os 
indivíduos  que  pertencem  a  este  grupo.  Indivíduos  novatos  em  grupos  sociais 
organizados em geral não partilham das significações que perpassam os usos e costumes 
do  grupo  particular  no  qual  estão  em  processo  de  inserção.  Este  processo  de 
reconhecimento  e  compreensão  se dá através do processo de  ensino‐aprendizagem, que 
não  necessariamente  deve  estar  ligado  a  um  contexto  de  educação  formal, mas  pode 
ocorrer durante a interação social dos indivíduos dentro deste grupo através de formas de 
comunicação no contexto da vida e através dos signos. 
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    Para Bakhtin, um signo é um fenômeno do mundo exterior (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 
1995.Pág.34), o que significa que ele não é formado no interior dos indivíduos puramente 
por processos psíquicos, mas na  inter  relação  entre  os  indivíduos  em  interações  sociais 
concretas, ou seja, o signo é de natureza social. E não apenas de natureza social, mas sócio‐
ideológica na medida em que um signo carrega em si uma realidade que não se encerra na 
sua realidade material. Todo signo reflete e refrata outra realidade que lhe é exterior. Esta 
realidade é de conteúdo semiótico e ideológico; e sua especificidade reside, precisamente, 
no fato de que ela se situa entre indivíduos socialmente organizados, sendo o meio de sua 
comunicação (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 1995). A existência do signo é a materialização 
da comunicação social (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1995).  

Apesar  de  não  ter  escrito  especificamente  sobre  educação  e  processos  de 
aprendizagem,  podemos  inferir  indiretamente  que,  para  Bakhtin  este  processo  ocorre 
através  da  comunicação  social  que  possibilita  a  compreensão.  Compreender  um  signo 
consiste  em  aproximar  o  signo  apreendido  de  outros  signos  já  conhecidos,  em  outros 
termos  a  compreensão  é  uma  resposta  a  um  signo  por  meio  de  signos 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995). A  compreensão  só pode  se manifestar através de um 
material  semiótico. A  própria  consciência  só  pode  surgir  e  se  afirmar  como  realidade 
enquanto encarnação material em signos. 

 
A consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico 
(semiótico), e consequentemente, somente no processo de interação social. (...) Esta 
cadeia  ideológica estende‐se de consciência  individual em consciência  individual, 
ligando umas  às  outras. Os  signos  só  emergem, decididamente, do  processo de 
interação  entre  uma  consciência  individual  e  uma  outra 
(BAKTHIN/VOLOCHINOV,1995 .p.34). 
 

Compreender um signo exterior para Bakhtin trata‐se de apreender um dado signo 
no seu contexto ideológico correspondente. Durante este processo de compreensão ocorre 
a  transmissão  da  ideologia  através  do  compartilhamento  do  conteúdo  semiótico  dos 
signos. Desta  forma o  indivíduo em  inserção pode apreender os significados partilhados 
pelo  grupo  socialmente  organizado  ao  qual  pretende  pertencer  e  assim,  comunicar‐se 
conscientemente com os membros já inseridos. A possibilidade de comunicação consciente 
pode indicar que ocorreu a inserção do sujeito, uma vez que este  já partilha do conteúdo 
semiótico e ideológico do grupo socialmente organizado do qual agora é parte. 

Este  é  um  dos  indicadores  que  podem  ser  consultados  para  averiguar  se  um 
indivíduo está  inserido num grupo social determinado: a sua capacidade de explicitar a 
sua  compreensão  a  partir  do  ponto  de  vista  da  ideologia  dominante  no  grupo.  Para 
Bakhtin, toda mudança ideológica (que é reflexo das estruturas sociais) desencadeia uma 
mudança na língua.  

 
Nenhum  signo  cultural,  quando  compreendido  e  dotado  de  um  sentido, 
permanece  isolado:  torna‐se  parte  da  unidade  da  consciência  verbalmente 
constituída. A  consciência  tem o poder de abordá‐las verbalmente. Assim ondas 
crescentes  de  ecos  e  ressonâncias  verbais  como  as  ondulações  concêntricas  à 
superfície das  águas moldam, por  assim dizer,  cada um dos  signos  ideológicos, 
toda refração  ideológica do ser em processo de formação seja qual for a natureza 
de  seu material  significante,  é  acompanhada de uma  refração  ideológica  verbal, 
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como fenômeno obrigatoriamente concomitante. A palavra esta presente em todos 
os  atos  de  compreensão  e  em  todos  os  atos  de  interpretação 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995. p. 38). 
 

Enquanto indicador mais sensível de todas as transformações sociais (...) a palavra é 
capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995). A palavra  enquanto  signo  ideológico  é  um dos mais 
adequados indicadores para averiguar esta transformação ideológica.  

Através do estudo do material verbal é possível se chegar ao que Bakhtin chamou 
de psicologia do corpo social que seria o local, o meio ambiente inicial de todos os atos de fala 
que  se  materializam  através  de  diferentes  modos  de  discurso.  Sem  a  materialidade 
conferida pela  interação verbal, a psicologia do corpo social se  transforma num conceito 
metafísico ou mítico como a “alma coletiva”, “o  inconsciente coletivo”, ou “o espírito do 
povo”. Manifesta  enquanto  enunciação,  sob  a  forma  de  diferentes  formas  de  discurso, 
sejam eles interiores ou exteriores. É possível estudar esta psicologia do corpo social, como 
algo que  está  interiorizado nos  indivíduos que  compartilham de uma mesma  realidade 
ideológica  e  semiótica.  Sob  este  ponto  de  vista,  os  temas  abordados  (conteúdos)  e  as 
formas de discurso através dos quais estes  temas  tomam  forma, que aparentemente  são 
repetitivos  podem  ser  compreendidos  como  resultado  de    um  processo  social  de 
transmissão de  ideologia  e não  como uma  simples  reprodução de discursos  que  revela 
similaridade de pensamento entre os  indivíduos do mesmo grupo. Os  indivíduos não se 
agrupam  por  se  expressarem  (ou  pensarem)  de  maneira  parecida,  eles  passam  a 
desenvolver sua consciência de maneira parecida precisamente por estarem inseridos num 
grupo que partilha o mesmo material semiótico‐ideológico. Os temas e modos de discurso 
se  repetem  justamente  por  estes  indivíduos  se  agruparem  em  estruturas  sociais  que 
permitem a transmissão de determina ideologia.  
 
Considerações finais 

Para  Bakhtin,  o  pensamento  não  existe  fora  de  sua  expressão  potencial  e,  por 
conseqüência, fora da orientação social desta expressão e do próprio pensamento assim,  a 
lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica, da comunicação semiótica de um grupo 
social (BAKHTIN/VOLOCHIOV,1995.Pág.36). Durante o processo de inserção do indivíduo 
num  grupo  socialmente  organizado,  a  sua  consciência,  constituída  do mesmo material 
semiótico  que  a  expressão  em  forma  de  enunciados  e  atos  de  fala,  é  de  certa  forma 
moldada a partir do processo de  transmissão da  ideologia dominante do grupo no qual 
este se  insere. Os  temas e as  formas de discurso partilhadas por este grupo, mesmo que 
superficialmente demonstrem uma coincidência fortuita, podem ser compreendidos como 
resultado do processo de transmissão da ideologia através da interação verbal. Através do 
discurso  de  um  indivíduo,  seria  possível  definir  se  ele  está  inserido  num  determinado 
grupo  social  organizado  a  partir  da  constatação  de  indícios  que  remetam  ao  sistema 
ideológico  característico  deste  grupo.  Bakhtin  lança  uma  luz  ao  caso  particular  de 
indivíduos em  inserção na “cultura científica”, na medida em que ajuda a compreender 
como o discurso dominante aos poucos vai tomando lugar do senso comum não‐científico, 
a  partir  dos  processos  de  transmissão  das  ideologias  dominantes  através  da  interação 
social verbal. 
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Um ensaio sobre a análise do discurso advinda do pensamento de Bakthin 
e sua aplicação numa pesquisa em educação a distância/EaD185 

 
Vera Lúcia de Oliveira Simões186 

 
 
Considerações iniciais 

Na minha pesquisa no Doutorado em Educação PPGE/UFES, o objeto de estudo é o 
Curso  de Artes Visuais/UAB/UFES,  na modalidade  EAD. Com  o  principal  objetivo  de 
identificar a concepção de Professor de Arte que norteia/embasa esse curso na Modalidade 
semi‐presencial  e  como  ela  se manifesta no  currículo do  curso, nos documentos oficiais 
que o normalizam e nos discursos e nas práticas propostas pelos professores/formadores 
tenho como proposta, a análise dos discursos e vozes presentes no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem/AVA, que é a ferramenta suporte de toda a estrutura do curso.  

No  sentido  de  compreender  o  que  dizem?  E  como  dizem  os  documentos  e  os 
sujeitos,  cujas  vozes  estão  presentes  nas  marcas  e  articulações  enunciativas  que 
caracterizam os discursos e, portanto,  indicando a presença múltipla de ações,  reações e 
principalmente  de  interações  entre  os  sujeitos  envolvidos,  o  aporte  teórico  para  o 
desenvolvimento dessa pesquisa será o pensamento Bakthiniano, considerado por muitos 
pesquisadores, uma das maiores contribuições para uma análise dialógica do discurso nas 
Ciências Humanas em geral. 

Discorrer sobre conceitos de Bakhtin é uma tarefa bastante complexa, considerando 
principalmente o  fato de  ser muito  recente o meu  contato  com os  estudos que  foram  e 
estão  sendo  realizados  acerca  das  ideias  desse  pensador  de  interesses  extremamente 
amplos,  nas/das mais  diversas  áreas.  Portanto,  uma  tentativa  de  síntese  ou mesmo  de 
sistematização de  ideias  repletas de diferenças  e variações,  caminhando do uso  oral da 
língua ao ato ético, da enunciação à estética, da literatura aos escritos íntimos, da ideologia 
à religião; para uma pesquisadora  iniciante no assunto é um desafio, sendo assim, como 
início de superação é que apresento este breve ensaio com a  intenção de produzir novos 
diálogos,  pois  segundo  Bakthin,  existem muitas  ideias  e muitos  pensamentos,  pois  as 
relações dialógicas  são extralinguísticas e, portanto, “objetos da Metalinguística”. O que 
ele  propõe,  é  a  busca  de  caminhos,  para  que  seja  possível  desvelar  a  constituição  da 
linguagem em todos os aspectos: 

 
Assim, as  relações dialógicas são extralingüísticas. Ao mesmo  tempo porém, não 
podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua enquanto fenômeno 
integral concreto. A  linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a 
usam.  É  precisamente  essa  comunicação  dialógica  que  constitui  o  verdadeiro 
campo da vida da linguagem. Toda a vida da linguagem seja qual for o seu campo 
de  emprego  (a  linguagem  cotidiana,  a  prática,  a  científica,  a  artística,  etc.),  está 
impregnada  de  relações  dialógicas.  Mas  a  Lingüística  estuda  a  “linguagem” 

                                            
185Esse ensaio foi elaborado para apresentação no Seminário Avançado C: Bakthin e Educação do curso de Mestrado e 

Doutorado em Educação do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, ministrado pela 
Professora Doutora Claudia Maria Mendes Gontijo, no segundo semestre de 2010. 

186Doutora em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, professora de Arte do Ensino Fundamental do 
Sistema Municipal de Ensino de Vitória (ES) e Tutora a Distância do Curso de Artes Visuais na modalidade EAD, 
oferecido pela UFES, em parceria com a UAB. 
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propriamente dita com sua  lógica específica na sua generalidade, como algo que 
torna  possível  a  comunicação  dialógica,  pois  ela  abstrai  consequentemente  as 
relações propriamente dialógicas. Essas relações se situam no campo do discurso, 
pois  este  é por natureza dialógico  e, por  isto,  tais  relações devem  ser  estudadas 
pela  Metalingüística,  que  ultrapassa  os  limites  da  Lingüística  e  possui  objeto 
autônomo e metas próprias (BAKTHIN, 2005, p.183). 
 

É  com  o  apoio  dessa  e  de  outras  premissas  de  Bakthin,  que  pretendo  sustentar 
minha análise, consciente de que qualquer que seja a abordagem do discurso, ela deve se 
dar  por  inteiro,  ou  seja,  do  ponto  de  vista  interno  e  externo,  garantindo  assim,  a 
dialogicidade e seu caráter “bivocal”.  
 
O lócus da pesquisa 

O  Curso  de  Licenciatura  em  Artes  Visuais,  oferecido  pela  UFES/Universidade 
Federal  do  Espírito  Santo  a  partir  de  novembro  de  2008,  em  parceria  com  a 
UAB/Universidade  Aberta  do  Brasil,  na  modalidade  semi  presencial  EAD,  tem  como 
suporte, a Plataforma MOODLE que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem/AVA. E, é 
nesse suporte virtual, que se dá o acesso às proposições educativas do curso e que ocorrem 
as interações entre professores, tutores e alunos, através de postagens. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem/AVA, disponibilizado para o Curso de Artes 
Visuais/UAB/UFES,  objeto  da minha  pesquisa,  apresenta  em  sua  estrutura  subdivisões 
para uma melhor interação entre os sujeitos envolvidos no curso. Nessas subdivisões estão 
as salas de aula, sob a responsabilidade de cada professor/disciplina, onde são facilmente 
percebidos os diferentes modos de  interação e reações que refletem,  interesses, valores e 
crenças, trazidos do contexto social vivido pelos sujeitos, tanto na individualidade quanto 
nos grupos sociais aos quais pertencem e por isso, de tão variadas maneiras. 

Para  cada disciplina  componente do Curso que  é oferecida,  é  criada uma página 
própria no Ambiente e, é o professor especialista o responsável pelos dados (conteúdos e 
práticas) ali inseridos. Essa página é então, alimentada com recursos e links que propiciem 
aos  alunos  e  também  aos  tutores,  tanto presenciais  quanto  a distância,  o  embasamento 
teórico  necessário  para  o  fortalecimento  da  rede  de  conhecimentos  que  sustentará  os 
discursos e práticas dos sujeitos envolvidos no processo. 

 Dentre os recursos no Ambiente Virtual,  foram, são e serão criados para  todas as 
disciplinas no decorrer do  curso, espaços de  comunicação. Esses espaços  são os Fóruns, 
que facilitam o contato entre os pares. É importante frisar, que o acesso a esses Fóruns, só é 
permitido  aos  estudantes  regularmente  matriculados  ou  pessoas/profissionais 
credenciadas,  que  tenham um  e‐mail  e uma  senha  certificados pelo  curso. Estes  são  os 
requisitos  que  permitem  ao  usuário,  acessar,  navegar  no  Ambiente  e,  participar  dos 
Fóruns de acordo com a função ou credenciamento, permitindo‐lhe fazer parte da tessitura 
dessa  rede de conhecimentos, cujo perfil se aproxima do que diz Bakthin  sobre o artigo 
científico e os elementos que o constituem: 

 
Em um artigo científico, onde são citadas opiniões de diversos autores sobre um 
dado  problema  –  uma  para  refutar,  outras  para  confirmar  e  completar  –  temos 
diante  de  nós  um  caso  de  inter‐relação  dialógica  entre  palavras  diretamente 
significativas dentro de um contexto. As relações de acordo‐desacordo, afirmação‐
complemento, pergunta‐resposta, etc. são relações puramente dialógicas, mas não 
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são, evidentemente, relações entre palavras, orações ou outros elementos de uma 
enunciação, mas relações entre enunciações completas (2005, p.188). 
 

Ao  tratar da  enunciação,  é  importante  lembrar que para Bakthin  a  enunciação,  é 
resultado da junção de dois elementos: o linguístico e o social. E sendo assim, a enunciação 
tem  sentido  único,  é  “individual  e  não  reiterável”.  Ou  seja,  a  enunciação  se  dá  num 
momento social e histórico, num contexto especifico. E, portanto, irrepetível. Significando 
que a mesma palavra proferida pelo mesmo  indivíduo em diferentes contextos, não será 
exatamente a mesma palavra, ganhará significados de acordo com o contexto vivido. 

Tratando‐se de uma pesquisa que tem por objetivo identificar o sentido do Curso de 
Artes  Visuais  na modalidade  EAD,  para  estudantes  nele matriculados  e  também  para 
professores  e  tutores  que  fazem parte desse Curso,  a  análise  será  feita,  a partir de um 
excedente de visão, no qual a pesquisadora  se  coloca num  lugar de  fora, mas ao voltar 
para os dados, traz consigo seus conhecimentos, interesses e sentimentos, pois também é 
um sujeito enredado nas relações sociais e sem escapatória. 

A pesquisa que trata este ensaio caracteriza‐se como uma abordagem qualitativa de 
estudo  de  caso,  a  qual  possibilita  a  interpretação  de  dados,  acontecimentos, 
comportamentos e atitudes dentro do contexto em que está inserida. Os instrumentos da 
pesquisa são: a observação participante, a entrevista aberta, os textos impressos e o AVA. 
Apesar  de  Bakhtin  não  ter  elaborado  uma metodologia,  também  buscamos  orientar  a 
pesquisa a partir de sua perspectiva: 

 
Devo identificar‐me com o outro e ver o mundo através de seu sistema de valores, tal 
como  ele  o  vê,  devo  colocar‐me  em  seu  lugar,  e  depois,  de  volta  ao  meu  lugar, 
completar  seu horizonte  com  tudo o que  se descobre do  lugar que ocupo,  fora dele; 
devo emoldurá‐lo, criar‐lhe um ambiente que o cabe, mediante o excedente de minha 
visão, de meu saber, de meu desejo e de meu sentimento (BAKHTIN, 2003, p. 45). 
 

Considerando essa e outras afirmativas de Bakthin sobre o tema a ser pesquisado, 
estou realizando minha pesquisa, consciente de que o discurso é sempre bivocal, tem mão 
dupla  e, portanto  sujeito  à  refração  exigindo, portanto  alguns  cuidados do pesquisador 
para lidar com o discurso alheio. 
 
Considerações finais 

Ao  iniciar  minha  pesquisa  cujo  objeto  de  estudo  é  o  Curso  de  Artes 
Visuais/UAB/UFES e constatar que a sala de aula está constituída no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem/AVA, por se  tratar de um Curso na modalidade a distância  ‐ EAD, cujos 
recursos  didáticos  em  sua maioria  serão  disponibilizados  online,  em  espaços  onde  um 
grande  número  de  vozes  age  e  interage,  fui  buscar  na  teoria,  um  aporte  teórico  que 
pudesse me auxiliar na sustentação e condução desse trabalho.  

Durante meus estudos percebi que essas vozes coexistem e concorrem entre si, nos 
diversos modos  de  interagir  e  assim,  identifiquei  no  diálogo  entre  os  interlocutores,  a 
presença  do  dialogismo  que  segundo  Mikhail  Bakthin,  é  elemento  constitutivo  da 
possibilidade de  interação, onde mesmo  considerando que  todo  enunciado  está  sempre 
orientado  para  alguém,  que  no  caso  é  ouvinte  e  ao  mesmo  tempo,  leitor  ativo 
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caracterizando o que Bakthin considera como princípio de alteridade na linguagem. Para o 
autor, cada enunciado é um elo da cadeia muito complexa de outros enunciados (2006, p.291).  

E,  nesse  Ambiente  Virtual  pode‐se  identificar  claramente  que  o  discurso  se 
converte  em palco de  luta  entre duas  ou mais  vozes  (2005, p.  194).  Sendo  assim, devo 
aprofundar meus estudos sobre os pensamentos bakthinianos, fazendo deles o meu aporte 
teórico para então, alcançar os objetivos traçados para a pesquisa aqui apontada e também, 
compreender melhor o cotidiano escolar, onde circulam diferentes pessoas, de diferentes 
culturas  e,  portanto,  diferentes  linguagens  que  vão  se  constituindo,  dependendo  do 
contexto e dos sujeitos que dizem. 
 
 
 
REFERÊNCIAS 
AMORIM,  M.  O  pesquisador  e  seu  outro:  Bakhtin  nas  Ciências  Humanas.  1ª  ed.  2ª 
reimpressão São Paulo: Musa, 2004. 
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 6ª ed. Trad: Paulo Bezerra. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006 [1920‐1974]. [Nova edição com tradução a partir do russo]. 
______.  Problemas  da  Poética  de  Dostoievski.  3ª  edição/1ª  reimpressão  –  2005.  Forense 
Universitária. Rio de Janeiro. 
BRAIT,  Beth. Análise  e  teoria  do  discurso.  In:  Bakhtin:  outros  conceitos‐chave.  São  Paulo: 
Contexto, 2006. 
 
 
 
 
 

 



 

 388

Um grupo de estudos entre narrativas e reflexões 
 

Maria Francisca Mendes187  
Carmen Lúcia Vidal Pérez188  

 
Essa coisa chamada eu 
rima com deus e ateu, 
com meu e com seu, 

com nasceu e morreu. 
Essa coisa chamada eu 

é um poema que todo mundo 
escreve igual, 

porque todo mundo é eu 
mas só eu 

posso escrever o meu. 
TAVARES, 1997 

 
É uma autobiografia? É uma autobiografia? Repetidas vezes esta pergunta ecoou na 

sala,  formulada  pelo  estranhamento  de  uma  banca  examinadora,  no  dia  da  defesa  do 
mestrado, quando ousei escrever sobre minha própria prática. O texto dissertativo trouxe 
memórias da vida de uma professora de  crianças para  respaldar  reflexões  em  torno da 
elaboração de um diário de aula,  e de minha própria  construção  enquanto professora  e 
pesquisadora porque entendo que só eu posso escrever o meu. 

Assim  como  foi  um  desafio  perseguir  –  e  conquistar  –  esse  viés  de  estudo  e 
pesquisa, e tendo reconhecido que meu pensar sempre esteve próximo aos que pesquisam 
os  cotidianos  com  os  cotidianos,  passei  a  defender  com maior  veemência  o  valor  dos 
fazeresaberes189  construídos  na  realidade  educativa.  Portanto,  este  é  o  texto  de  uma 
professora  e  de  uma  pesquisadora.  E  como  professora  e  pesquisadora  são  dimensões 
totalmente imbricadas, este é o texto de uma professorapesquisadora. 

Desinvisibilizar as  tantas práticas que se  inserem em um espaço deslegitimado da 
escola, de produção dos  fazeresaberes válidos e científicos, passou a ganhar cada vez mais 
força  como  referencial  de  vida  e  de  estudo.  Diante  do  pouco  reconhecimento  dessa 
tessitura  na  escola/creche,  pelas  instâncias  maiores,  tanto  políticas  quanto  acadêmicas, 
busco  imprimir  legitimidade  epistemológica  e  pedagógica  à  questão  maior  de  meus 
estudos nos últimos anos. 

A cada dia percebo, com maior clareza, que ser professorapesquisadora no cotidiano 
escolar  implica uma atitude defendida na  longa  trajetória de me  fazer professora e que, 
aos poucos, foi sendo clarificada. Onde acabava a professora e começava a pesquisadora? 
Seriam termos dissociáveis? Ser professora implica a condição de ser pesquisadora? 

Esta  investigaçãoformaçãoação, desenvolvida  junto a professoras de creches públicas 
municipais  do  Rio  de  Janeiro,  fala  com  o  cotidiano  –  uma  abordagem  político‐
epistemológica  que  compreende  a  todos  enquanto  sujeitos  em diálogo  consigo próprio, 
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188 Universidade Federal Fluminense – UFF/RJ, clvperez@gmail.com 
189A escolha desta grafia procura evidenciar o quão imbricados estão os significados dos termos utilizados nesta e em 

outras expressões que surgirão ao longo do texto. Trata-se da opção por um viés epistemológico diferenciado a partir 
de um outro paradigma que busca romper com a ideia de causalidade – relação causa e efeito. 
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com  o  outro,  com  a  escola  e  com  a  vida  que  se  vive  fora  da  escola.  Trabalhar  com  o 
cotidiano  significa  estar mergulhado  nesse  cotidiano,  ou melhor,  nos  espaçostempos  dos 
múltiplos  cotidianos, na  tentativa de  entender  como ocorrem os processos de produção 
dos fazeresaberes que fundamentam as práticas assumidas. 

Conheci as professoras das creches ao exercer a função de tutoria em um curso de 
formação para professores de Educação Infantil190. Num período de dois anos, acompanhei 
um grupo de dez agentes auxiliares, denominadas de professoras cursistas, em atividades 
propostas pelo programa e na prática desenvolvida nas creches municipais, bem como em 
seus  processos  de  aprendizagem  e  ensino.  Na  observação  da  prática  cotidiana,  eu  as 
destituí  da  condição  de  agentes  auxiliares  e  as  reconheci  professoras  pelas  atitudes  que 
revelavam  compromisso  e  afetividade  de  quem  se  entende  responsável  pelo  educar  e 
cuidar de crianças tão pequenas. 

Ao observarmos que as indagações da prática passaram a transcender os limites de 
tempo das atividades estabelecidas pelo programa de formação, decidimos criar um outro 
espaço  de  reflexão:  o  Grupo  de  Estudos.  Dessa  forma,  conquistamos  autonomia  e 
independência  para  aprofundarmos  questões  de  nosso  interesse  através  de  reuniões 
periódicas. Nesses encontros, a  leitura, o debate e a escrita se mostram presentes através 
uma  postura  dialógica  e  relacional  que  contribui  para  que  esta  investigaçãoformaçãoação 
assuma cada vez mais o caráter de uma documentação narrativa de  experiências pedagógicas 
(SUAREZ, 2013). 

Os  documentos  narrativos  das  experiências  vividas  pelas  professoras  em  suas 
práticas  – memoriais,  registros  reflexivos,  depoimentos,  atas  –  apresentam  relatos  que 
precisam  ser  legitimados  e  tornados  públicos. As  narrativas  supõem  um  caráter mais 
democrático do que qualquer outra forma de saber. Além disso, os depoimentos, registros 
contidos nas reuniões do grupo de estudos, buscam a construção de sentido acerca do que 
é vivido. São  falas originadas nas discussões das  inquietudes de professoras de crianças, 
cujos pensares encontram‐se impregnados de questionamentos e dúvidas. 

Juntas,  temos descoberto que  são distintas as maneiras de  formar e  formar‐se, de 
produzir  fazeresaberes,  de  pesquisar. A  documentação  narrativa  indaga  o  saber  produzido 
acerca  das  experiências  cotidianas  que  só  as  professoras  que  habitam  esse  mundo 
educativo podem dizer/escrever. O que nos acompanha é o olhar problematizador e a não‐
aceitação do que está posto e instituído nos contextos com os quais trabalhamos. É o olhar 
do incômodo, da inquietude, da rebeldia, inviabilizando assim a construção de categorias 
a priori. As reflexões surgem no próprio percurso da pesquisa. 

Fazerpensar  a  educação  foi  –  e  tem  sido  – meu  propósito maior,  desde  a  opção 
consciente  pelo  magistério.  Entendi,  logo  no  início  da  profissão,  que  esse  fazerpensar 
reivindicava  a  presença  do  outro. Compreendê‐lo  constituído  no  coletivo  passou  a  ser 
mais  um  princípio  teórico‐metodológico  e  político  de  minha  trajetória  como 
professorapesquisadora.  É  possível  produzir  saberes  em  outras  instâncias  que  não 
exclusivamente  a  acadêmica  na  medida  em  que  o  conhecimento  circula  em  todos  os 

                                            
190PROINFANTIL – Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil – um curso à 

distância, em nível médio e na modalidade Normal, direcionado aos professores de Educação Infantil que atuam em 
creches e pré-escolas e que não possuem a formação exigida pela legislação. Realizado pelo MEC em parceria com 
estados e municípios interessados. No município do Rio de Janeiro, o curso foi realizado nos anos de 2010 e 2011. 
(Fonte: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. PROINFANTIL: guia geral. Brasília, 2005). 
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campos. Enfim, a pesquisa com o cotidiano revela que “sua potência está na diversidade de 
possibilidades que se apresentam em meio às redes  tecidas durante sua realização, exigindo muito 
mais  do  pesquisador  do  que  dos  procedimentos,  técnicas  e  categorias  de  análise”  (FERRAÇO, 
PEREZ e OLIVEIRA, 2008, p. 17). 

A presente  investigação – que encontra na narrativa um de  seus eixos –  se  insere 
dentro  de  uma  estratégia  de  formação  docente  na  qual  o  processo  ocorre  a  partir  das 
reflexões sobre a própria prática das professoras. Nas  invenções diárias que  integram os 
estudos  com  o  cotidiano,  buscamos  os  atos  concretos,  irrepetíveis,  e  que  marcam  a 
singularidade  de  cada  uma. O  agir  humano  não  pode  ser  generalizado, mas  encontra 
respaldo em experiências outras porque específicas do ser. 

Elaboramos  novos  caminhos  teórico‐metodológicos  no  sentido  de  legitimar  as 
práticas  docentes  dos  cotidianos  educativos  como  espaçostempos  de  produção  de 
conhecimento através de um movimento contínuo de reflexão dos fazeresaberes, buscando 
um  distanciamento  da  concepção  hegemônica  da  ciência  moderna.  Para  tal,  ouso 
apropriar‐me dos “conhecimentos comuns, aqueles criados pelos seres humanos comuns em suas 
ações cotidianas  e  sem os quais  é  impossível viver  e  sentir, mover‐se nos  espaçostempos da vida” 
(ALVES & GARCIA, 2008, p. 11). 

Geralmente o que acontece é um distanciamento entre a investigação científica e as 
experiências das práticas docentes. As pesquisas parecem  responder  a  questões  com  as 
quais  as  professoras  não  se  identificam.  Cria‐se  um  abismo  entre  os  problemas 
apresentados pelos pesquisadores e as práticas cotidianas vividas pelas professoras. Como 
solução, os  especialistas  se veem  compelidos a  elaborar materiais de  fácil  entendimento 
para que as professoras possam compreender o que delas se espera. 

A pluralidade da docência  exige diversidade  teórica  e metodológica na  relação  e 
descoberta dos múltiplos sentidos e facetas inscritos na vida cotidiana. Como praticantes, 
somos muitos,  somos plurais,  somamos  singularidades  à dinâmica de  efetivar diálogos 
com a  realidade. Não  fechamos nada, não  concluímos nada, não  formulamos verdades. 
Apenas  nos  abrimos  à  possibilidade  de  aprender  com  o  outro  e  de  elaborar,  não  o 
conhecimento do outro pelo outro, mas o conhecimento com o outro. Assim, buscamos um 
caminho que  reconstrua  a palavra da professora  acerca das  experiências de  sua prática 
diária. 

Como  salienta  Suarez  (2013),  esse  distanciamento  entre  investigação  científica  e 
prática  cotidiana  não  é  técnico  e  nem  somente  epistemológico  e metodológico, mas  de 
políticas  de  conhecimento.  Não  basta  somente  incorporar  a  palavra  da  professora  ao 
universo  da  pesquisa  científica,  mas  de  construir  um  caminho  investigativo  que  a 
reconheça  como  sujeito  de  conhecimento.  Esse  reconhecimento  desconstrói  a  relação 
assimétrica entre os que produzem saberes e prescrevem receitas e aqueles aos quais resta 
executar  ditames.  Estabelecer  relações  de  horizontalidade  é  uma  questão 
fundamentalmente política. Nesse sentido, “é necessário reconduzir a teoria em direção não a 
construções  teóricas e à vida pensada por meio destas, mas ao existir como evento moral, em seu 
cumprir‐se real – à razão prática (...)” (BAKHTIN, 2010, p. 58). 

Comumente  vemos  nas  pesquisas  acadêmicas  as  palavras  das  professoras  serem 
incorporadas como referência para aquilo que os pesquisadores querem dizer. Esse modo 
de apropriação recusa o sentido da autoria. As professoras têm sua palavra habilitada, mas 
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não seus saberes e conhecimentos. Cabe, portanto, estabelecer uma postura dialógica na 
qual a palavra da professora seja retirada do anonimato e tenha reconhecidos não só sua 
palavra mas os sentidos que imprime ao campo pedagógico. 

As professoras de nosso Grupo de Estudos – tão professoraspesquisadoras quanto eu – 
apesar  de  já  estarem  formadas  em  Educação  Infantil  pelo  curso  citado,  continuam  na 
função de auxiliares de creche. E sabem que essa condição só será modificada mediante 
concurso  público  para  o  cargo  de  professora  de  Educação  Infantil.  Entretanto,  jamais 
aceitaram o que estava posto por entenderem que a interação com a criança exigia outras 
posturas que não  exclusivamente  a de  cuidar. Essa  escolha  implicava  compreender  a  si 
própria  como  sujeito de  conhecimento, a  criança  como um  ser de direitos  e a  educação 
infantil,  em  suas  especificidades,  como  espaçotempo  decisivo  na  aprendizagem  e 
desenvolvimento  da  criança.  E  foram  esses  entendimentos  que  possibilitaram  nosso 
encontro. 

Sem  a  pretensão  de  darmos  conta  de  tudo,  desconhecemos  se  vamos  conseguir 
descobrir  a  cura  para  os males  da  educação. Nem  sabemos  o  quanto  vamos  conseguir 
mudar  porque  as  atitudes  assumidas  não  são  passíveis  de mensuração. Não  queremos 
perder a “nossa participação  respondente  àquilo  a  que  somos  chamados”  (BAKHTIN, 2010, p. 
64). Cremos que, coletivamente, podemos muito, na potencialidade de nossos fazeresaberes 
e  no  investimento  explícito  na  formação. Valorizamos  e  defendemos  o  espaço  em  que, 
juntas, discutimos e aprofundamos os entendimentos das coisas que nos afetam. 

A pedagogia dialógica e dialética comporta diálogo, mas, principalmente, conflito, 
suspeita, indagação, estranhamento, rebeldia. O compromisso do sujeito consigo e com o 
outro  é  o  compromisso  de  estar  no mundo  com  o mundo,  onde  a  ação  e  a  reflexão 
constituem‐se pilares desse comprometimento: “somente este ser é já em si um compromisso” 
(FREIRE, 1981, p. 17). O homem é um ser da práxis; e  isso se reflete nas ações mediadas 
pelas reflexões que cada escolha exige. 

Não procuramos dar conta da totalidade de um saberfazer, mas queremos persegui‐
lo juntas. Entendemos que podemos mais. É aqui que reside nosso compromisso: ser mais 
para nós mesmas e ser mais para o outro. Não nos contentamos com pouco; e nem ficamos 
contando  dias  e  horas  para  a  aposentadoria.  Estamos  aonde  queríamos  estar  e  nos 
comprometemos com nossa escolha tão somente porque foi uma escolha nossa. 
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Vida, cultura e educação 
 

Dulcinéa Campos191 
Neusa Balbina Sousa192 

 
  
Introdução  

Este  artigo  tem  como  proposta  discutir  a  educação  na  perspectiva  bakhtiniana, 
adotando  como princípio  o  caráter  ideológico da palavra,  tecida pelo  enredamento dos 
fios dialógicos presentes nas relações que se estabelecem entre os sujeitos, cotidianamente. 
Nesse  sentido,  concebemos  que  as  relações  cotidianas  são  sempre  permeadas  por  uma 
realidade social e histórica em que a palavra, como signo  ideológico, ocupa uma posição 
central no processo discursivo e comunicativo. Desse modo, buscaremos estabelecer uma 
interlocução  entre  os  princípios  bakhtinianos  por  relacionando‐os  com  uma  prática 
educativa dialógica, em que consciências se  interpenetram num processo de constituição 
de sujeitos autônomos.  
 
A palavra na educação  

Bakhtin oferece uma grande contribuição à educação e a nós, educadores, por nos 
convidar a  refletir  sobre o uso que  fazemos da palavra  em nosso  convívio  cotidiano. A 
educação é por natureza dialógica e, portanto, a palavra é inerente a esse diálogo. Essa é 
uma verdade  incontestável. Para Bakhtin  (2003), a palavra, além de ser uma ponte cujas 
extremidades  se  sustentam,  ela  sempre  procede  de  alguém  e  se  dirige  a  alguém.  A 
educação é constituída na interação desses “alguéns” naturalmente comunicantes, ou seja, 
ela ocorre sempre na travessia entre quem enuncia e quem responde ao enunciado.  

É no  contato  entre  a  língua  e  a  realidade  concreta, via  enunciado, que  a palavra 
pode expressar um juízo de valor, uma significação, um sentido. O sentido é construído no 
discurso  e  essa  construção  envolve  os  participantes,  a  realidade  concreta.  Com  isso, 
podemos  perceber  que  a  educação  necessita  ser  pensada  como  prática  social  de 
interlocução,  de  troca,  de  construção,  não  com  a  função  de  homogeneizar,  mas  de 
produzir singularidades. Dessa forma, pela relação dialógica, é que emerge a diversidade 
representada no modo de pensar de cada um. Nessa diversidade acontece a interação de 
autores  do  processo  educativo,  ou  seja,  o  aluno  se  constitui  autor  por meio  da  prática 
responsiva  do  diálogo. O  professor  também  se  constitui  autor,  na medida  em  que  ele 
penetra  na  corrente  da  língua,  recupera  sua  palavra,  sem  fazer  dela  uma  instância  de 
poder, mas, sim, um meio de exercer uma autoridade que se conquista no conhecimento 
dialogado  e,  isso  só  é  possível  por meio  do  enunciado  concreto,  conforme  esclarece  o 
próprio Bakhtin  (2003) ao afirmar que os enunciados  têm uma  razão de  ser porque eles 
não  se  bastam  cada  um  a  si mesmo. Nesse  sentido,  a  educação  se  constitui  nessa  cadeia 
discursiva  em  que  inúmeros  ecos,  vindos  de  todas  as  direções,  são  ouvidos  e 
compreendidos  pelos  sujeitos  envolvidos  no  processo  educativo.  Então,  cabe  ao  agente 
educativo colocar‐se diante do discurso do aluno com uma atitude compreensiva.  
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De  acordo  com  Bakhtin,  as  palavras  são  tecidas  a  partir  de  fios  ideológicos  que 
servem de trama a todas as relações. Dessa forma, é impossível exercer qualquer domínio, 
ou  tentativa  de  controle  sobre  o  curso  que  elas  tomarão  depois  de  lançada  a  outro. A 
palavra  é,  sobretudo para  os  sujeitos da  educação, um  termômetro  capaz de detectar  e 
indicar transformações e rumos no processo ensino aprendizagem e  inserir na escola um 
sistema de comunicação que configure ao espaço educativo um lugar de fala e de escuta, 
de convívio, onde não se manipula e nem se abafa a voz do outro. Um espaço educativo e 
de encontro de homens livres, onde o agir pedagógico possa adquirir especificidade e criar 
condições básicas para a significação social do conhecimento.  

Para o professor que construa um discurso pedagógica na perspectiva bakhtiniana, 
é necessário,  sobretudo, que  ele  leve  em  conta o discurso dos  seus  interlocutores, neste 
caso,  o  aluno.  Esse  interlocutor,  reconhecidamente  como  um  ser  histórico  e  social,  tem 
como pressuposto a língua e a sua peculiaridade intrínseca, que é o dialogismo. Assim, o 
enunciado que emerge no cotidiano da sala de aula está obviamente afetado por milhares 
de  fios  ideológicos,  vividos  pelos  sujeitos  da  educação,  os  quais  dão  sentidos  ao 
conhecimento produzido.  

A educação se dá nesse complexo acontecimento do encontro entre a minha palavra 
e a palavra do outro, e esse encontro é a fronteira onde as diversas vozes dialogam muitas 
vezes  demarcadas  por  uma  arena  de  lutas  ideológicas,  constituindo‐se  como  o  lugar  de 
conflito, onde as  suas  linhas  territoriais  se  confundem por meio de  confronto de  ideias, 
cujas condições sócio‐históricas passam a exercer papel  fundamental na constituição dos 
significados que são produzidos. As palavras  tanto refletem como refratam e por  isso as 
ideias  não  se  fundem  e  se  homogeneízam,  visto  que  cada  uma  mantém  a  sua 
singularidade  de  sentido.  Nessa  perspectiva,  os  papeis  de  professor  e  aluno  são  de 
interlocutores que,  juntos, constroem e  (re)significam o objeto de estudo. O aluno ocupa 
uma  posição  de  sujeito  ativo,  na  interação  com  o  professor  e  com  os  demais  colegas, 
produzindo significados, ou seja, produzindo conhecimento. Tanto o professor quanto o 
aluno participam dialogicamente do processo educativo com voz integral, com todo o seu 
pensamento  e  com  toda  a  sua  individualidade. Nessa  relação,  o  aluno  não  permanece 
objeto da consciência do professor, mas sim, ele é outra consciência no gozo dos plenos 
direitos. É somente em relação à consciência do aluno que a consciência do professor pode 
existir e vice e versa.  

Nesse enfoque, constatamos que a prática monológica da educação constitui sempre 
o outro como objeto da consciência e não a outra consciência. No monólogo não é possível 
existir  atitude  compreensiva dos  sujeitos  envolvidos, nem mesmo  se pode  esperar uma 
resposta  que  modifique  tudo  no  mundo  da  consciência  do  outro.  O  monólogo  é 
autoritário, ele dá sempre a última palavra. Ele é concluso e surdo à resposta do outro. Por 
isso Bakhtin  se opõe à  linguagem mecânica ao enaltecer a abertura e a  incompletude, a 
terminação aberta que possibilita outras  terminações. Com  isso, ele nos convida a deixar 
de  lado  os nossos hábitos monológicos, por  entendê‐los  como  contrários  à natureza da 
vida, pois, para ele:  

 
Viver  significa participar do diálogo:  interrogar, ouvir,  responder,  concordar etc. 
Nesse  diálogo  o  homem  participa  inteiro  e  com  toda  a  vida:  com  os  olhos,  os 
lábios, as mãos, a alma, o espírito,  todo o corpo, os atos. Aplica‐se  totalmente na 
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palavra,  e  essa  palavra  entra  no  tecido  dialógico  da  vida  humana,  no  simpósio 
universal.  Cada  pensamento  e  cada  vida  se  fundem  no  diálogo  inconclusível 
(BAKHTIN, 2003, p. 348).  
 

Segundo  Bakhtin,  o  monologismo  não  ouve,  não  interroga,  não  responde,  não 
concorda e nem discorda, uma vez que ele coisifica os sujeitos, colocando‐os na posição 
subserviente. O dialogismo, por sua vez,  liberta as pessoas, colocando‐as na condição de 
sujeitos de  suas  consciências,  autônomas  e  equivalentes, que  se  refazem  continuamente 
diante de  cada  evento  concreto da vida. Nesse  sentido, o que  se  espera dos  sujeitos da 
educação é a postura de um agir  responsável  tanto nas suas  formações quanto nas suas 
autoformações. Bakhtin, na Filosofia do Ato, fez uma introdução a um tratado de Filosofia 
Moral em que mostra a importância da comunicação entre o mundo da cultura e o mundo 
da  vida  (SOBRAL,  2008).  Essa  comunicação  possibilitará  a  união  desses  dois mundos, 
tendo a palavra, com seus contextos, significados e sentidos construídos na relação entre 
os  sujeitos  que  aprendem/ensinam,  como  o  principal  instrumento.  Portanto,  é  de  se 
refletir:  como  está  sendo  trabalhado na  sala de  aula  o  conhecimento  que  emerge dessa 
relação dialógica? Quais os significados construídos nessa interação? Como se definem os 
papéis dos sujeitos que aprendem e os dos que ensinam?  
 
Vida, cultura e conhecimento  

De acordo com os princípios bakhtinianos, a educação tem por objetivo a comunhão 
entre  o mundo  da  cultura  e  o mundo  da  vida,  pois  o mundo  em  que  aprendemos  e 
fazemos histórias é o mundo constituído por eventos realizados por sujeitos concretos em 
situações  cotidianas  concretas.  Dessa  forma,  na  educação,  eventos  e  teoria  precisam 
dialogar  sem  que  um  se  sobreponha  ao  outro.  Segundo  Bakhtin  (2003),  as  pessoas  são 
seres de expressão e, portanto, bilaterais, uma vez que a expressividade só se  realiza na 
interação de duas consciências. Todavia, visto que o ser da expressão é bilateral, teoria e vida 
prática  precisam  dialogar,  pois  uma  não  deve  se  sobrepor  a  outra.  Dessa  forma,  a 
educação, como ato bilateral, recusa a tendência de generalizar, ou seja, separar o mundo da 
cultura do mundo da vida.  

Conforme Sobral (2008, p. 225), Bakhtin considera nefasta a tendência “teoreticista”  
 
[...] de reduzir atos particulares ao que há em comum entre todos os atos, pois isso 
separa  o  concreto  do  abstrato,  o  geral  do  particular,  e,  assim,  perde  de  vista  a 
totalidade que é o ato, uma dialética entre conteúdo (ou sentido) e processo concreto 
de  realização.  Bakhtin  se  opõe  aqui  a  filosofias  formalistas,  próximas  do 
racionalismo, em que as categorias de organização da percepção se sobrepõem ao 
aspecto empírico da percepção e a reduzem ao geral. 
  

Com essas palavras, Bakhtin assevera que em todo ato há particularidades que são 
únicas  e  irrepetíveis  e,  por  isso,  em  qualquer  tentativa  de  separação  do  ato  de  sua 
realidade concreta, perde‐se a visão da totalidade. Eis aí colocado o grande desafio de todo 
educador:  dar  visibilidade  ao  mundo  da  cultura  e  ao  mundo  da  vida,  uma  vez  que,  na 
realidade, eles são indissociáveis. Assim, “Logo, se não admite que a teoria apague a vida 
concreta, prática, Bakhtin  também não admite que a prática  concreta apague a  teoria, o 
plano em que se pode generalizar sobre todos os atos”. (SOBRAL, 2008, p. 225).  
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Nesse  sentido,  considerando  a  natureza  dialógica  da  palavra  e  a  necessidade  de 
restauração dessa dialogicidade na sociedade, Bakhtin nos convoca a observar tudo o que 
ocorre  em  nossa  volta,  para  perceber  como  de  fato  a  vida  acontece.  Para  isso,  é 
fundamental apoiar‐se em uma filosofia capaz de romper com a visão binária de mundo.  
Clark e Holquist esclarecem a esse respeito:  

 
Uma  das  dificuldades  apresentadas  por  Bakhtin  é  como  evitar  que  se  pense,  a 
partir da  interioridade, uma  simultaneidade difundida  por  toda  a  parte  sem  ao 
mesmo tempo cair no hábito de reduzir tudo a séries de oposições binárias: não um 
dialético  ou/ou,  mas  um  diálogo  ambos/e.  No  âmago  de  sua  obra  há  um 
reconhecimento  da  existência  como  uma  atividade  incessante,  uma  enorme 
energia,  que  está  constantemente  no  processo  de  ser  produzidas  pelas  próprias 
forças por ela impulsionadas. Tal energia pode ser concebida como um campo de 
força criado pelo ambiente ininterrupto entre forças centrífugas, que se empenham 
em manter as coisas variadas, separadas, apartadas, diferenciadas uma das outras 
e centrípetas, que se empenham em manter as coisas juntas, unificadas, iguais. As 
forças centrífugas completam ao movimento, ao devir e à história; elas aspiram à 
mudança  e  à  vida  nova. As  forças  centrípetas  exigem  estase,  resistem  ao  devir, 
abominam a história e desejam a quieta mesmice da morte. O choque zoroastriano 
entre estes poderes é levado a cabo em muitos níveis diferentes, como na interação 
entre  forças  eletromagnéticas,  químicas  e  termodinâmicas  no  cosmo  físico,  no 
corpo humano e no universo das partículas subatômicas. Mas o yin e o yang de tais 
forças atuam  igualmente no mundo das relações sociais, entre  indivíduos, classes 
econômicas e culturas inteiras (CLARK; HOLQUIST, 2004, p. 34‐35).  
 

Estas forças, o yin e o yang, exemplificam o que foi a carreira de Bakhtin ao longo de 
sua  vida,  que  foi  sempre  permeada  pela  tentativa  de  compreender  o  que  havia  de 
particular no diálogo entre as forças que se manifestam simultaneamente no fluxo da vida. 
É  também por  isso que Bakhtin  foi caracterizado como um filósofo da  liberdade, porque 
defende a  ideia do diálogo  inconcluso e de uma postura dialógica sempre em direção ao 
sentido.  
 
Considerações  

O monologismo  busca  impor  um  pensamento  universal  que  desqualifica  toda  e 
qualquer singularidade e diversidade cultural. Ele exerce uma influência perversa para a 
produção  do  conhecimento,  visto  que  impede  a  interação  das  múltiplas  vozes  que 
compõem o processo educativo, o que, consequentemente, bloqueia as possibilidades de 
se  construir, por meio da prática do  ensinar/aprender, uma metodologia que valorize o 
discurso  no  qual  a  palavra  de  todos  seja  a  base  efetiva  de  apoio  para  a  busca  do 
conhecimento. Nessa  perspectiva,  ressaltamos  a  necessidade  de,  na  sala  de  aula,  locus 
privilegiado  na  promoção  da  integração  dos  múltiplos  aspectos  que  envolvem  a 
aprendizagem, desenvolver uma prática capaz de romper com a lógica homogeneizadora 
do pensamento de uma determinada classe social.  

A sabedoria da  incerteza é o que nos ensina Bakhtin. É essa sabedoria que nos torna 
cada vez mais sábios, porque ela nos permite aprender ao ensinar. O mundo é complexo, 
ambivalente  e  por  isso  é  importante  aprender  com  as  singularidades  que  há  em  cada 
evento e com isso aprender a desafiar as verdades e não reificá‐las.  
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Vivência do encontro dialógico e formação do sujeito ético 
 

Lisiane Abruzzi de Fraga193 
 
 

A supervalorização do pensamento 
Começo aqui recordando “O mito da caverna”, de Platão, onde um homem sai de 

seu cotidiano e vê a vida além das sombras projetadas na caverna. O pensamento parece 
se  elevar  em  relação  ao mundo  concreto. Através  do  pensamento  abstrato,  busca‐se  a 
verdade  que  nos  liberte  das  fragilidades  de  nossas  sensações.  A  natureza  do  homem 
conhece a dicotomia, entre o que sente e o que compreende, entre o que faz e o que pensa, 
o “escravo” do mundo e o “homem livre”. 
  A  ciência moderna,  ao mesmo  tempo  em  que  reivindicou  o  reconhecimento  da 
experiência, a interpretação do mundo concreto, jamais perdeu de vista a ideia de busca da 
verdade,  como  se  fosse  possível  apreendê‐la,  descrever  as  coisas  como  são,  além  das 
nossas  sensações,  e  não  descrever  a  realidade  que  construímos  nas  relações  que 
estabelecemos com os outros (humanos ou não humanos).  
  Podemos  observar  essa  questão  na  narração  de  Grün,  sobre  o  pensamento 
cartesiano: 

 
Descartes  rejeita  a  possibilidade  de  qualquer  coisa  física  ser  útil  à  aquisição  do 
conhecimento e cita como exemplo, para provar sua tese, o fato de um fragmento 
de cera recém‐retirado de um favo de mel ainda reter o cheiro desse produto. [...] 
Descartes argumenta que se levar a observação adiante, perceber‐se‐á que, quando 
aquecido em uma chama, o fragmento perde seus odores residuais, muda de cor, 
forma,  [...]  argumenta  que  não  se  pode  confiar  em  absoluto  em  qualquer 
conhecimento empírico.  
 

  O  pensamento  platônico  deixou  marcas  profundas  em  nossa  cultura  ocidental, 
marcando  nossas  formas  de  interpretar  o mundo,  sejam  científicas  (métodos  para  que 
nossos  sentidos  não  ocultem  a  verdade)  ou  religiosas  (separação  de  espírito/mente  do 
corpo). E, se nossos valores foram construídos com base na ideia de inferioridade do corpo 
em relação à mente, não aprendemos a amar nem mesmo nossa própria natureza. Como 
poderíamos nos relacionar com a extensão da natureza em outros seres? 
  Do mesmo modo,  se  atentarmos  para  as  normas  e  regras  sociais  estabelecidas, 
perceberemos claramente que as criamos para proteger‐nos de nós mesmos, ou melhor, de 
nossa natureza. Por isso, focamos muito mais nas punições, na educação comportamental, 
do que no sentido da moral estabelecida, suas construções e reconstruções, seus contextos 
e possibilidades de  abertura  a mudanças,  assim  como  temos  construído  nossos  valores 
mais pautados em análises abstratas do que em nossas experiências com os mesmos. 
 
A moral 

Heesoon Bai diferencia, em seu ensaio teórico, a moral ocidental da moral oriental 
de  forma  bastante  interessante.  Descreve  a moral  ocidental  como  discursiva,  presa  às 
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palavras,  ligada a normas, regras,  formas adequadas de viver.  Já a moral oriental estaria 
preocupada  em  favorecer  a  consciência,  questionando  a  ansiedade,  a  insegurança  e  o 
medo,  diminuindo  o  excesso  de  atividades  humanas  para  concentrar‐se  no  sentido  da 
existência individual e coletiva.  
  Poderíamos  considerar aqui que a desconfiança de nós mesmos, à qual me  referi 
anteriormente,  favorece uma educação moral que  coloca as  regras de  conduta acima do 
humano que as constroi. As regras deixam de ser construídas por nós, para caminharmos 
em  direção  a  algo  que  valorizamos,  e  passam  a  nos moldar,  como  se  tivéssemos  sido 
criados para cumpri‐las. Muitas vezes, inclusive, tiram nossa responsabilidade sobre o que 
executamos, como se fosse determinado fora de nós (seja por Deus, por autoridades, pelo 
conhecimento, por especialistas,...).   

Kohlberg afirma que os valores morais de uma pessoa podem mudar ao  longo da 
vida, de  acordo  com  o  nível de  raciocínio moral. Ele  categoriza  os  níveis de  raciocínio 
moral em pré‐convencional  (quando definimos nossas atitudes conforme a punição e/ou 
prêmio), convencional  (quando  somos  regidos pelas  leis, ou por pressões sociais) e pós‐
convencional (quando nossas decisões consideram nossos valores construídos e o contexto 
situacional).  Se  considerarmos  a descrição de Bai da moral  ocidental,  a maioria de  nós 
(ocidentais) jamais sairia do padrão convencional. 
  Pesquisa  realizada  na  Turquia,  por  Tuncay,  Tüzün  e  Teksoz,  apontou  para  esse 
raciocínio convencional ser bastante presente entre professores de ciências em  formação. 
Isso  nos  faz  pensar  sobre  a  possibilidade  desse  ser um motivo  para  nosso  desconforto 
relacionado à modernidade. Apesar de nossos discursos proclamarem a  liberdade como 
valor essencial, nossas atitudes são pautadas na  lei, no dever, na  forma “inteligente” de 
viver, na adequação para ser aceito socialmente (ou no desespero em corresponder ao que 
se espera de nós), irrefletidamente, causando sofrimento, especialmente porque as normas 
sociais  estão  esvaziadas  de  sentido  para  a  maioria.  Muitas  vezes,  até  mesmo  nossos 
estudos sobre as emoções humanas são tentativas de encontrar mecanismos para controlá‐
las  e  nos  tornarmos  adequados.  Temos  medo  da  liberdade  porque,  ao  contrário  das 
ideologias que se apropriam desta, a verdadeira liberdade exige que sejamos responsáveis 
pelo que fazemos. 
 
Choramos antes de saber o porquê 
  Interessante  observar  que  o  sentir  veio  antes  do  pensamento  reflexivo.  Sentimos 
dor,  incômodo, ansiedade, medo, ficamos admirados, choramos diante da beleza, e essas 
sensações fazem com que surjam inúmeras perguntas. 

Quando somos oprimidos por uma  lei ou norma social, ou simplesmente por um 
valor social (estar entre os primeiros profissionalmente, por exemplo), alguns anulam‐se, 
utilizando o racional para corresponder e manter‐se na zona de conforto; outros entregam‐
se à “depressão moderna” dos que percebem que as normas já não correspondem ao que 
desejamos  como humanos, mas não  se  sentem  seguros  sem  ter ao que obedecer; outros 
ainda buscam o sentido das regras estabelecidas no contexto em que foram criadas e para 
aqueles  que  as  utilizam,  de  forma  a  compreendê‐las,  seja  para  aceitá‐las,  lutar  para 
derrubá‐las ou reinventá‐las. 
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  No universo de pensamento platônico, o conhecimento do “bem” seria o suficiente 
para  caminhar  em  direção  a  este.  Porém,  no  grau  de  complexidade  das  sociedades 
modernas, o “bem” pode apresentar uma diversidade de interpretações. Essa relativização 
é  reconhecida quando nos  colocamos diante da diversidade de  interpretações propostas 
para um mesmo  fenômeno. Não há mais  religião única,  assim  como não há uma única 
forma de trabalho científico. Tomamos consciência da afirmação de Sartre de que estamos 
condenados  a  ser  livres.  E  ainda,  compreendemos  as  palavras  de  Bakhtin  (2010)  que 
afirmam  não  haver  regras morais  válidas  em  si, mas  sim  sujeitos morais  (p.47). Mas 
apropriar‐se  dessa  liberdade  ou  reconhecê‐la  na  vida,  assumir  escolhas  como  atos 
responsáveis, exige da dimensão emocional do humano. Pois, como afirma Bakhtin (2010), 
o  mundo  teórico/abstrato  não  fornece  nenhum  critério  para  nossa  vida  como  agir 
responsável, permanecendo igual e idêntico a si mesmo existindo ou não quem vivencia o 
fato, por desconsiderar a singularidade do sujeito  (p.52). Parece  fundamental que nossos 
espaços de formação humana, como as escolas, considerem isso. 
  Pode parecer estranho, pois  tudo que diz  respeito à afetividade  foi  ridicularizado 
por nós. E, antes de criarmos espaço para a dimensão emocional na educação, é preciso 
reconhecer  sua  relevância.  Para  que  isso  seja  possível,  precisamos  nos  reconciliar  com 
nossa  natureza,  que  se  estende  aos  demais  seres. Nessa  perspectiva,  podemos  apontar 
para  a  importância  de muitos  valores  presentes  em  pesquisas  envolvendo  a  educação 
ambiental.  
  Bai  afirma  que  somos  “espíritos  famintos”,  doentes  emocionalmente,  desejando 
devorar tudo, sem que nada nos sacie profundamente. Nossos verdadeiros valores já não 
correspondem àqueles que nos impomos. E, ainda que talvez não estejamos conseguindo 
reconstruí‐los  neste  momento,  a  frequência  com  que  valores  (tais  como  a  ênfase  no 
coletivo, a valorização do lugar no processo de aprendizagem, a valorização das culturas 
com maior contato com a natureza, o questionamento ao nosso racionalismo, o resgate da 
literatura  popular  e  da  arte)  aparecem  em  nossas  pesquisas    indica  que  os  estamos 
reconhecendo e reivindicando. 
  Esses valores aqui reivindicados parecem falar sobre o desejo humano de encontros 
verdadeiros  com  alteridades.  Talvez  essa  busca  seja  um  reconhecimento  da  seguinte 
construção de pensamento proposta por Bakhtin (2010): 

 
A vida conhece dois centros de valores, diferentes por princípio, mas correlatos  
entre si: o eu e o outro, e em torno destes centros se distribuem e se dispõem todos 
os momentos concretos do existir. Um mesmo objeto, idêntico por conteúdo, é um 
momento  do  existir  que  apresenta  um  aspecto  valorativo  diferente  quando 
correlacionado comigo ou com o outro; e o mundo inteiro, conteudisticamente uno, 
correlacionado  comigo  e  com  o  outro,  é  permeado de  um  tom  emotivo‐volitivo 
diferente,  é dotado, no  seu  sentido mais vivo e mais  essencial, de uma validade 
diferente  sobre o plano do valor.  Isto não  compromete a unidade de  sentido do 
mundo, mas a eleva ao grau de unicidade própria do evento” (p.142). 

 
O papel da escola 
  Nesse  contexto,  temos  experimentado  a  sensação  de  decadência  da  instituição 
escolar, nas experiências de indisciplinas e/ou indiferenças dos estudantes, assim como no 
esvaziamento de conteúdos que se tornam apenas ferramenta para disputa pelos melhores 
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empregos  e/ou  posição  social.  Estes  últimos,  ironicamente,  também  recompensados 
conforme o desenvolvimento  intelectual exigido. Questão esta que  também nos remete a 
Platão, quando afirmou que o homem livre seria educado “Não para o ofício (téchne), mas 
para a educação (paideía)”.  
  Se  nossa  formação  escolar  não  permite  falar  sobre  o  que  verdadeiramente  nos 
angustia,  inquieta ou  emociona,  sobre o que valorizamos  e o porquê,  transformando‐se 
apenas em ferramenta para o trabalho ou status, facilmente confundimos nossa identidade 
pessoal com nossa identidade social, como apontam diversos autores (como Bourdieu, por 
exemplo). Mais uma vez deixamos de  responsabilizar‐nos pelas nossas escolhas, porque 
nosso papel social parece determinar o que somos, e não o inverso. 
  Como escreveu Nietzsche: 

 
Necessitamos de uma  crítica dos  valores morais,  o próprio  valor desses  valores 
deverá  ser  colocado  em  questão.  Para  isso  é  necessário  um  conhecimento  das 
condições e circunstâncias nas quais nasceram, sob as quais se desenvolveram e se 
modificaram... 

 
  Bai  sugere  que  a  proposta  de  uma  educação  ambiental  como  educação  moral 
poderia contribuir para abertura da consciência (de início, “alienada”), não para promover 
determinadas atitudes, mas para  contribuir  com a  estabilidade  emocional do  sujeito, de 
modo que suas ações sejam escolhas responsáveis, pautadas em algo que faça sentido para 
seu ser integral. 
  O problema  é  que, para  ser  educado para  estabilidade  emocional,  o  ser humano 
precisa “desalojar‐se”, sair da zona de conforto social. Poderíamos citar como exemplo a 
experiência de “escola” ecológica no Canadá, descrito por Blenkinsop, onde o grupo que 
se propõe a mudar seu estilo de vida em direção a atitudes mais ecológicas se vê diante do 
sofrimento criado não apenas por estar  revendo os próprios valores, mas  também pelas 
dificuldades  de  relacionamento  com  pessoas  com  as  quais  possuíam  vínculos  afetivos 
(que,  de  certo  modo,  não  os  reconheciam).  Esse  grupo  mantinha  a  postura  de  estar, 
constantemente, revendo seus valores e/ou refletindo sobre os valores de sua cultura, na 
perspectiva de que tudo está em aberto.  

Ao contrário do controle sobre a natureza (incluindo o controle sobre nossa própria 
natureza),  como  prometia  a  ciência moderna,  são  as  incertezas  que  se  apresentam  em 
nossas  experiências  como  sendo  inerentes  à  existência.  E  inseguros  frente  a  essas 
incertezas,  temos  medo  de  assumir  a  realidade  de  nossa  liberdade.  É  desesperador 
reconhecer que somos responsáveis por nossas escolhas, perceber que, por mais  injustas 
que  sejam  as  possibilidades,  sempre  estamos  optando.  É  angustiante  reconhecer  que, 
diante da opressão, há os que preferem a  tranquilidade da  submissão, os que escolhem 
caminhos táticos para levar a transformações e os que aceitam a morte para não abdicar de 
seus princípios.  

Contudo, existe a possibilidade de que a consciência da liberdade e da incerteza não 
conduza  necessariamente  ao  desespero  e/ou  à  estagnação.  Isso  pode  ocorrer  quando 
partilhamos,  construímos  e/ou  questionamos  juntos  nossos  valores morais,  abrindo‐nos 
para auscultar. 
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Acontece  que,  para  alcançar  o  questionamento  dos  valores,  para  construí‐los, 
reivindicá‐los,  ou  correr  riscos  pelos mesmos,  é  necessário,  anteriormente,  termos  nos 
apropriado  dessa  dimensão  social  da  vida  humana.  Nós  existimos  nas  relações  que 
estabelecemos  com  o  outro  (outro  humano  e/ou  não  humano).  Como  afirmou Martin 
Buber “Não há eu em si, mas apenas o eu da palavra‐princípio eu‐tu e o eu da palavra‐
princípio eu‐isso”. E nessas relações atribuímos valores ao que nos cerca, primeiramente, 
através das sensações e/ou afetividade e, posteriormente, através de escolhas de valores, 
por meio dos quais construímos nossa personalidade.  
 
O que somos, o que gostaríamos de ser e o valor das contradições 

Segundo Puig: 
 
Nós,  os  seres  humanos,  estamos  obrigados  a  decidir  de  que maneira  queremos 
viver.  Somos  obrigados  a  isso  porque  vivemos  no  mundo  em  estado  muito 
precário  –  nascemos  inacabados  e  com uma  grande plasticidade  –  e porque  tão 
pouco  estamos  programados  –  não  temos  um  percurso  vital  nem  um  destino 
totalmente  previstos.  [...]  Procurar  uma  resposta  à  pergunta  “como  viver?”  e 
aplicá‐la  à  vida  individual  e  coletiva  é  a  tarefa  central  da moralidade.  [...]  Por 
conseguinte, “como viver?” se converte numa pergunta eterna; numa interrogação 
que nossos alunos devem aprender a  formular e  responder, procurando novas e 
melhores soluções. 
 

    Em  um  de  seus  trabalhos  de  pesquisa,  com  um  grupo  de  professores 
participantes  de  um  projeto  de  extensão  envolvendo  Educação Ambiental  e  o  trabalho 
com valores, Bonotto apresenta a fala de uma das professoras, que diz: 

 
A educação em valores é uma tarefa difícil, porque às vezes nós fazemos o que não 
podemos. A educação que  recebi  impôs opiniões e não é  fácil para mim agir de 
forma diferente. 
 

  A questão é que, se fazemos, é porque podemos fazer. É a condenação à liberdade a 
que se referiu Sartre, ou o ato responsável, sem álibi, a que se refere Bakhtin(2010). Talvez, 
a questão que não nos ensinaram a fazer é “queremos fazer?”. E por quê?  
  Analisando ainda a fala da professora, dificilmente, durante o trabalho com valores, 
poderíamos  estar  impondo  os  mesmos,  como  absolutos,  se  observarmos  que  nossas 
próprias  condutas  constantemente  estarão  em  contradição  com  o  que  nos  propomos  a 
possibilitar com nossas estratégias,  justamente por estarmos inseridos em uma sociedade 
tão  oposta  aos  valores  que  reivindicamos.  Em  espaços  onde  a  contradição  permanece 
exposta,  o  absolutismo,  ainda  que  se  constitua momentaneamente,  não  permanece. As 
sensações  provocadas  pelas  contradições  na  experiência  das  relações  humanas  deixam 
sempre espaço para a dúvida sobre o valor construído.  
  Gostaria de frisar não se tratar de relativismo, mas sim de diálogo, da abertura para 
as  vozes  do  outro,  para  outras  possibilidades.  Pois,  como  afirma  Bakhtin(2011),  “o 
relativismo  e  o  dogmatismo  excluem  igualmente  qualquer  discussão,  todo  diálogo 
autêntico, tornando‐o desnecessário (o relativismo) ou impossível (o dogmatismo)”. (p.79) 
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A valorização do amor e da autonomia no ambiente escolar 
  Poderíamos nos questionar sobre os riscos do trabalho com valores como o amor (à 
natureza humana e não humana) e a autonomia (liberdade de escolher ações). Um excesso 
de valorização do amor poderia se confundir com conformismo, acomodação, aceitação da 
opressão, menor participação política. E um excesso de autonomia poderia se confundir 
com  “faça  o  que  quiser”, de  forma  a potencializar  o  individualismo/egoísmo. Mas  será 
mesmo que o amor nos paralisa ou dificulta mudanças mais do que nossos sentimentos de 
revolta? E será que a liberdade para a escolha nos levaria mais ao egoísmo do que a “boa 
conduta” para ser aceito socialmente (que nos faz indiferentes à não aceitação sofrida pelo 
outro)? 
  Em  entrevista  ao  programa  “Café  filosófico”,  transmitido  pela  TV  Cultura,  Luc 
Ferry aponta que a indignação pode nos levar à reflexão, mas, se ficar apenas alimentando 
a  si  mesma,  paralisa‐nos.  Pediu  que  pensássemos  sobre  como  nos  sentimos  quando 
estamos  em uma  situação de medo,  tensão, desespero, analisando  como nosso  corpo  se 
contrai,  fica  frio,  e  tudo  que  consegue  fazer  é  para  proteger  a  si mesmo. O  amor,  ao 
contrário,  faz  com que  a mãe de uma  criança deficiente deseje  infinitamente viver, não 
para proteger a si mesma, mas porque não quer o filho desamparado. Podemos reconhecer 
aqui que o sentimento de  revolta pode, muitas vezes,  reduzir nossa capacidade de  luta, 
enquanto o amor nos dá razões para esta.  

É possível pensarmos também sobre o documentário “Ocidente e Oriente”, exibido 
pela TV Escola, em que é mostrada uma fotografia com um menino muito sorridente, e, no 
plano de  fundo, pessoas bravas  e  tristes, para ocidentais  (americanos  e  ingleses)  e para 
orientais  (japoneses e  coreanos). Os primeiros afirmaram acreditar que o menino estava 
feliz, enquanto os últimos consideraram que ele não podia estar feliz, pois as pessoas à sua 
volta não pareciam  felizes. Sob  essa perspectiva,  é possível  considerar que possa  existir 
maior  possibilidade  de  desejo  de  justiça,  participação,  construções  coletivas,  quando 
estabelecemos relações de afetividade que nos fazem desejar proteger‐nos uns aos outros 
(humanos e não humanos). Quando trabalhamos o amor como valor, ao contrário de nos 
acomodarmos,  já  não  há  felicidade  para  o  indivíduo  sem  a  felicidade  daqueles  que  se 
relacionam com ele. Talvez nessa mesma concepção, santo Agostinho simplificou: “Ame e 
faça o que quiser”. Semelhante ao posicionamento de Nietzsche de que “O que é feito por 
amor sempre se consuma além do bem e do mal”. 
  Quanto  à  possibilidade  de  educar  para  autonomia,  significa  não  fugir  do 
reconhecimento  da  liberdade  de  escolha. Quem  escolhe  ser  egoísta? O  individualismo 
pode ser fruto da tensão, como apresentado anteriormente, ou indiferença, ou sentimento 
de  impotência.  E  nenhum  desses  aspectos  parece  contemplar  a  escolha.  Não  pode, 
portanto, ser caracterizado como autonomia. Esta está ligada a uma maior independência 
do resultado. Escolho porque valorizo e não pelo que irei receber como prêmio, nem por 
medo da punição. Nesse sentido, compreendemos a ideia, presente nas propostas de Puig, 
de clarificação de valores, que propõe que o sujeito será capaz de “guiar a conduta pessoal 
de modo mais  ajustado  aos  desejos  e  valores  próprios”.  Pesquisadores  das  sociedades 
modernas,  em  suas  tentativas  (também  importantes)  de  compreender  as  estruturas, 
levaram os sujeitos à condição de fantoches sociais, desconsiderando sua atuação sobre as 
superestruturas. Não  falo  aqui de  esforços pessoais para vencer obstáculos  sociais  e  ter 
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sucesso, pois reproduzir isso pode também significar aderir à ideia de que somos mesmo 
fantoches.  Aponta‐se  sim  a  realidade  de  que  poucos  estão  satisfeitos  com  essa  forma 
competitiva de viver, com essa agressividade para com a vida humana e não humana, com 
as injustiças, e, no entanto, continuamos alimentando a tudo que criticamos, como se não 
tivéssemos  outra  possibilidade. Há  um  descompasso  entre  o  que  valorizamos  e  o  que 
vivemos,  e,  sempre  terminamos  justificando  como  se  o  externo  nos  determinasse 
linearmente,  sem  nossa  participação.  E  se  nunca  pararmos  para  ouvir  nossos  valores, 
continuaremos  reproduzindo  o  que  não  desejamos  ver  no mundo,  às  vezes  de  forma 
bastante  sutil, em pequenos gestos pouco observados na  infância, como desconsiderar a 
voz do educando na construção de sentidos para os conhecimentos trabalhados. 
  É importante perceber a importância do educador nesse processo.  Precisamos  de 
educadores que se coloquem à ausculta. Consideramos, mais uma vez, o papel importante 
de  práticas  que  tentem  superar  nossos  próprios  limites,  ligados  à  história  e  cultura 
envolvidas na construção de nossos próprios valores. É preciso quebrar os monólogos que 
constituem  a  base  de  nossas  concepções  de  aula  desde  a  educação  básica  até  o  ensino 
superior. Pois, como aponta Bakhtin(2010), “Mediante a empatia se realiza algo que não 
existia nem no objeto da empatia, nem em mim antes do ato da empatia, e o existir‐evento 
se enriquece deste algo que é realizado, não permanecendo igual a si mesmo.” (p. 62) 

 
Considerações finais 

Resistir, de  certa  forma, à  coisificação do humano,  é  criar  esses  espaços para um 
novo olhar, como o descrito pela sensibilidade de Buber: 

 
Eu  considero  uma  árvore.  [...]  Posso  apreendê‐la  como  uma  imagem.  [...] Posso 
senti‐la  como movimento.  [...]  Eu  posso  classificá‐la  [...]  Eu  posso  dominar  tão 
radicalmente  sua  presença  [...] Eu  posso  volatilizá‐la  e  eternizá‐la.  [...] A  árvore 
permanece  em  todas  essas  perspectivas  [...]  Entretanto  pode  acontecer  que 
simultaneamente, por vontade própria e por uma graça, ao observar a árvore, eu 
seja levado a entrar em relação com ela; ela  já não é mais um isso. A força de sua 
exclusividade apoderou‐se de mim. 

 
  Os  jovens  ainda  preservam  esse  olhar  sensível.  O  problema  é  que  queremos 
convencê‐los de que tanto faz existirem ou não, de que pouco importa o que valorizam ou 
não, de que está  tudo decidido, se não mais por um Deus, pelas construções sociais que 
determinam seu destino.   
  Construir,  abandonar,  resgatar,  desconsiderar,  reconstruir,  criar  novos  valores  e, 
por  vezes,  aceitar  a  dor  em  defesa  destes,  implica  tomar  consciência  e  assumir  essa 
inevitável  liberdade  de  escolha,  acompanhada  de  incertezas,  o  que  nos  remete  ao 
pensamento  de  Sartre  de  que  “o  que  importa  não  é  o  que  fizeram  de  nós, mas  o  que 
fizemos com o que quiseram fazer de nós”. E esse desejo de participar da vida nasce, não 
de forma abstrata, mas nos encontros com tantos outros que conosco constroem sentidos 
para existência.  
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Vozes alheias materializadas em cadernos escolares:  
como compreendê‐las? 

 
Fernanda Zanetti Becalli194 
Cleonara Maria Schwartz195 

 
 

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). 

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. 
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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  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 consonância 
com sua concepção de sujeito, ressalta que nós estudamos sujeitos expressivos e  falantes 
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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  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 
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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  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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APRESENTAÇÃO 
 

Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes. Paulo Freire 
 
 
 

Essa coletânea concretiza o fenômeno do encontro, na perspectiva do diálogo, bem no tom 
bakhtiniano. A proposta, portanto, é fazer desse livro um espaço em que as vozes dos participantes 
do  II  Encontro  de  Estudos  bakhtiniano,  efetivado  na  cidade  de  Vitória,  Espírito  Santo,  se 
materializem num coro democrático, com a predominância da diversidade e da inclusão.  

O  intuito,  nesse momento,  é  garantir  espaço  para  todos,  com  a  consciência  da  grande 
heterogeneidade dos textos, sujeitos e, no que diz respeito ao desenvolvimento e maturidade, das 
diversas pesquisas e posicionamentos que se apresentam, alguns iniciantes, outros já impregnados 
pelas marcas da caminhada e dos encontros com os textos e eventos bakhtinianos de  longa data. 
Neste  sentido,  o  propósito  primordial  é  concretizar  uma  atitude  de  diálogo,  de  inclusão,  de 
celebração do encontro num grande abraço acadêmico, tentando não deixar de fora uma só voz ou 
mesmo um eco que seja. Ansioso pela escuta e pela resposta dos diferentes sujeitos e dos diferentes 
lugares.  A  arena  está  posta,  envolvida  pela  grande  e  efervescente  panela  de  barro,  lugar  das 
misturas, do  tempero e da magia, onde  sabores e  saberes  se  reúnem na  intenção de  construir o 
novo. 

É  dentro  dessa  perspectiva  que  temos  o  prazer  de  apresentarmos  a  coletânea  de  textos 
abrigados  sob  a  temática  “A  vida  e  as  esferas  culturais”.  São  textos  que  tomam  enunciados 
concretos do âmbito da arte, literatura, cinema, música, etc., apontando discussões sobre diversas 
esferas culturais.  

 
Os organizadores 
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A cidade e o romancista: identidades em discurso 
 

Marília Varella Bezerra de Faria* 
 
 
Como a nostalgia é insistente, percorro minha cidade natal em busca dos lugares tranquilos 

de minha  infância  e,  ao  invés,  encontro  uma  cidade  em movimento  constante. Do  lugar  onde 
escrevo  este  texto,  enxergo um mundo  tão diferente do havia  aqui que  custo  a  acreditar que o 
passado e o presente pertencem ao mesmo  lugar. Espicho mais o olhar e meu sonho de menina 
parece que está a bordo de um disco voador, pousando em outro planeta.  Ali embaixo, na avenida 
principal do bairro, onde andávamos de bicicleta aos  sábados, passam  centenas de automóveis, 
ônibus e caminhões desde cedo. O ponto do ônibus, onde antes tinha uma enorme castanhola, está 
lotado de pessoas a espera dos seus transportes. Alguns sairão dali para desempenhar outra tarefa: 
mais um  turno em um hospital, mais uma escola para  lecionar,  talvez escola depois do  trabalho 
(ou  trabalho  depois  da  escola).  Intensos movimentos  da  pós‐modernidade. Ao  lado  direito,  os 
muros  ainda  impecavelmente  brancos  do  meu  colégio  de  sempre,  mas  os  portões  já  não 
permanecem  abertos.  Não  há  mais  o  passeio  de  carro  à  tarde,  na  beira‐mar.  Não  há  tempo 
disponível para  esses prazeres  (e  seria perigoso!). Alongo ainda mais o olhar  e vejo de  longe o 
centro da minha cidade onde tudo acontecia... Tomo um susto! Chego à conclusão de que não vou 
lá há mais de um ano... 

Poderia  seguir nessa minha viagem e  ir, em pensamento, até outra cidade mais distante, 
por exemplo, até o lugar onde passei muitas férias escolares, mas o importante é pensar a cidade 
(qualquer uma) como um espaço de vivências, de experiências pessoais, à qual se associa a “ideia 
de centro de realizações – de saber, comunicações, luz” (WILLIAMS, 2011, p. 11); é pensar sobre a 
cidade que se move. 

As cidades situam‐se entre os  territórios mais representativos de  todas as  transformações 
do  mundo  pós‐moderno,  isto  é,  estão  constantemente  submetidas  ao  progresso;  é  nelas  que 
habitam os sujeitos fragmentados, e é também no âmbito das cidades que interagem as diferentes 
experiências  multiculturais.  As  cidades  são,  assim,  cenários  multifacetados,  onde  circulam 
múltiplos discursos, que  formam novas  identidades, não  só dos  indivíduos, mas  também delas 
próprias, pois que as cidades são “espaços de interação em que as identidades e os sentimentos de 
pertencimento  são  formados  com  recursos materiais  e  simbólicos  de  origem  local,  nacional  e 
transnacional” (CANCLINI, 2003, p. 153). O tecido urbano se forma a partir dos efeitos de sentidos 
produzidos e dos sujeitos que neles se constituem. Isso torna as cidades carregadas de valores e de 
grande significação para as sociedades e para os próprios sujeitos. Interessante, pois, observá‐las e 
procurar compreender as alterações que acontecem na natureza humana e na ordem social desses 
sítios, lançando “um olhar para além da identidade” (MOITA LOPES; BASTOS, 2010, p. 10). 

Diferentes  sujeitos  e  culturas  múltiplas  povoam  a  cidade  contemporânea,  o  que  tem 
provocado novas formas de identidades em função de diferentes pontos de vista e de novos ideais. 
Assim como eu observo a minha cidade, o artista (prosador ou poeta) também a enxerga a partir 
de  sua vivência  e  elabora  a  sua obra  individual,  singular,  revelando  a  sua  relação única  com  a 
urbe, a sua relação com a beleza, com o espaço, com a história do lugar. De acordo com Williams 
(2013, p. 183), “na literatura há um complexo de maneiras diferentes de se abordar a mesma vida 
local”, o que permite o contraste de pontos de vista, de interpretações, de valorações. 

A  literatura,  como  sistema  social  e  cultural  expandiu,  nas  últimas  décadas,  “as  suas 
fronteiras  além  dos  limites  tradicionais  do  gênero  como  unidade  textual  específica”  (OLINTO, 
2010, p. 25). Nesse  sentido, a prosa e a poesia possuem  características  sociais e históricas e  são, 

                                                            
* Universidade Federal do Rio Grande do Norte 



 
 

  12

indiscutivelmente, discursos  formados por diferentes vozes que retratam as diferentes épocas de 
cada  sociedade;  são  enunciados  escritos  ou  orais,  relacionados  a  um  determinado  campo  da 
atividade humana, o da linguagem literária. Historicamente, poetas e escritores celebram o charme 
da  cidade  em  suas  obras  antes mesmo da modernidade,  interpretando‐a  e  representando‐a nos 
seus mais variados textos (FARIA, 2012). 

É diante dessas perspectivas que este texto tem por objetivo refletir sobre a construção de 
identidades da  cidade  a partir do discurso  literário,  ancorando‐se, principalmente, nos Estudos 
Culturais  (HALL,  2005;  WILLIAMS,  2011;  CANCLINI,  2013)  e  na  concepção  de  linguagem 
bakhtiniana (BAKHTIN, 2002, 2003).  

 
 

1‐ O artista e a cidade 
 
A vida da cidade contemporânea é “móvel e presente: move‐se ao longo do tempo, através 

da história de uma família e um povo; move‐se em sentimentos e ideias, através de uma rede de 
relacionamentos  e  decisões”  (WILLIAMS,  2011,  p.  21).  A  cidade  de  múltiplas  faces  da  pós‐
modernidade se constrói como um campo de significados aberto, de maneira fluida e provisória. 

Para Canclini (2013, p. 21), “o antropólogo chega à cidade a pé, o sociólogo de carro e pela 
pista principal, o comunicólogo de avião  (...) o historiador  (...) partindo do seu centro antigo em 
direção aos seus  limites contemporâneos”. O artista, por sua vez, chega e vive a cidade,  falando 
sobre ela, atribuindo‐lhe valores, construindo visões. 

Conforme  enunciado  na  introdução  deste  texto,  considera‐se  a  prosa  e  a  poesia  como 
ferramentas importantes na definição das raízes de um povo e na formação de uma sociedade, seja 
como  registro e  recuperação de  linguagens passadas,  recriando mundos, seja antecipando novas 
linguagens. O artista se utiliza da palavra, que é o seu material verbal, e descreve a natureza, os 
espaços, o cotidiano, os personagens, os sons, etc., atribuindo‐lhes um sentido artístico, utilizando 
elementos que são transgredientes à  imagem externa do seu objeto estético. Jamais os elementos, 
sejam cores ou linhas, ou quaisquer outros, pertencerão às fronteiras internas do seu objeto; a obra 
artística só se realiza plenamente diante da contemplação de um outro, que lhe dá acabamento. 

E como não pode haver agir humano independentemente da interação, o artista constrói o 
seu  discurso  por  meio  das  relações  que  estabelece  nas  suas  diferentes  esferas  de  atividade, 
refletindo  uma determinada  época  histórica,  social  e  cultural. Em  outras  palavras,  o  artista,  ao 
construir seu discurso, atribui‐lhe sentido e valor. Bakhtin (2002, p. 106, grifo do autor) afirma que 
“o  discurso  poético  é  naturalmente  social,  porém  as  formas  poéticas  refletem  processos  sociais 
mais duráveis, ‘tendências seculares’, por assim dizer, da vida social”.  

  
2‐ Identidades da cidade em discurso 

 
O  texto  (oral  ou  escrito)  é  para Bakhtin  (2003,  p.  307),  “realidade do  pensamento  e das 

vivências  (...).  Onde  não  há  texto,  não  há  objeto  de  pesquisa.  (...)  São  pensamentos  sobre 
pensamentos, vivências das vivências, palavras  sobre palavras,  textos  sobre  textos”. A narrativa 
literária  implica discursos que dão conta da realidade da cidade, construindo  identidades. Dessa 
forma,  estudar  a  construção  identitária  da  cidade  a  partir  dessa  forma  discursiva  pressupõe 
recolher  e  relacionar  registros  da  literatura.  Como  refere  Pesavento  (2002,  p.  21),  “as  obras 
literárias, em prosa ou verso, têm contribuído para a recuperação, a identificação, a interpretação e 
a crítica das formas urbanas”.  

Assim, recolhi para este estudo duas prosas literárias escritas pelo mesmo autor, no ano de 
1928. Por que antigas representações? A provocação talvez tenha sido a minha própria viagem de 
ida e de volta no  tempo da cidade da minha  infância, apresentada no  início dessa discussão. As 
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narrativas  selecionadas, pois,  remetem a vivências passadas, mas  sabe‐se que numa perspectiva 
discursiva,  a  identidade  é  vista  como  “uma  construção  (...)  como  algo  sempre  em  processo” 
(HALL, 2005, p. 106).  

Tratam‐se de dois fragmentos dos escritos de Mário de Andrade (1976) sobre duas cidades 
nordestinas, dentre as muitas que visitou. Interessado em promover a arte e a cultura de diferentes 
pontos do Brasil, o romancista empreendeu uma viagem por estados do Norte e do Nordeste do 
país, de dezembro de 1928 a março de 1929. Seu diário resultou no livro “O Turista Aprendiz”, que 
registra, de forma apaixonada, suas andanças por capitais e pelo interior dos estados.  

Antes de prosseguir com este  texto, porém,  faço um esclarecimento  teórico‐metodológico 
importante: a análise aqui empreendida não pretende esgotar todas as possibilidades de leitura e 
interpretação dos fragmentos literários, com base na concepção de linguagem escolhida. Trata‐se, 
apenas de uma ilustração ao objetivo principal deste texto que é o de refletir de forma breve sobre 
a construção identitária da cidade, a partir do discurso literário.  

Eis o primeiro fragmento, extraído do diário do romancista sobre a sua visita à cidade de 
Salvador. 

 
Salvador,  7  de  dezembro ─ Gosto  de  banzar  pelas  ruas  das  cidades  ignoradas...  aqui  a 
impressão de estardalhaço continua. Parece  incrível que se  tivesse construído uma cidade 
assim... Ruas que  tombam, que  trepam, casas apinhadas e com  tanto enfeite que parecem 
estar cheias de gente nas janelas, o barulho nem é tamanho assim porém dá a impressão de 
enorme, um enorme grito. (...) Os bondes pra desembarcar num plano, tombam de banda e 
passam por cima da cabeça da gente. Vêm cheios com moços de branco dependurados (...). 
Um  largo e  três  igrejas de‐repente. Pra chegar na cidade alta a gente dá de cara com mais 
outra  igreja  de  teatro,  num  trânsito  vivo  de  gente  irregular,  todos  os  matizes  (...) 
(ANDRADE, 1993, p. 26). 

 
O  ilustre visitante constrói, por meio de sua prosa sobre a Salvador de então,  identidades 

calcadas em uma sensação de incômodo com a cidade (a impressão de estardalhaço continua; incrível 
que tenham construído uma cidade assim).  Para ele, nada parece estar em harmonia (ruas que tombam, 
que trepam, casas apinhadas e com tanto enfeite que parecem estar cheias de gente nas janelas; os bondes pra 
desembarcar num plano, tombam de banda e passam por cima da cabeça da gente). Outro aspecto negativo 
apontado pelo autor é o barulho da cidade (o barulho nem é tamanho assim, porém dá a impressão de 
enorme,  um  enorme  grito).  Em  seu  discurso  de  desconforto,  o  romancista  recorre  a  imagens 
negativas até mesmo quando apresenta as  igrejas, as quais  simbolizam a  religiosidade do povo 
baiano (três igrejas de‐repente; pra chegar na cidade alta a gente dá de cara com mais outra igreja). O povo 
também é objeto de cuidadosa observação e, aos olhos do romancista, parece que as pessoas estão 
sempre fora do lugar (moços de branco dependurados; trânsito vivo de gente irregular, todos os matizes, 
gente posta ali pra gente ver). 

O  segundo  fragmento  remete  à  visita  de Andrade  à  cidade  de Natal,  apenas  nove  dias 
depois da sua visita a Salvador. Vejamos. 
 

Natal, 16 de dezembro ─ Natal era o destino do meu descanso e estou descansando. Gosto 
de Natal demais. Com seus 35 mil habitantes, é um encanto de cidadinha clara, moderna, 
cheia  de  ruas  conhecidas  encostadas  na  sombra  de  árvores  formidáveis. De  todas  estas 
capitais do norte é a mais democraticamente capital, honesta, sem curiosidade excepcional 
nenhuma. [...] um ar de chacra que a torna tão brasileiramente humana e quotidiana como 
nenhuma outra capital brasileira, das que conheço. Esse é o encanto psicológico de Natal. É 
capital, se sente que é capital o que firma bem a sensação de conforto praceano, tudo à mão, 
e ao mesmo tempo tem ar de chacra, um descanso frutecente, bolido de ventos incansáveis 
(...) (ANDRADE, 1976, p. 232). 
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O romancista possui um ponto de vista diferente do anterior, o qual se inicia considerando 
a cidade como destino do seu descanso. A sua narrativa aponta para  identidades que se constroem 
sob uma ótica positiva da cidade. Andrade fala de uma Natal de beleza e conforto (um encanto de 
cidadinha  clara;  ruas  (...)  encostadas  na  sombra  de  árvores;  conforto  praceano,  tudo  à  mão;  descanso 
frutecente;  bolido  de  ventos  incansáveis). Depreende‐se um misto de  excitação  e  encantamento nas 
anotações de  sua  estadia nessa  cidade  com quem parece  ter  tido  seu melhor  encontro  (gosto  de 
Natal demais; de todas estas capitais do norte é a mais democraticamente capital; tão brasileiramente humana 
e quotidiana como nenhuma outra capital brasileira, das que conheço). Para o escritor, a cidade, respira 
um  ar  urbano  e  rural:  ao mesmo  tempo  é moderna  (moderna;  cheia  de  ruas)  e  simples  (honesta; 
democraticamente capital; ar de chacra). 

Como se vê, os dois fragmentos apresentados tratam de duas cidades bem diferentes sob a 
ótica  do  artista,  valoradas  contrariamente  a  partir  de  diferentes  registros  de  linguagem.  Para 
Andrade, Salvador é incômoda, barulhenta, mal projetada, em desarmonia com os seus habitantes. 
Já Natal é bela, confortável, moderna e simples, quotidiana, humana, urbana e rural. Embora haja 
alguns contrapontos nas representações dessa segunda cidade, eles parecem estar em harmonia. É 
como se Natal fosse simples e moderna, rural e urbana, na medida certa. No entanto, ao fazermos 
os  discursos  sobre  as  duas  cidades  dialogarem,  vemos  que  esses  se  constroem  a  partir  de 
representações de discordância, assentados sobre perspectivas contrárias de identidade.   

Baseio o meu pensamento no fato de que, segundo Bakhtin, “um sentido só revela as suas 
profundidades encontrando‐se e contatando com outro, com o sentido do outro” (Bakhtin, 2003, p. 
366),  e  é  em  função  desse movimento  dialógico  que  alguns  valores  são  realçados,  que  novos 
aspectos emergem. É o movimento de mútua e profunda compreensão entre enunciados. 

 
Considerações finais 

 
A breve reflexão apresentada neste texto sobre a construção  identitária da cidade a partir 

do  discurso  literário  dá  margem  às  múltiplas  possibilidades  que  tem  a  linguagem  nessa 
construção, revelando as diversas faces que tem a cidade, em função do olhar do outro, em função 
das  diversas  representações.  São  cruzamentos  sócio‐históricos  que  constroem  diferentes 
identidades. 

Esses  movimentos  discursivos  nos  indicam,  como  tentei  mostrar  com  as  análises  dos 
fragmentos,  que  a  cidade pode propiciar  aos  seus habitantes  e  visitantes  representações  várias. 
Foram  analisados  textos  sobre  duas  cidades  diferentes, mas  se,  fossem  essas mesmas  cidades 
representadas  sob outra(s) ótica(s),  essas  seriam valoradas diferentemente,  e  teriam  identidades 
outras. Ou, ainda, se fossem Natal e Salvador narradas hoje pelo mesmo Mário de Andrade em seu 
diário de  bordo,  essas  seriam  novas  cidades. Nisso  reside  a  certeza da  singularidade do  olhar. 
Nisso  também  se  encontra  o  desafio  do  movimento,  do  fluxo  intenso  e  ininterrupto  da 
contemporaneidade. 
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A constituição do Autor‐criador em O cemitério dos vivos, de Lima Barreto: 
reflexões iniciais 

 
José Radamés Benevides de Melo1 

 
 
Introdução 
 

Na segunda metade do século XIX, a sociedade brasileira assiste ao processo de instituição 
de hospícios em importantes cidades do país. Na época, foram fundados o Dom Pedro II, no Rio 
de  Janeiro; o São  João de Deus, em Salvador; o  Juqueri, em São Paulo e o São Pedro, em Porto 
Alegre.  Assim,  os  debates  sobre  a  loucura  e  a  psiquiatria,  na  sociedade,  ganham  corpo  e  se 
intensificam, tomando as páginas do jornal e da literatura.  

Talvez  a  construção  do  Hospício  Nacional  de  Alienados,  no  Rio  de  Janeiro,  tenha 
impulsionado  a  frequência  de  temas  como  a  loucura,  a  psiquiatria,  o  louco  e  o  psiquiatra  em 
jornais, revistas, romances, contos, novelas, crônicas. Esse hospício chama a atenção, em particular, 
por ter sido, na época, considerado um dos mais sofisticados do mundo, sendo equiparado apenas 
à casa‐mãe da psiquiatria francesa, a Maison Nationale de Charenton, na qual foi inspirado. No Brasil 
da República Velha, poucos escritores brasileiros escreveram  tão singularmente sobre o aparelho 
psiquiátrico brasileiro como Lima Barreto que, segundo Barbosa (1953), teve duas passagens pelo 
hospício.  Escritor  de  romances,  novelas,  diários,  contos  e  crônicas,  e  de  posse  da  palavra,  não 
perdeu  a  oportunidade  de  fazer  críticas  consistentes  a  uma  certa  cultura  do  doutor  que  se 
delineava nos idos da Primeira República e aos escritores de prestígio nacional que ignoravam sua 
literatura.  

Dessa  forma,  não  são  raras  as matérias  jornalísticas,  as  notícias,  as  crônicas,  os  contos, 
novelas  e  os  romances  publicados,  no  período,  cujo  conteúdo  tratava  da  presença  de  loucos, 
psiquiatras e hospícios na sociedade e de suas relações. Na  literatura,  figuras como Machado de 
Assis,  Olavo  Bilac  e  Raul  Pompeia,  para  citar  apenas  alguns,  se  envolveram  com  a  temática. 
Machado de Assis publicou,  em 1882, O  alienista, narrativa  literária que,  entre outras  temáticas, 
apresenta o debate em torno da psiquiatria, da loucura, da política e do poder. No início do século 
XX,  o  tema  da  loucura  permeia  várias  obras  de  Lima  Barreto,  desde  O  triste  fim  de  Policarpo 
Quaresma  até  os  textos publicados  postumamente. Desses,  um  chama  à  atenção  em  especial, O 
cemitério  dos  vivos,  que  relata,  numa  tensão  entre  o  autobiográfico  e  o  ficcional,  as  experiências 
vividas durante o internamento do escritor no Hospício Nacional dos Alienados, no Rio de Janeiro.  

Assim,  compreendemos  que,  quando  Lima  Barreto  enuncia  O  cemitério  dos  vivos,  na 
condição existente em que  se encontra, assume uma posição no mundo,  realiza um ato, um ato 
responsável, responsível (SOBRAL, 2008) e ético. Sua narrativa, ao dialogar tensamente com poetas 
neoparnasianos  e  neossimbolistas  e  com  psiquiatras  e médicos  de  então,  evidencia  traços  do 
processo de constituição de um sujeito que, simultaneamente, se constrói/é construído, dialética e 
dialogicamente,  escritor,  louco  e pessoa  (cidadão/indivíduo).  Se  compreendemos,  como Bakhtin 
(2010b), em Para uma filosofia do ato responsável, que o ato é sempre um ato situado na história, na 
sociedade e entre os outros, contrariamente ao que propugnava as teses de Immanuel Kant, e que 
todo ato é responsível  (SOBRAL, 2008), ético, compreendemos  também que Lima Barreto realiza 
esse ato no evento de sua vida.  

Dessa forma, pensamos o estudo do texto literário vinculado ao seu autor‐pessoa e ao seu 
autor‐criador,  à  singularidade da  existência desses  autores,  à  singularidade da  situação  em que 
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ocorreu  a  enunciação  de  O  cemitério  dos  vivos,  ao  tenso  diálogo  que  estabelece  com  outros 
discursos, outras vozes sociais e com outros sujeitos situados também historicamente.  

Se  consideramos a  tese de que a  linguagem é constitutivamente dialógica  (BRAIT, 2005), 
não podemos negar a natureza também dialógica da constituição do autor‐criador em O cemitério 
dos  vivos  enquanto  efeito  de  linguagem. O  que  nos  possibilita  formular  a  seguinte  hipótese:  o 
autor‐criador,  nessa  obra  de  Lima  Barreto,  se  constitui/é  constituído  a  partir  de  movimentos 
dialógicos  de  um  emaranhado  heteroglóssico marcado,  conforme  Bakhtin  (2011),  por  vozes  ou 
línguas  sociais  que  inscrevem  e  evidenciam  posicionamentos  verbo‐axiológicos.  Tendo  isso  em 
vista, nosso objetivo é apresentar algumas reflexões iniciais acerca dos movimentos dialógicos no 
processo  de  constituição  do  autor‐criador  nessa  obra  que  constitui  nosso  corpus  de  pesquisa  a 
partir  da  análise  de  dois  fragmentos  dela  retirados.  Para  alcançarmos  esse  objetivo, 
fundamentamo‐nos em Bakhtin (2010, 2011), especificamente nas suas reflexões sobre as relações 
entre o autor e a personagem na atividade estética, autor‐pessoa, autor‐criador e em Voloshinov e 
Bakhtin (1926). Além disso, consideraremos a leitura empreendida por Faraco (2008) a respeito da 
presença  das  categorias  de  autor,  personagem  (herói),  autor‐pessoa,  autor‐criador  e  autoria  no 
Círculo de Bakhtin. 
  Descrever  os movimentos  das  relações  dialógicas  no  processo  de  constituição  do  autor‐
criador em O cemitério dos vivos pressupõe que a atividade estética de Lima Barreto, autor‐pessoa, 
está  inteiramente vinculada à história, à sociedade, enfim, à vida. Como aqui compreendemos a 
atividade estética segundo os princípios linguísticos e estético‐filosóficos propostos por Bakhtin e 
seu  círculo,  entendemos  que  arte  e  vida  são  indissociáveis,  o  que  implica  considerar  o  ato 
enunciativo  como  ato  responsável/responsível,  a  língua(gem)  como  dialógica,  o  signo  como 
ideológico, a vida, a existência, a história, o autor‐criador nas  suas  relações com o outro, outros 
sujeitos, outros discursos, vozes sociais, textos. Consideramos esses elementos, fatores e categorias 
em suas relações com a alteridade, princípio constitutivo.  
 
Que enunciado é este: O cemitério dos vivos? 
 

O  enunciado  concreto  (e não  a  abstração  linguística) nasce,  vive  e morre no processo da 
interação  social  entre  os  participantes  da  enunciação.  Sua  forma  e  significado  são 
determinados  basicamente  pela  forma  e  caráter  desta  interação.  (VOLOSHINOV; 
BAKHTIN, 1926) 

   
O cemitérios dos vivos é um romance  inacabado de Lima Barreto, elaborado em 1920 e em 

1921,  cujos  originais  se  encontram  na  Seção  de Manuscritos  da  Biblioteca Nacional,  no Rio  de 
Janeiro. Em 1921, a Revista Souza Cruz, nº 49, publicou suas páginas iniciais com o título As origens 
(MASSI; MOURA, 2010, p. 142). 
  Desde sua primeira publicação em livro, feita pela editora Mérito, em 1953, aos cuidados de 
Francisco de Assis Barbosa, essa narrativa tem despertado o interesse de pesquisadores, editores, 
críticos  e  leitores  em geral. De  suas  edições,  temos notícia dessa primeira, de  1953  e de quatro 
outras edições. A segunda delas ocorreu em 1956,  feita pela editora Brasiliense, com prefácio de 
Eugênio Gomes. Em 1993, veio a público uma organização  feita por Maria Lúcia M. de Oliveira, 
Diva Maria D. Graciosa  e  Rosa M.  de Carvalho Gens  para  a  Secretaria  de Cultura  do  Rio  de 
Janeiro, sob o título de Diário do hospício e O cemitério dos vivos. Uma quarta edição foi publicada em 
2004,  pela  editora  Planeta,  com  prefácio  de  Fábio  Lucas,  e  organização  e  notas  de  Diogo  de 
Hollanda. E uma quinta,  e última  edição,  com organização  e notas de Augusto Massi  e Murilo 
Marcondes de Moura, publicada em 2010 pela editora Cosac Naify, também com o título de Diário 
do hospício e O cemitério dos vivos. 
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  Como  vemos,  tratamos  de  um  texto  com  uma  história  singular.  Teve  suas  primeiras 
páginas  publicadas  numa  revista  em  1921,  trecho  cujos  manuscritos  se  perderam;  não  foi 
publicado inteiramente com seu autor vivo; esse autor não cuidou sequer de uma primeira edição 
da obra, nem a concluiu; seus manuscritos são de difícil  trato, dadas as condições em que foram 
escritos – quando Lima Barreto ainda estava internado no Hospício Nacional de Alienados. Além 
disso, passou por cinco edições, todas póstumas e com intervalos de tempo relativamente longos: 
de  1956  a  1993,  são  nada mais  nada menos  que  37  anos.  Também  a  primeira  demorou  a  ser 
publicada, 31 anos. O que é bastante significativo, se considerarmos que o trabalho de editar um 
texto também inclui processos de interpretação.  

Isso nos permite dizer que O cemitério dos vivos passou pelas mãos de  leitores‐editores os 
mais diversos, que  lhe tiraram elementos ou  lhe acrescentaram, o que, do ponto de vista de uma 
abordagem bakhtiniana, faz toda a diferença no processo de construção de sua autoria. Não tanto 
pela quantidade de edições, mas, sobretudo, pelo fato de a obra não  ter recebido acabamento de 
Lima Barreto para publicação. 
  Outro  dado  a  ser  considerado  é  o  fato  de O  cemitério  dos  vivos  vir,  nas  várias  edições, 
antecedido de Diário do hospício, que, segundo a edição de 1993, seriam “anotações para O cemitério 
dos vivos”. Essa prática é tão recorrente nas edições que Alfredo Bosi (1996, p. 322), em sua História 
concisa da literatura brasileira, chega a afirmar que  
 

A obra, coligida postumamente, apresenta‐se dividida em duas partes: a primeira contém o 
diário do escritor relativo à sua estada no casarão da Praia Vermelha (do Natal de 1919 a 2 
de fevereiro de 1920); a segunda, que é propriamente o romance, constitui‐se do esboço de 
uma tragédia doméstica cujos fragmentos alternam com as memórias da vida no hospício.  

 
Afirmação que torna possível a compreensão de que Diário do hospício e O cemitério dos vivos 

fariam parte de uma mesma obra ou romance, como A terra, O homem e A luta compõem Os sertões, 
de Euclides da Cunha (1902).  
  Posicionamento do qual discordamos, pelo menos por ora, por entendermos que, embora 
Diário do hospício possua elementos ficcionais ou de ficcionalização, é em O cemitério dos vivos que, 
no seu processo de compenetração, o autor‐contemplador retorna a si mesmo e a seu lugar fora das 
pessoas que sofrem com a internação no hospício, enforma o material da compenetração e dá‐lhe 
acabamento.  Além  disso,  é  também  em  O  cemitério  dos  vivos  que  vislumbramos  “a  relação 
arquitetonicamente estável e dinamicamente viva do autor com a personagem” (BAKHTIN, 2011, 
p. 3).  

Mas do que trata O cemitério dos vivos? O livro é formado por cinco capítulos, que, mesmo 
inacabado, por  conta da morte de  seu  autor  (lima‐autor‐pessoa)  em novembro de  1922, narra  a 
história  de  Vicente  Mascarenhas  a  partir  do  diálogo  com  o  texto  de  Diário  do  hospício, 
insistentemente  chamado de “primeira parte” nas edições. A  singularidade a que nos  referimos 
reside também no fato de O cemitério dos vivos (arte, literatura) ter sido escrito num diálogo estreito 
com  Diário  do  hospício  (vida).  Na  constituição  de  nosso  corpus,  estamos  diante,  portanto,  do 
encontro entre a vida e a arte, como nos mostram Voloshinov e Bakhtin no texto fundante Discurso 
na vida e discurso na arte: sobre poética sociológica, de 1926. 

Nesse romance inacabado de Lima Barreto, lemos a história de Vicente Mascarenhas, nossa 
personagem protagonista, que é, também, nosso narrador. Vicente Mascarenhas é um jovem rapaz 
de mais ou menos 17 anos de idade, canhestro e tímido, que, apesar de ter vivido fora do ambiente 
doméstico,  em  internatos,  no  meio  de  meninos  e  rapazes  desenvoltos,  nunca  foi  dado  à 
sociabilidade  feminina.  Inábil para  tratar  com damas, ainda que  tivesse uma  irmã, nunca havia 
namorado. Como não sabia lidar com mulheres e moças, das situações com elas, saía aborrecido. 
Mascarenhas  é  também  um  leitor:  lia  José  de  Alencar, Macedo, Manuel  de  Almeida,  Aluísio 
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Azevedo, Machado de Assis, Gonçalves Dias, Fagundes Varela, Castro Alves, Gonzaga, Bilac, Júlio 
Verne, Miguel  de  Cervantes.  Também  tem  o  hábito  de  pensar  depois  que  age,  de  julgar  a  si 
mesmo,  é  dado  a  autoavaliações morais. Autodenomina‐se  ainda  como  positivista  (BARRETO, 
2010). 

Ao chegar ao Rio de Janeiro, com mais ou menos 17 anos, vai morar, por indicação de um 
amigo, na pensão de dona Clementina Dias, viúva, mãe de três filhos, dois rapazes e uma moça. 
Esta, um pouco mais  jovem que Mascarenhas. É com ela que ele se casará, a pedido da viúva, e 
terá um filho. 
  A narrativa começa com dona Efigênia no leito de morte pedindo a Vicente que desenvolva 
“aquela história da rapariga, num livro.”; um conto que ele começara a fazer antes de casar‐se com 
ela.  Já  a  partir  do  segundo  capítulo,  e  nos  seguintes,  nossa  personagem  narra  seu  ingresso  no 
hospício  e  as  experiências  vividas  na  sua passagem por  ele:  conversas  com pacientes dos mais 
diversos  tipos;  consultas  com  médicos  (psiquiatras,  alienistas);  sua  relação  com  enfermeiros, 
guardas, funcionários em geral; suas impressões a respeito da arquitetura, da história do hospício, 
dos loucos, dos psiquiatras e da loucura. 
  Tendo  feito  uma  breve  apresentação  da  obra  que  constitui  nosso  corpus  de  pesquisa, 
passamos a refletir sobre autor e autoria no Círculo de Bakhtin. 
 
Sobre autor e autoria: primeiras notas 
 

“Ver  e  compreender  o  autor  de  uma  obra  significa  ver  e 
compreender  outra  consciência,  a  consciência  do  outro  e  seu 
mundo, isto é, outro sujeito.” (BAKHTIN, 2011, p. 316) 

 
Partimos  dessa  epígrafe  para  esboçarmos  brevemente  que  concepção  de  autor  e  autoria 

orienta as discussões que pretendemos desenvolver em seguida. Mas, também pensamos que essa 
epígrafe é reveladora de um procedimento de investigação nas ciências humanas em geral: pormo‐
nos  na  escuta,  na  escuta  do  outro,  da  palavra  outra,  dos  discursos,  das  vozes,  ancestrais  ou 
contemporâneas, que falam em nós e nos outros. Vozes que estão dispersas na história, nas ruas, 
nos lares, nos hospícios.  

Inevitavelmente,  essa  fala  de  Bakhtin  no  remete  a  Problemas  da  poética  de  Dostoiévski, 
especificamente a seu segundo capítulo, A personagem e seu enfoque pelo autor na obra de Dostoiévski. 
Essa remissão, evidentemente, não é à toa, mas motivada pela abordagem feita, nesse capítulo, das 
relações entre a personagem e o autor no romance polifônico.  

Como se dão tais relações? No romance polifônico, o autor está na escuta, ele não conclui 
suas personagens, nem as objetifica; pelo contrário, nessa espécie de romance, a personagem não é 
tratada pelo autor como outra consciência, o autor conversa, dialoga com outra consciência, uma 
consciência plenivalente, sem objetificá‐la.  

Segundo  Bakhtin,  em  relação  à  personagem,  Dostoiévski  não  pretendia  responder  à 
pergunta: quem é ela? Porque essa pergunta pressupõe uma personagem concluída, acabada. A 
Dostoiévski interessava a personagem tomando consciência de si e do mundo. A personagem é o 
modo  como  ela  toma  consciência  de  si  mesma.  Por  isso,  Bakhtin  considera  que  Dostoiévski 
realizou  uma  espécie  de  revolução  copernicana  em  pequenas  proporções,  convertendo  em 
momento de autodefinição do herói o que era definição sólida e conclusiva do autor. (p. 55).  

O ensinamento que nos deixa Bakhtin  (2010a) com  seu estudo das  relações entre autor e 
personagem  na  obra de Dostoiévski  é  ver  e  compreender  o  outro  como  uma  consciência,  uma 
autoconsciência, não como um objeto acabado, fechado. Operando um deslocamento, poderíamos 
dizer que ver e compreender o autor de uma obra exige do pesquisador uma nova posição radical, 
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que não o objetifique, mas que, com ele converse, dialogue, já que, como outro, constitui uma outra 
consciência, uma outra consciência e seu mundo, ou seja, outro sujeito. 

Dito  isso, passamos às considerações sobre autor‐criador e autoria no Círculo de Bakhtin. 
Por questões de espaço, adotaremos o texto Autor e autoria, de Carlos Alberto Faraco, constante da 
coletânea  Bakhtin:  conceitos‐chave,  organizado  pela  professora  Beth  Brait.  Além  desse  motivo, 
consideramos que Faraco (2008) faz uma discussão consistente em torno de autor e autoria levando 
em  conta  quase  todas  as  obras  do  círculo  de  que  temos  conhecimento,  o  que,  para  nossos 
propósitos, consideramos suficiente.  

Da  leitura  desse  capítulo  (FARACO,  2008),  podemos  dizer  que  o  autor‐criador  é  uma 
função estético‐formal engendradora da obra, cuja característica básica está em materializar uma 
certa  relação axiológica com o herói e  seu mundo; como efetiva posição axiológica, nunca é um 
todo  uniforme  e  homogêneo, mas  agrega múltiplas  e  heterogêneas  coordenadas;  inclui  tanto  o 
herói e seu mundo quanto a forma composicional e o material, isto é, o objeto estético materializa 
escolhas composicionais e de linguagem que resultam também de um posicionamento axiológico; 
é quem dá forma ao conteúdo, não apenas registra passivamente os eventos da vida, mas a partir 
de uma certa posição axiológica, recorta‐os e reorganiza‐os esteticamente, por isso é uma posição 
refratada  e  refratante,  porque,  respectivamente,  se  trata  de  uma  posição  axiológica  conforme 
recortada pelo viés do autor‐pessoa e, a partir dela, se recorta e reordena esteticamente os eventos 
da vida; é uma voz criativa que tem de ser sempre uma voz segunda, ou seja, o discurso do autor‐
criador não  é a voz direta do  escritor, mas um ato de apropriação  refratada de uma voz  social 
qualquer  de modo  a  poder  reordenar  o  todo  estético;  é  a  voz  social  que  dá  unidade  ao  todo 
artístico; é também uma posição que se reveste de materialidade verbal e passa a ser identificado 
com a voz social que sustenta a unidade do todo artístico; é uma posição axiológica, um princípio 
ativo de ver que guia  a  construção do objeto  estético  e direciona o olhar do  leitor;  cumpre  sua 
tarefa  formal  ocupando  uma  certa  posição  verbo‐axiológica  a  partir  da  qual  reflete  e  refrata  a 
heteroglossia,  isto  é,  não  a  reproduz mecanicamente, mas  apresenta,  num  todo  estilístico,  um 
modo de percebê‐la, experimentá‐la e valorá‐la; não pode ser encontrado em nenhum dos níveis 
de linguagem do romance (por isso, não se confunde com narrador, personagem, enredo etc.), mas 
no  centro organizador onde  todos os  elementos  se  interseccionam  e  se  inter‐relacionam. Assim, 
conclui  Faraco  (2008,  p.  56):  “[...]  autorar  é  assumir  uma  posição  axiológica,  é deslocar‐se  para 
outra(s) voze(s) social(is) [...]”. 

Como dissemos mais  acima, partimos da  hipótese  segundo  a  qual  o  autor‐criador de O 
cemitério dos vivos se constitui nesse deslocar‐se para outra(s) vozes(s) social(is) e, nesse deslocar‐se, 
vai estabelecendo diálogos, polêmicos e não polêmicos, com outros discursos, outras vozes sociais; 
principalmente, o literário de sua época e os da psiquiatria (científico, médico). Em O cemitério dos 
vivos, movemo‐nos no processo de constituição de um Lima‐autor‐criador, que dialoga com vários 
discursos. Podemos perceber esse diálogo num fragmento como o que ora tomamos para análise. 
Nele,  acompanhamos  as primeiras notícias da vida  escolar de Vicente Mascarenhas, que, desde 
cedo, questiona o discurso da ciência: 

 
Ainda mais: era meu propósito ambicioso de menino examinar a certeza da ciência e isto — 
vejam só os senhores — porque,  lendo um dia, nos meus primeiros anos de adolescência, 
uma defesa de júri, encontrei este período:  
“O réu, meus senhores, é um irresponsável. O peso da tara paterna dominou todos os seus 
atos, durante  toda a  sua vida, dos quais o  crime de que é acusado, não  é mais do que o 
resultado  fatal.  Seu  pai  era  um  alcoólico,  rixento, mais  de  uma  vez  foi  processado  por 
ferimentos graves e leves. O povo diz: tal pai, tal filho; a ciência moderna também.” 
Muito menino, sem instrução suficiente, entretanto, semelhante aranzel me pareceu abstruso 
e  sobretudo  baldo de  lógica  e  em desacordo  com  os  fatos. Conhecia  filhos de  alcoólicos, 
abstinentes; e abstinentes pais, com filhos alcoólicos. (BARRETO, 2010, p. 151) 
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Como compreendemos a linguagem constitutivamente dialógica, podemos perceber, nesse 

fragmento, uma clara contestação aos discursos das autoridades jurídicas e científicas da época. O 
que aparece principalmente no comentário que  faz a  respeito da citação. Ao citar o discurso do 
outro,  não  o  apresenta  em  sua  totalidade,  dá‐nos  uma  parte,  um  fragmento,  que  nos  remete, 
alusivamente, a um todo, isto é, a um discurso, um estilo, uma forma, um conteúdo específicos e 
singulares, próprios do  campo de  atividades da  ciência. Ao mesmo  tempo, percebemos  que  os 
limites do discurso refutado sobressaem de maneira clara do discurso de Vicente Mascarenhas, é o 
que  fica patente no uso das aspas e nos comentários que antecedem e seguem o período citado. 
Assim, o narrador toma a palavra do outro para refutá‐la, com ela estabelece uma polêmica aberta 
(BAKHTIN, 2010). Em seguida, ainda no comentário que segue o período (jurídico, científico), há 
uma espécie de desqualificação dessa outra voz  social, que  também a desautoriza, o que ocorre 
quando  ele  afirma  que  semelhante  aranzel  lhe  pareceu  abstruso  e  sobretudo  baldo  de  lógica,  o  que  é 
notado por alguém muito menino, sem instrução suficiente. Essa posição frente ao discurso da ciência, 
que chega a ser irônica, dialoga ainda com o discurso da sátira aos doutores brasileiros e às suas 
pretensões de onisciência,  com o discurso da  cultura do doutor  e  com o discurso positivista de 
então.  

Na página seguinte, 153, Vicente continua comentando a citação que ele destacou da defesa 
do  júri.  Seus  comentários  à  citação, dessa  forma,  seguem  a  tendência  já  sugerida no  fragmento 
anterior: 

 
Menino, pouco lido nessa coisa, como ainda hoje sou, a afirmação daquele advogado de júri 
me pareceu menos certa do que se ele dissesse que um desvario, um mau gênio, tinha feito o 
seu constituinte errar, pecar, roubar ou assassinar. É mais decente pôr a nossa ignorância no 
mistério, do que querer mascará‐la em explicações que a nossa  lógica comum, quotidiana, 
de  dia  a  dia,  repele  imediatamente,  e  para  as  quais  as  justificações  com  argumentos  de 
ordem  especial  não  fazem  mais  do  que  embrulhá‐las,  obscurecê‐las  a mais  não  poder. 
(BARRETO, 2010, p. 153) 

 
Embora  siga  a mesma  linha  já  apontada,  nesse  fragmento  ouvimos  o  ressoar  de  outras 

vozes,  que  são  chamadas  para  compor  o  embate  entre  os  discursos  literário  e  científico. Desse 
modo, Vicente Mascarenhas acusa de indecente o procedimento de uma ciência que, para justificar 
os fenômenos sobre os quais se debruça, não tendo argumentos consistentemente firmados, recorre 
às mais  esquisitas  explicações,  o  que,  poderíamos  dizer,  pode  funcionar  como  uma  espécie  de 
negação  de  uma  história  e  de  uma  tradição  de  seu  campo  de  atividade  e  de  seus  gêneros 
discursivos.  Explicações  esquisitas  ou  misteriosas,  místicas  seriam,  afinal,  mais  adequadas  ao 
universo do mito ou da religião. Além disso, percebemos que lima‐autor‐criador não parte de fora 
do discurso da ciência, mas  integra‐o, refratado, por  intermédio de uma citação, ao seu discurso, 
embora  lhe  conserve  as  fronteiras, para,  a partir desse discurso do outro, num movimento que 
percorre a trajetória de seu interior aos seus exteriores, apresentar‐nos suas fragilidades, o que, em 
última instância, contribui para a desautorização desse outro constitutivo.  

Além disso, podemos dizer que, nesses fragmentos, assim como em todo o romance, opera 
ainda  uma  polêmica  velada  (BAKHTIN,  2010).  Não  é  apenas  com  esses  discursos  que  se 
estabelecem  diálogos.  Ao  adotar  essas  escolhas  verbo‐axiológicas,  num  processo  de  refração 
discursiva do  científico para o  literário e do  literário de prestígio para o  literário  sem prestígio, 
lima‐autor‐pessoa se posiciona no interior do campo literário de sua época, marcado pelos estilos 
parnasiano  e  simbolista,  academicistas,  conservadores  e  tradicionais,  colocando‐se  do  lado 
contrário ao assumido pela  literatura de prestígio do momento. É nesse posicionar‐se  frente aos 
campos literário e científico e a seus discursos, na interação com suas personagens e com o autor‐
pessoa, que se vai constituindo o posicionamento verbo‐axiológico que aqui chamamos de  lima‐
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autor‐criador. Compreendemos, assim, que esse posicionamento é marcado por duas polêmicas, 
uma com o discurso  literário de prestígio e outra com o discurso da ciência; polêmicas que, para 
acontecerem, movem outros discursos, inclusive os do cotidiano. 

Isso  nos  permite  afirmar  que  em O  cemitério  dos  vivos,  o  discurso  literário  não  funciona 
somente como um porta‐voz dos discursos da ciência de sua época, como acontece, por exemplo, 
em Inverno em flor, de Coelho Netto (1958). Antes, com eles, estabelece um diálogo que ultrapassa a 
dimensão da paráfrase,  questionando‐os,  contestando‐os, descaracterizando‐os, desqualificando‐
os, enfim, desautorizando‐os, não só mas também. 
 
Concluindo 

 
Compreendemos que,  enquanto  categoria  engendradora da obra  e  como posicionamento 

verbo‐axiológico, o autor‐criador não se confunde com o narrador  (nem de 1ª pessoa nem de 3ª 
pessoa) nem com o herói, embora por eles seja constituído e os constitua nas relações de alteridade. 
Dessa  forma,  em  O  cemitério  dos  vivos,  lima‐autor‐criador  se  constitui  na  relação  com  Vicente 
Mascarenhas  (narrador‐personagem)  e  com  sua  esposa  Efigênia,  que  seriam  suas  partes 
constitutivas.  

Da análise dos dois fragmentos que  tomamos para reflexão neste artigo, percebemos que, 
no  seu  processo  de  autorar,  lima‐autor‐criador  estabelece  diálogos  com  discursos  do  campo 
literário e com discursos do campo científico, por meio de polêmicas abertas e veladas. 
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A cultura popular expressa na heterogeneidade discursiva da canção brasileira 
 

Camila Cristina de Oliveira Alves2 
 

Nossa identidade é nosso lar 
É dentro de uma área de exclusão 

(O RAPPA, 2001) 
 
Ecléa Bosi,  em  seu  livro Cultura  de Massa  e Cultura Popular,  explica  que  ao procurarmos 

compreender a cultura de classes percebemos que ela está relacionada à própria sobrevivência das 
classes. A cultura se manifesta em atitudes, discursos; “essas atitudes se traduzem em signos, na 
nossa expressão  corporal, na  roupa, na  fala que  também  são  captados pelos dialogantes”  (2008, 
p.17). A classe  trabalhadora possui uma participação  importante na cultura moderna, segundo o 
pensamento  bakhtiniano,  já  que  assume  a  cultura  de massa  organizada  em  função  dela,  uma 
audiência  de  massa  composta  por  indivíduos  isolados  e  que  se  empenham  em  avaliar, 
moralmente, as ações dos personagens  com quem  são  solicitados a  se  identificar  (HIRSCHKOP, 
2010, p.122). 

 
A consciência adquire  forma e existência nos signos criados por um grupo organizado no 
curso de suas relações sociais. Os signos são alimento da consciência  individual, a matéria 
de seu desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas leis. A lógica da consciência é a lógica 
da  comunicação  ideológica,  da  interação  semiótica  de  um  grupo  social.  Se  privarmos  a 
consciência  de  seu  conteúdo  semiótico  e  ideológico,  não  sobra  nada. 
(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009, p.35) 
 

Essa é a convicção expressa na obra de Bakhtin (1987); o contexto da cultura popular e da 
celebração festiva revela o sentido de um processo histórico atuante. Uma obra, enquanto dialógica 
conforme sugere o pensamento bakhtiniano, é produzida como ato histórico, não representa um 
sujeito solitário, mas uma  intervenção discursiva ativa, condicionada por circunstâncias sociais e 
históricas  precisas.  A  lógica  do  discurso  é  a  interação  social.  A  cultura  popular  revela  esse 
enunciado que, para ter sentido, se associa a um enunciador, uma situação ideológica, a interesses 
e a um contexto social. Ao lado da cultura da classe dominante, que é tida como oficial, há outra 
manifestação de cultura coletiva, a popular, que “age falando, cantando, representando, dançando 
no meio do povo” (CASCUDO, 2006, p.25). 

A exemplo da canção “Instinto Coletivo” (O Rappa), que citamos como epígrafe no  início 
deste texto, percebemos um sujeito que apresenta uma atitude discursiva baseada na cultura de 
classes: “Abre a roda quem tá fora e quem tá dentro participa”, “Eu represento o instinto coletivo”, 
“Essa dança não faz seleção”, “Nossa identidade é nosso lar, dentro dessa área de exclusão”, “You 
donʹt see my culture, you don’t see me”; um contexto sócio histórico no qual esse discurso insere: 
“cirandas, b‐boys3 e capoeiristas/Velhos sonhos, novos nomes”, “Para o homem do samba, para o 
homem  do  funk,  para  o  homem  do  bangra”,  “Comandante Marcos,  Afrika  Bambaata4,  Padre 
Cícero e Lampião/Contra a mente de exclusão, sempre souberam/Que o  instinto é coletivo, meu 
irmão”; e a festividade coletiva, cosmovisão que liberta do medo: “quadras”, “cirandas”, “novos 
nomes na avenida”, “O folclore é hardcore5 e instiga alegria”, “fato de estarmos juntos sem pavor”. 

                                                            
2 Doutoranda do Programa de Pós‐Graduação em Linguística e Língua Portuguesa da UNESP ‐ Faculdade de Ciências e 
Letras de Araraquara e integrante do Slovo Grupo de estudos do discurso. 

3 Dançarinos da chamada break dance, ou dança de rua, manifestação artística pertencente ao movimento hip hop. 
4 Um dos grupos pioneiros da Rap Music nos Estados Unidos. 
5 Hardcore é um ritmo musical derivado do gênero punk rock. A palavra também pode ser entendida como gíria popular, 
significando: complicado, duro, rígido. 
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O  que  há  de  poderoso  na  canção  brasileira,  segundo  Câmara  Cascudo  (2006),  é  a 
valorização  do  ritmo,  recebida  de  mão  africana.  Ritmo  absorvente  que  através  do  “reino  do 
tambor, de tamanhos, timbres e formas incontáveis”, cria efeitos sobre o assunto e a melodia. Ao 
estudar a cultura brasileira devem‐se levar em consideração os seus processos de mistura que não 
se restringiram apenas ao campo étnico, mas se deram por assimilação e enriquecimento cultural, 
na  inclusão de valores e no rompimento de  fronteiras e  limites da arte  (TATIT, 2008). O  folclore 
decorre da memória coletiva e esse processo se dá continuamente, fazendo com que uma tradição 
popular  sempre  sobreviva  (CASCUDO,  2006). Desse modo,  podemos  enxergar  a  historicidade 
desse discurso ao observarmos a relação cultural e social que o sujeito faz ao relacionar elementos 
folclóricos  tradicionais,  como a herança africana  e  elementos  regionalistas, a  situações atuais de 
movimentos  e  cultura  contemporâneos:  “b‐boys  e  capoeiristas”, ao dizer  “velhos  sonhos, novos 
nomes”, “homem do samba”, “homem do funk”, “homem do bangra”, e ao conclamar seus heróis 
“Comandante Marcos, Afrika Bambaata, Padre Cícero e Lampião”. Ao mesclar o velho e o antigo, 
esse discurso propõe uma continuidade na tradição cultural brasileira, a mistura de gêneros, mas o 
mesmo  ideal  social.  Para  Bakhtin  (1987),  o  espaço  público  das  ruas,  o  popular,  “traz  o  que  é 
fronteiriço  na  vida  cotidiana  para  o  centro  exato  da  comunidade”.  É  onde  “todos  os  opostos 
comuns  se  encontram  e  se misturam”  (LACAPRA,  2010,  p.159).  “Canto,  dança, mito,  fábula, 
tradição,  conto,  independente  de  uma  localização  no  espaço.  Vivem  numa  região,  emigram, 
viajam, presentes e ondulantes na imaginação coletiva” (CASCUDO, 2006, p.52).  

A obra bakhtiniana expõe em diversos momentos essa característica intertextual e dialógica 
na  relação entre os  textos e os contextos. Fatores como a heteroglossia e o dialogismo são aspectos 
centrais dentro do discurso. Heteroglossia “se  refere à condição objetiva da  linguagem marcada 
por  uma  pluralidade  de  perspectivas  e  práticas  carregadas  de  valores  e  ideologias,  que 
permanecem  em  contato desafiador umas  com  as outras”. Dialogismo  “designa  a  condição dos 
sujeitos  como  falantes  ou  usuários  da  linguagem,  que  sempre  estão  envolvidos  nas  trocas 
simbólicas” (idem, p.170). 
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A imagem pictórica em Maus, de Artie Spiegelman:  
a dialogia da antropomorfização  

 
Maria Aline de Andrade Correia* 

 
 

Considerar  a  imagem  como uma mensagem visual  composta de diversos  tipos de  signos 
equivale  (...)  a  considerá‐la  como  uma  linguagem  e,  portanto,  como  uma  ferramenta  de 
expressão  e de  comunicação. Seja  ela  expressiva ou  comunicativa,  é possível  admitir que 
uma imagem sempre constitui uma mensagem para o outro, mesmo quando esse outro somos 
nós mesmos. (JOLY) 

Este artigo pretende analisar as representações visuais das personagens em desenho, pelo 
método da antropomorfização, e os discursos citados de Hitler em Maus, os quais serão entendidos 
como  fator  de  leitura  interpretativa,  cada  qual  contribuindo  para  o  andamento  de  um  jogo  de 
poder simbólico presente no texto de Artie Spiegelman. O objetivo desta análise recorre, então, à 
escolha do autor pelo gênero narrativo dos quadrinhos (HQ), o qual desenha as imagens visuais da 
história de seu pai – e acaba perpassando sua própria história, numa confluência de voz e imagem 
pictórica capaz de promover uma dialogia que traduza duas grandes visões de mundo presente no 
texto: a voz estética do nazismo, com todas as suas pertinências culturais/políticas do período, e a 
voz do autor – enquanto “dono” das  imagens visuais e das vozes que são apresentadas em seu 
texto.  

Uma das coisas curiosas do  trabalho de Mikhail Bakhtin – e que  se constitui em um dos 
fundamentos de todo o seu pensamento, principalmente defendida por ele no  início de seu  livro 
Questões de literatura e de estética (BAKHTIN: 2010) vem a ser a questão de como a crítica da arte – e 
a  literária está  inclusa aqui –, que  se praticava em  seu país naquele período não se apresentava 
suficiente, em sua opinião. Entre suas várias argumentações, todas pertinentes, algumas delas são 
mais relevantes para o tema que será desenvolvido neste. 

Então, uma de suas primeiras considerações diz respeito ao trabalho da crítica que trata da 
obra de arte literária como seu objeto, ou seja, dos estudos literários e suas vinculações. O primeiro 
problema apontado pelo autor gira em torno de como o pensamento crítico estava sendo orientado 
naquele  período:  “Essa  atitude  negativa  para  com  a  estética  geral,  a  recusa  radical  a  se  deixar 
orientar por ela, é o pecado  comum da  crítica da arte em  todos os  seus domínios,  cometido no 
próprio berço dessa ciência”. (BAKHTIN: 2010 p. 15). 

Essa sua argumentação deixa explícita,  já de antemão, um dos caminhos que ele pretende 
não  corroborar  em  seus  estudos  do  romance  e,  dessa  maneira,  preconizar  uma  aproximação 
necessária e pertinente entre os estudos da arte em geral e os estudos literários que viriam a seguir. 
Essa atitude se explica, primordialmente, pelo entendimento dos problemas da essência da arte no 
geral como expoentes da metafísica da arte, fator que está presente singularmente em  toda obra, 
inclusive a literária.  

Esse,  então,  é  o  primeiro  axioma  bakhtiniano  utilizado  neste  para  um  estudo  mais 
substancial  da  imagem  pictórica.  Isso  significa  que  o  entendimento  da  imagem,  enquanto 
linguagem afeita de signos expressivos, deve também ser analisada de maneira que se extraia dela 
um conhecimento estético que também contribua para o cognitivo da arte geral. Há de se levar em 
conta suas particularidades  intrínsecas, mas esse fato não a exime de uma concepção sistemática 
do campo estético, o qual abrange o espaço literário. 

Assumindo  um  dos  entendimentos  de  Ernst  Gombrich  (Ernst  H.  Gombrich.  L’art  et 
l’illusion. Apud JOLY: 2012, p. 60) em que pela imagem há a possibilidade de se instrumentalizar o 
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conhecimento, olhar para o mundo e dele  tirar uma compreensão hermenêutica, sabe‐se que ela 
não é somente uma “reprodução de uma experiência visual”, porém  torna‐se a “reconstrução de 
uma  estrutura modelo”  (Ernst H. Gombrich.  L’art  et  l’illusion. Apud  JOLY:  2012,  p.  60)  de  um 
entendimento de mundo particular do autor. Dessa maneira, com o trabalho estilístico do autor em 
cima do material escolhido, sua pintura poderá assumir uma forma de representação mais propícia 
às  suas  finalidades,  relacionando,  então,  a  função  de  conhecimento  com  a  função  estética  da 
imagem.  

Seguindo o raciocínio de Bakhtin – como um segundo ponto, e para condensar de maneira 
emblemática essa aproximação entre a arte geral e a arte literária, é que o crítico russo lança mão 
do  conceito  de  cultura  humana  e  tudo  o  que  ela  poderia  abarcar  no  campo  do  estético.  Para 
Bakhtin, era preciso que  se erigisse uma  ciência  sempre apoiada numa  criação  cultural, em que 
aquela pudesse determinar o vínculo entre o cognitivo e a “definição sistemática da singularidade 
estética” (BAKHTIN: 2010, p. 15) estes totalmente envolvidos na cultura humana. Aqui, sua visão 
se aproxima consideravelmente da de Gombrich citada anteriormente. 

Bakhtin  também admite a complexidade e dificuldade em compor e decompor um objeto 
nesses moldes, mas não há como evitar esse árduo trabalho da crítica: ele é essencial no trato do 
objeto; e uma conceituação do estético, cabível e relevante para o seu trabalho, só poderia se deixar 
entrever pela unidade da cultura humana. Somente assim seria possível um vislumbre satisfatório 
de toda a “complexidade, plenitude e originalidade do objeto” (BAKHTIN: 2010, p. 15). 

Adentrando a obra Maus, há de se considerar no trato com a história humana, o conceito de 
dominação  simbólica.  Assim,  a  dominação  simbólica  está muito  presente  e  ocupa  um  espaço 
privilegiado na contemporaneidade como um todo. Não se estranha o fato de que a língua sempre 
foi um de seus principais  instrumentos nessa hegemonia  latente de significações de mundo e de 
ordenação social. ( BOURDIEU: 1998). Porém, com a expansão dos estudos atuais da literatura e a 
partir de  suas variadas  tendências  emergentes,  é possível  observar  esse  reflexo  tendencioso  em 
textos diferenciados na atualidade, digno de modificações abrangentes na  leitura e na criação de 
narrativas.  O  romance  gráfico  Maus,  então,  serve  de  análise  para  esse  tipo  de  constatação, 
principalmente no caráter híbrido do uso de seus materiais: a voz e a imagem pictórica (EISNER: 
2010). 

Assim, as representações visuais das personagens em desenho e o discurso citado de Hitler 
em Maus  são  entendidos  como  fator  de  leitura  interpretativa,  cada  qual  contribuindo  para  o 
andamento de um jogo de poder simbólico presente em seu texto. O objetivo desta análise recorre, 
então, à escolha do autor pelo gênero narrativo dos quadrinhos (HQ), o qual desenha as imagens 
visuais da história de seu pai – e acaba perpassando sua própria história, numa confluência de voz 
e imagem pictórica capaz de promover uma dialogia que traduza duas grandes visões de mundo 
presente no texto: a voz estética do nazismo, com todas as suas pertinências culturais/políticas do 
período,  e  a  voz  do  autor  –  enquanto  “dono”  das  imagens  visuais  e  das  vozes  que  são 
apresentadas em seu texto.  

Desta maneira, o embate entre estes dois horizontes de experiências levam à construção de 
discursos de alteridade dentro da obra e, por  isso,  contribuem para a  construção das estruturas 
arquitetônicas desse  romance gráfico. A  relação pai‐filho  representada no  texto está baseada em 
um  processo  dialógico  de  sobrevivência  narrativa  e  familiar;  porém,  numa  convergência  de 
objetivos para a análise das imagens pictóricas, há a relação entre as vozes do nazismo – por meio 
dos  discursos  citados  de  Hitler  –  e  a  voz  carregada  de  Artie,  representando  o  cerne  da 
arquitetônica  de Maus  –  a  voz  e  a  imagem  visual  contraídas  numa  relação  híbrida  dentro  do 
romance gráfico. 
Os discursos  citados de Hitler utilizados na narrativa estão  imbuídos de  contraponto para uma 
mega‐visão da esfera cultural do período; mas não é somente isso. O primeiro deles, já introduzido 
na  primeira  parte  da HQ  (“Meu  pai  sangra  história”),  como  um  prelúdio,  se  apresenta  assim 
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mesmo, entre aspas: “‘Sem dúvida, os judeus são uma raça, mas não são humanos’. – Adolf Hitler” 
(SPIEGELMAN: 2009, p. 10). 

 O segundo deles também introduz a segunda parte da narrativa (“E aqui meus problemas 
começaram”) e também aparece entre aspas:  

 
‘Mickey Mouse  é  o  ideal mais  lamentável  de  que  se  tem  notícia  [...] As  emoções  sadias 
mostram a todo rapaz independente, todo jovem honrado, que um ser imundo e pestilento, 
o maior  portador de  bactérias do  reino  animal,  não  pode  ser  o  tipo  ideal de  animal  [...] 
Abaixo  a  brutalização do  povo  propagada  pelos  judeus! Abaixo Mickey Mouse! Usem  a 
Suástica!’  –  artigo  de  jornal,  Pomerânia,  Alemanha,  meados  da  década  de  1930. 
(SPIEGELMAN: 2009, p. 10) 

 
Apesar desse óbvio  remetimento  a um discurso  alheio,  a  sua utilização no  romance não 

poderia ser apenas proeminente a uma função informativa direcionada ao leitor. Isso significa que 
o  autor  utiliza marcadamente  essa  fala, mostrando  intencionalmente  o  dono  do  discurso,  para 
outro objetivo que não será simplesmente essa constatação. Sua intenção deverá ser transplantada 
para outra dimensão de sentido, ação necessária para que se realize a criação estilística e criativa 
de sua obra. Mais importante ainda: que a sua estilística possa demonstrar a riqueza da fronteira 
em sua obra. 

Dessa maneira, raciocinando o discurso citado como um material puramente linguístico, ou 
seja,  característico  da  linguagem  verbal,  um  caminho  possível  para  o  autor  seria  superá‐lo, 
transformá‐lo de maneira que se possa abarcar o universo que ele  transmite, mas que não esteja 
atrelado ao material verbal, elemento caduco nesse tipo de utilização da fala do outro. A escolha 
de Spiegelman para o trabalho com o seu “objeto enformado” (BAKHTIN: 2003, p. 5) se torna clara 
então:  a  sua  imagem  da  linguagem  torna‐se  imagem  pictórica;  as  suas  personagens‐homens 
tornam‐se personagens‐animais. Nessa constatação, em específico, o autor administra, com muita 
maestria, os “três campos da cultura humana” (BAKHTIN: 2003, p. 5). segundo Bakhtin: a ciência, 
a arte e a vida. 

Aquilo que se refere ao sujeito não é fixo nem estático, ao contrário, configura‐se como uma 
rede de comunicação entrelaçada de crenças, ideologias, objetivos únicos. Uma prerrogativa ainda 
maior defende que o ser humano é feito de linguagem. E isso predispõe que o que se sabe do outro 
vem sempre por meio da linguagem empregada –seja ela verbal ou não. Tudo é um construto que 
se dá entre um sujeito e outro sujeito, abarcados pela unidade da cultura humana, em que este está 
sob descrição e só se consegue defini‐lo por meio de sua linguagem. Dessa maneira, para conhecer 
o outro é preciso conhecer a sua linguagem, penetrá‐la, reconhecê‐la (BOURDIEU: 1998). 

Dessa maneira, o  romance gráfico  enquanto  concretização para o verbal e o pictural pôde 
proporcionar uma  interação estética entre os discursos de Hitler e a voz do autor. Nesse caso, sua 
maneira criativa de enformá‐los viabilizou a antropomorfização das personagens na narrativa, não 
de maneira aleatória, mas seguindo uma viabilização promovida pela esfera cultural da sociedade na 
II Guerra Mundial. Num trabalho de refratar a visão antissemita, suas personagens serão elencadas. 

Quanto ao campo de visão da vida, trabalhado pela estética, há um  jogo narrativo centrado 
no poder simbólico, o qual algumas vezes não se apresenta explícito na narrativa, mas escamoteado, 
e  traz  sentidos de  superestrutura de um  texto. Assim,  esse  elemento  (o poder  simbólico) muitas 
vezes não está concretizado em ações das personagens, até então  ligadas ao mundo sensível, mas 
fortemente se apresenta na própria capacidade narrativa que esta carrega em si.  

Neste caso, analisando o caráter híbrido de uma HQ no que tange seus elementos materiais, 
além dos discursos citados pertencentes a Hitler, o desenho animalizado das personagens que o 
autor escolheu para  representá‐las deve mostrar a complexidade de  seu “objeto desacreditado e 
contestado”  (BAKHTIN: 2004): os  judeus como ratos, os alemães como ratos, os poloneses como 
porcos e os americanos como cães. 
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É  assim  que  a  orientação para  o  objeto,  ou  seja,  a  intenção de  Spiegelman  se  realiza no 
texto,  demonstrando  a  riqueza  de  sua  imagem  dialogizante:  a  “refração  do  ‘discurso‐raio’”  de 
Hitler, em material verbal, transforma‐se em “imagem artisticamente prosaica” (BAKHTIN: 2004, 
p. 86), pela via pictural. Em outras palavras,  se Hitler pronunciava que os  judeus poderiam  ser 
comparados aos ratos, para a visão do autor, os alemães, enquanto seres da mesma natureza que 
aqueles,  também  deveriam  se  tornar  animais  da  mesma  cadeia  biológica,  conectados 
dialogicamente: os gatos. E essa tonalidade da sua linguagem acaba por transformar visualmente 
todos  os  outros  personagens  envolvidos  na  trama  romanesca,  pelo mesmo  raciocínio  diante  o 
semitismo presente no período. 

O antropomorfismo que transforma cada uma destas nações em um animal característico, 
todos  interligados pela  lógica de uma  cadeia  alimentar da natureza,  reflete  a  estrutura da vida 
humana naqueles dias, erroneamente tomada como ciência. Sem nenhum motivo pessoal aparente, 
mas principalmente pela pauta de uma ciência ariana, os alemães se entendiam como uma  raça 
superior aos judeus. Dessa maneira, os ratos só poderiam ser mesmo representantes do povo judeu 
nessa mesma lógica antissemita: os vermes da sociedade alemã. Não só isso, mas participavam de 
uma outra  espécie animal que não  fosse a humana. Spiegelman  trabalha estilisticamente, então, 
para  a desconstrução dessa visão  e  acaba por  refratar o discurso de Hitler de maneira  criativa, 
produtiva. 

Finalmente, no  romance gráfico Maus, a  relação extratextual, de macrocosmo, está  ligada 
mais diretamente a questões de resistência normal como forma direta de sobrevivência no mundo 
concreto e social refletido pela II Guerra Mundial – é a história de Vladek Spiegelman, seu filho e 
seus conterrâneos. Mas esse contraponto não deixa de refletir seus signos no interior do texto, ou 
seja, na sua estrutura narrativa enquanto romance gráfico. 

Dessa maneira, o entendimento gira em  torno destas  resistências numa  relação dialógica 
entre  as  personagens  e  o  outro,  este  presente  apenas  como  discurso  alheio  citado.  Esse  papel 
influiu de tal maneira no jogo narrativo que o contraste na situação superioridade/inferioridade da 
visão hierárquica simbólica promoveu dois discursos: o discurso de si – o autor e seu trabalho de 
enformação pictural na obra –, e o discurso do outro como reflexo. A ironia de Spiegelman não se 
fortalece  apenas  no  trato  com  o  material  verbal,  mas  reverbera  de  maneira  refratária  na 
antropomorfização de suas personagens: 

O  prosador  utiliza‐se  de  discursos  já  povoados  pelas  intenções  sociais  de  outrem, 
obrigando‐os  a  servir  às  suas  novas  intenções,  a  servir  ao  seu  segundo  senhor.  Por 
conseguinte, as intenções do prosador refratam‐se e o fazem sob diversos ângulos, segundo o 
caráter sócio‐ideológico de outrem, segundo o reforçamento e a objetivação das linguagens 
que refratam o plurilinguismo. (BAKHTIN: 2004, p. 105). 
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A leveza e o peso: ressignificações na arte e na vida 

 
Aline do Prado Aleixo Soares6 

Luciane de Paula7 
 
 

Pelo que vivenciei e compreendi na arte, devo responder com minha vida para que o todo 
vivenciado  e  compreendido  nela  não  permaneçam  inativos  (BAKHTIN,  2003,  p.  XXXIII‐
XXXIV). 

 
Introdução 
 

Este texto pretende refletir acerca de como a literatura integra uma esfera cultural maior 
(a arte) e se relaciona com a vida, sendo reflexo e refração desta. O texto pretende, ainda, pensar 
em como a leveza e o peso, conforme descritos e ressignificados no romance A insustentável leveza 
do  ser estão presentes nos dois âmbitos  (a vida e a arte), uma vez que características humanas – 
logo,  experiências  vividas  –  são  semiotizadas  esteticamente  pelos  discursos  artísticos  (no  caso 
analisado,  pelo  romance).  Para  isso,  parte‐se  da  relação  entre  o  gênero  romanesco  e  a  esfera 
cultural  para,  depois,  refletir‐se  sobre  o  discurso  romanesco  como  enunciado  concreto  e  sua 
relação  semiótica  com  a  vida  humana.  A  fundamentação  teórica  é  bakhtiniana  e  o  livro  de 
Kundera será o texto ilustrativo a partir do qual as questões serão abordadas. 
 
1. O gênero romanesco e sua formação na esfera cultural  
 

As  reflexões do Círculo de Bakhtin  acerca da  cultura partem do princípio de  que  esta 
representa semioticamente a vida, por meio da linguagem, que se manifesta nos diversos gêneros 
discursivos. Estes, por sua vez, se inserem nas esferas de atividade humana. Dessa forma, a cultura 
é  o  local  de  constituição  das  esferas  de  atividade  e  dos  gêneros  discursivos.  Segundo  Paula  e 
Stafuzza (2011, p. 134), 

 
A cultura é um sistema, concomitantemente, modalizador, modalizante e modalizado porque 
é  um  sistema  estruturante  primário  e  secundário  ao mesmo  tempo.  Ela  é  o  local  onde  as 
esferas de atividades atuam e onde os gêneros (e a linguagem) são compostos e se delineiam 
com uma relativa estabilidade, mas sempre em movimento. 

 
  Sendo assim, pode‐se afirmar que a literatura, inserida na esfera cultural artística, constitui‐
se por meio de uma relação semiótica entre a vida e a arte, dado que a linguagem sobre a qual ela é 
construída  tem, por sua vez, suas bases na  linguagem do cotidiano – da vida  (parte dela e a ela 
retorna).  

A  obra  de  arte,  então  –  e  a  literatura,  portanto  –  forma‐se  com  base  na  comunicação 
cotidiana – que, segundo Voloshinov,  já possui em si as potencialidades da forma artística – e se 
organiza de maneira peculiar, com determinado acabamento estético, de modo a colocar em foco a 
própria  forma do objeto artístico,  sempre  constituído e apresentado num determinado gênero e 
este, composto por sua forma, conteúdo e estilo específicos. Entretanto, “(...) esta forma única de 
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comunicação não existe  isoladamente; ela participa do  fluxo unitário da vida social, ela reflete a 
base econômica comum, e ela se envolve em interação e troca com outras formas de comunicação” 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, sem data, p. 4, mimeo). 
  O estudo do gênero  literário como  fenômeno de criação  ideológica não pode ser  feito de 
maneira mecânica, fora de sua ligação com a vida, mas deve integrar a forma e o conteúdo da obra 
em suas relações determinantes e em relação à vida, pois a literatura é reflexo e refração daquela, 
sua semiose. Dessa forma, arte e vida se integram numa relação não mecânica, e sim de diálogo – 
na concepção bakhtiniana do termo: de embate entre vozes discursivas. 

Segundo Petrilli (2010, p. 42), “A unidade de análise de que parte Bakhtin é a enunciação, 
que se realiza nas relações dialógicas, internas e externas, dos atos de fala, dos textos, dos gêneros 
discursivos”. Logo, o  romance,  sendo  exemplar do gênero  romanesco,  é  tratado  aqui  como um 
enunciado: uma  réplica no grande diálogo da vida, que  retoma  temas  já  existentes,  a partir da 
interdiscursividade  (como  o  tema da  leveza  e do peso,  que  será  explorado  adiante). A própria 
linguagem  literária parte da  linguagem da vida, e, segundo Ponzio  (2011, p. 72), ultrapassa seus 
limites – dado o caráter ideológico do signo, sobre o qual o enunciado romanesco é construído –, 
ligando‐se  também  a  outras  áreas  do  conhecimento  humano  (a  outras  esferas  culturais), 
estabelecendo relações e expressando juízos de valor. 

O método de análise proposto pelo Círculo coloca em foco essas relações de diálogo entre 
textos e discursos, de maneira que é definido, segundo Petrilli  (2010, p. 39‐40), como “dialógico‐
dialético”. Assim, a análise do  texto  literário parte da sua relação com a vida, que ele representa 
semioticamente,  a  partir  da  exotopia,  mas  sempre  considerando  seu  caráter  especial  de 
organização, que integra forma e conteúdo de maneira dialógica. 
 
2. A natureza cultural do enunciado romanesco 
 
  Em Arte e responsabilidade  (2003), Bakhtin afirma que a unidade  interna de sentido de um 
todo artístico advém da unidade da responsabilidade do sujeito que incorpora esse todo artístico à 
sua vida. Sendo assim, o  todo de uma obra artística não  se  liga de maneira mecânica, e  sim na 
interação  entre  a vida  e  a  arte,  a partir de um  sujeito  responsável que  incorpora  à  sua vida  as 
diversas esferas culturais: a vida, a arte, a ciência e a filosofia. Assim, a vida penetra na arte e vice‐
versa, pois o sujeito que responde à obra de arte o faz com toda a sua vida, de maneira que a obra 
artística se torna um momento dela. Momento este que se interpenetra com os demais momentos 
dessa mesma vida. Nesse sentido é que se pode falar em alteridade entre vida e arte: pois uma se 
constitui em correlação com a outra, reciprocamente.  
  Conforme afirma Bakhtin (2003, p. XXXIII), “Os três campos da cultura – a ciência, a arte e a 
vida – só adquirem unidade no indivíduo que os incorpora à sua própria unidade”. Sendo assim, a 
obra de arte vista de  fora de  sua  relação com a vida não possui  sentido  interno,  torna‐se vazia. 
Dialogar  com  a  vida  significa  estar  imbuída  de  valores  sócio‐ideológicos  –  daí  a  crítica  ao 
formalismo  russo assumida por Voloshinov  (em Marxismo  e Filosofia da Linguagem), por Bakhtin 
(em  diversos  textos)  e  por Medviedev  (em Método  Formal  nos  Estudos  Literários),  bem  como  o 
método pelo Círculo construído, voltado a uma poética sociológica. Exatamente porque a arte se 
nutre da vida  e  semiotiza os  seus valores  é que  ela  tem de  ser pensada,  como  todo  e qualquer 
discurso, como enunciado vivo, em movimento, reflexo e refração da vida e do homem que nele se 
projeta como sujeito enunciado. 
  O enunciado artístico, contudo, difere do enunciado cotidiano – embora, conforme  já dito, 
ambos se interpenetrem em suas respectivas construções. A diferença entre eles reside no fato de 
que  o  enunciado  artístico  não  pode  contar  com  o  contexto  imediato  de  sua  enunciação  como 
pressuposto,  pois  “Onde  o  campo  de  alcance  é mais  amplo,  o  enunciado  pode  agir  apenas  se 
sustentando  em  fatores  constantes  e  estáveis  da  vida  e  em  avaliações  sociais  substantivas  e 
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fundamentais”  (BAKHTIN/VOLOSHINOV,  sem  data,  p.  6,  mimeo).  Mas,  nem  por  isso,  o 
enunciado poético está  livre de expressar avaliações  sociais. Esta  se manifesta em  seus aspectos 
formais: desde a estrutura gramatical até a escolha lexical. Essa escolha pressupõe subentendidos 
entre autor e leitor. A valoração expressa na palavra tem a ver com o ponto de vista expresso na 
obra,  pois  não  existe  palavra  neutra,  dado  o  caráter  ideológico  imanente  da  palavra  em  sua 
qualidade  sígnica. Quanto à estrutura gramatical, o mesmo ocorre: determinadas  inversões, uso 
abusivo  de  apostos  ou  de  determinada  pontuação  (excesso  de  exclamação  ou  reticências,  por 
exemplo) revelam valores e vozes – no caso da pontuação, marca, inclusive, a entoação na escrita.  

O autor‐criador de uma obra estética  trabalha com os  julgamentos de valor  impregnados 
nas palavras que escolhe para formar a sua obra, sendo que esses julgamentos também se voltam 
para  o  leitor  presumido  e  para  a  personagem.  “O  poeta,  afinal,  seleciona  palavras  não  do 
dicionário, mas  do  contexto  da  vida  onde  as  palavras  foram  embebidas  e  se  impregnaram  de 
julgamentos  de  valor”  (idem,  p.  11).  O  enunciado  poético  também  é  parte  do  processo  de 
comunicação  viva,  que  envolve,  além dele mesmo,  o  autor‐criador,  as personagens  e  o  herói  – 
também  entendido  como  o  conteúdo,  segundo  Bubnova  (2009,  p.  40). As  relações  entre  autor, 
ouvinte/leitor, personagens  e herói determinam  a  forma da  obra  artística  no  sentido de  que  as 
escolhas  estilísticas  e  estruturais  (gramaticais)  do  autor‐criador  são  dirigidas  a  seu  leitor 
presumido – relações estas que podem variar em graus de proximidade ou distanciamento entre 
autor, personagens e herói e autor e leitor. Seja como for, a forma e o estilo são as categorias que, 
mais que o conteúdo, delineiam a arquitetônica composicional genérica de determinado discurso – 
o que se diz é essencial, mas como se diz e com que identidade estilística é o que faz a diferença. 
Pode‐se dizer um mesmo conteúdo de formas diferentes, com estilos distintos e, com isso, haverá a 
constituição  de  gêneros  diferentes.  A  escolha  depende  dos  sujeitos,  sempre  em  suas  relações 
socioculturais situacionais vividas e semiotizadas. 

Vejamos, por exemplo, aqui apenas de maneira ilustrativa (dado o espaço de escrita) como 
a  questão da  leveza  e do peso  – dois  valores  existenciais materializados  em  signos  (“palavras‐
tema”, nas palavras de Kundera) – refletem e refratam a fragilidade humana. Em outras palavras, 
como a arte  semiotiza a vida  com  relação ao  tema expresso, da maneira  como é  tratado,  com a 
marca autoral estilística de Kundera. 

 
3. A semiose da leveza e do peso existencial humano em Kundera  
 
  A insustentável leveza do ser, romance de Kundera publicado em 1982, é tomado aqui como 
exemplar do gênero  romanesco – um enunciado  composto por  conteúdo,  forma  e estilo, que  se 
articula  dentro  de  uma  esfera  da  atividade  humana  (a  arte)  e  se  insere  num  contexto  cultural 
maior.  

Parte‐se do pressuposto de que o romance dialoga com a vida a partir da responsabilidade 
dos  sujeitos  envolvidos  em  sua  construção,  pois  autor  e  contemplador  são  instâncias  que 
interagem  na  produção  e  recepção  da  obra  –  que  só  pode  ser  de  fato  constituída  quando  em 
correlação com eles. O contemplador não é entendido como o sujeito real que, de fato,  lê a obra, 
mas  como  leitor  presumido,  aquele  que  é  levado  em  consideração  pelo  autor  quando  da 
construção do enunciado verbal. A obra literária é aqui entendida como um produto da interação 
entre autor‐criador, leitor/contemplador, personagens e herói; um acontecimento da comunicação 
discursiva. 
  O  romance  em  questão  é  arquitetonicamente  construído  a  partir  de  palavras‐chave  (ou 
palavras‐tema) que orientam o seu enredo. Esses signos temáticos  indicam o conteúdo da obra e 
são objeto de reflexão filosófica por parte dos sujeitos envolvidos com o enunciado, por meio de 
digressões.  
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Conforme  evidenciado  no  título  do  romance,  a  leveza  e  o  peso  são  palavras‐tema  que 
possuem  grande  relevância  para  a  compreensão  da  arquitetônica  da  obra.  Sua  construção  é 
notadamente dialogada: o primeiro fato que se nota é que “A leveza e o peso” são subtítulos dados 
a duas partes do romance (dividido em sete partes),  intercaladas com outras partes que, por sua 
vez, possuem  como  subtítulo  outras palavras‐tema  que  são  analisadas na pesquisa de  que  este 
texto é fruto. 
  Vale ressaltar que a própria escolha lexical para a composição do romance – logo, a escolha 
de “a leveza” e “o peso” como temas –  já é, por si só, uma avaliação de seu conteúdo ideológico. 
Tendo  isso  em  mente,  vale  dizer  que  essas  palavras  são  ressignificadas  ao  longo  de  todo  o 
romance, partindo de seu primeiro capítulo.  

Essa  ressignificação  parte  de  algumas  ideias  principais:  (a)  a  de  que  a  vida  –  que  é 
representada  no  romance  e,  portanto,  dentro  dele,  é  real,  semioticamente  –  não  se  repete 
incontáveis vezes, mas  acontece  apenas uma vez,  como um  esboço de  alguma  coisa  e que  essa 
fugacidade faz com que ela seja, aparentemente, leve; e (b) a de que a contradição entre a leveza e 
o peso, que são instâncias, respectivamente, positiva e negativa de acordo com o que foi pensado 
por Parmênides, é ambígua e pode ser invertida, fazendo com que a leveza seja negativa (pesada) e 
o peso  seja positivo  (leve). Essas  ideias,  ao  longo do  romance,  são  testadas  nas  existências das 
personagens, que são acometidas pela insustentável leveza do ser. 

“Insustentável” sugere uma leveza pesada. A ideia principal que rege o romance surge de 
uma  reflexão  acerca  do  “Eterno  Retorno”,  de Nietzsche.  Ideia  segundo  a  qual,  se  a  vida,  da 
maneira como é vivida, se repetisse um número incontável de vezes, cada decisão tomada ao longo 
dela teria o peso da eternidade. Como isso não acontece, a vida possui uma aparente leveza, que 
pode, entretanto, metamorfosear‐se em peso, passando do positivo para o negativo. 

Conforme  o  romance  se  desenrola,  nota‐se  que  a  personagem  Tomas  tem  uma  atitude 
grave  para  com  as  suas  decisões:  ele  as  pesa  como  a  um  fardo,  tentando  prever  o  que  elas 
desencadearão – em vão, pois não  lhe é possível reviver a vida para verificar a correção de suas 
decisões nem prever  reações  responsivas que não dependem dele  e  sim do outro  –  e  carrega  a 
leveza como a um fardo; enquanto a vida da personagem Sabina funciona como um contrapeso à 
de Tomas: ela toma suas decisões sem pensar em suas consequências e, de tanto ser leve, torna‐se 
pesada. Sua vida, então, é encaminhada a um vazio insuportável: a insustentável leveza do ser. 

A partir desse diálogo entre  leveza e peso, semiotizado por meio das existências de duas 
personagens aparentemente opostas, mas complementares, uma vez que cada temática é imbuída 
de  valores  contrários  aos  esperados,  de  forma  dicotômica  (a  leveza  tem  o  seu  peso  e  o  peso 
comporta leveza), como pensar essa dicotomia (da leveza e do peso) na vida real? Ora, se o sujeito, 
da perspectiva bakhtiniana, é responsável e não possui álibi em sua existência, as decisões tomadas 
por  ele  são  pesadas  no  sentido  da  responsabilidade,  pois  aos  atos  responsáveis  de  um  sujeito 
respondem atos responsáveis de outros, num processo dialógico de interconstituição ininterrupto, 
pois “O indivíduo deve tornar‐se inteiramente responsável: todos os seus momentos devem não só 
estar lado a lado na série temporal de sua vida, mas também penetrar uns nos outros na unidade 
da culpa e da responsabilidade” (BAKHTIN, 2003). Sendo assim, não existem acasos, como pensa 
Tomas: o que existe é a  responsabilidade ativa e  responsiva dos  sujeitos, que praticam atos aos 
quais se seguem  respostas. A  leveza  insustentável da vida semiotizada no  romance analisado é, 
assim, o peso da responsabilidade pensada por Bakhtin, de uma vida sem álibi. 

Já que a arte representa semioticamente à vida, refletindo e refratando os valores presentes 
nela;  e  o  sentido  de  uma  obra  artística  depende  de  sua  correlação  com  a  vida  do  sujeito 
responsável  que  a  apreende,  ousa‐se  afirmar  que  a  insustentável  leveza  do  ser,  como  descrita, 
dialogada  e  ressignificada no  romance,  está presente não  só na  arte, mas  é  inerente  à vida. Às 
decisões e atitudes – atos responsáveis – tomadas ao longo da vida que não se repete incontáveis 
vezes (e que, devido a essa fugacidade, é aparentemente leve) se seguem réplicas, outras decisões e 
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atitudes  de  outros  sujeitos,  inevitavelmente.  Essa  aparente  leveza,  então,  é  pesada:  já  que  não 
existe o Eterno Retorno –  já que  se vive apenas uma vez – como pesar as consequências desses 
atos? Partindo da responsabilidade, que possui origem na alteridade constitutiva tanto do eu como 
do outro. Não se pode fugir a essa responsabilidade.  

Todos os momentos da vida (e a arte é um desses momentos: pois o sujeito responde a ela 
também com a sua vida) devem ser incorporados pelo sujeito na unidade de sua responsabilidade, 
para que adquiram, vida e arte, sentido.  
 
Considerações finais 
 
  Em  suma, pensar  no  texto  literário  como  integrante da  esfera  cultural  artística  requer  a 
mobilização das relações constituintes da arte em sua relação com a vida; bem como requer levar 
em conta a responsabilidade ética dos sujeitos envolvidos no processo de sua constituição. A arte e 
a vida, assim, se  interpenetram a partir do sujeito que apreende uma e vive a outra, sempre de 
maneira responsável. Desta forma, o sujeito que participa da construção do enunciado romanesco 
como co‐autor (autor‐contemplador), participante ativo a partir da compreensão, deve responder a 
esse  enunciado  com  a  sua  vida: deve pesar  a  leveza de  suas decisões, para  que  a  arte  adquira 
sentido na vida,  já que  esta  é  construída  a partir daquela  e vice‐versa, num processo  infinito  e 
ininterrupto de diálogo.  
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A perspectiva infantil em 
 Campo Geral: Quando o infante pode falar 

 
Juliana Estanislau de Ataíde Mantovani* 

 
 
Na  construção  estética,  deve‐se  situar  como  premissa  para  o  discurso  romanesco,  em 

distinção  ao  discurso  da  epopeia,  as  múltiplas  possibilidades  de  mediações  do  narrador  e  a 
coexistência  de  vozes  na  fala  do  romance.  É,  portanto,  pelo  plurilinguismo  e  pela  relação  de 
fronteiras que se desenvolve o discurso romanesco.  

São variadas as possibilidades de formas composicionais para a introdução e a organização 
do plurilinguismo no discurso do  romance. Objetiva‐se, em primeira análise, a  compreensão do 
plurilinguismo construído a partir da perspectiva narrativa, isso é, sendo constituído sob a forma 
de multiplicidade de focos narrativos, de fusões das falas do narrador e dos personagens, ou ainda 
sob a construção da fala de outrem introduzida no discurso do narrador e na forma de construções 
híbridas. Deve‐se ater aqui às análises de construções polifônicas constituídas por Guimarães Rosa, 
como forma de dupla mediação nas falas de seus narradores.  

O uso propositalmente concebido por Rosa na formulação do discurso de seus narradores é 
analisado por Mikhail Bakhtin, em Questões de literatura e de estética: a teoria do romance (1998), sob 
a  denominação  de  construção  híbrida,  cujo  enunciado,  embora  apresente  índices  gramaticais  e 
composicionais pertencentes a um único  falante – no caso, seu narrador –, em verdade abarca e 
deixa  transparecer  a  coexistência de dois  enunciados. Assim, na  fala do narrador  encontram‐se 
confundidos dois modos de falar, dois estilos, duas perspectivas – não somente semânticas –, mas 
também dois pontos de vistas, dois tons, dois sentidos diferentes.  

O problema do perspectivismo narrativo em Rosa é  interessante sob a ótica bakhtiniana e 
tem a validar a concepção de polifonia não somente como premissa para essa forma de discurso, 
mas igualmente quanto à construção e à relação entre o autor e os seus personagens.  

Ao  contrário da  construção  épica,  em  que não  existem personagens  autônomos  e  livres, 
representantes de  vozes  e  linguagens de diversos  grupos  sociais, proclamadores de  verdades  e 
tons diversos – visto que a única voz a ressoar é a do autor, como discurso exclusivo, cuja verdade 
ética tem apenas a se confirmar nas falas dos personagens –, o discurso romanesco está aberto para 
a construção de verdades novas e multiplicadas – conforme novos e multiplicados sejam o pontos 
de vistas e as verdades de seus personagens.  

Assim,  a  polifonia  amplia  as  possibilidades  de  discurso  e,  ao  passo  que  diversas  vozes 
dialogam, lança mão de uma construção livre e autônoma para seus personagens – sujeitos falantes 
e perpetuadores de suas formas de linguagens e de suas atitudes individuais.  

Em  consonância  com  o disposto por Bakhtin  acerca da  construção dos personagens,  em 
Problemas  da  poética  de Dostoiévski  (2002),  deve‐se  conceber  a  criação  dos  personagens  rosianos 
como  seres, acima de  tudo,  falantes! Seus personagens não  são gestados  como escravos mudos, 
mas  sim  pessoas  livres  e  capazes,  inclusive,  de  se  colocarem  lado  a  lado  com  seu  criador  e 
estabelecer  diálogos.  Isso  porque Guimarães  Rosa  não  afirma  a  existência  de  seu  personagem 
como  objeto,  mas  antes  como  um  sujeito  plenamente  investido  de  direitos  autônomos, 
representando  a  consciência  do  outro  sem  subordiná‐la,  sem  retirar  dela  a  sua  autonomia 
(BAKHTIN, 2002).  

                                                            
* Graduada em Licenciatura Letras ‐ Português, pela Universidade de Brasília – UnB. Especialista em Literatura Brasileira 
pelo Programa de Pós Graduação Lato Sensu, da Universidade Católica de Brasília – UCB. Mestre em Literatura pelo 
Programa de Pós Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Literatura e Práticas Sociais, da Universidade de Brasília – 
UnB. Vinculada ao Grupo de Estudos Literatura e Cultura, da Universidade de Brasília.  
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Essa premissa pode  ser  amplamente  observada  na  construção  narrativa de Campo Geral, 
visto que a criança, o  infante – o ser emudecido...? – aparece  investido de uma nova  roupagem, 
sendo ele mesmo o porta‐voz de suas experiências. Nessa narrativa, vê‐se a apresentação do outro 
como  uma  individualidade,  não  sendo  fundida  ou  abafada,  entretanto,  a  voz  da  criança;  o 
narrador não analisa como adulto a experiência infantil, ele dá abertura em sua narrativa para que 
a descoberta do mundo seja evidenciada pela perspectiva encantada de Miguilim. O narrador é, 
além de tudo, um mediador, mas jamais tende a reduzir a voz de Miguilim,  jamais tenta torná‐lo 
um  ser  objetificado  –  e  pela  autoconsciência  do  personagem  já  se  constrói  um  princípio  de 
polifonia. 

Em Campo Geral, pode‐se, dessa forma, perceber a construção híbrida aludida por Bakhtin, já 
que o perspectivismo narrativo é ampliado e o narrador veste máscaras, assumindo um ponto de 
vista diverso, multiplicando os olhos que veem uma cena e, por consequência, as verdades aceitas. 
O discurso do narrador  se mescla,  se  confunde  ao do personagem Miguilim:  o narrador  em  3ª 
pessoa, tradicionalmente épico, distante e objetivo, reflete, encena e narra outro eu, outra voz. 

Essa  categoria  híbrida  de  perspectivismo  narrativo,  cujo  distanciamento  narrativo  se 
mistura  aos  usos  de  diminutivos,  adjetivos  e  expressões  pessoais  –  comuns  ao  tom  lírico  e  à 
aproximação narrativa –, em que coexistem a consciência artística do narrador e a experiência vital 
(e essencial) do personagem, é também analisada por Franz Stanzel (CARVALHO, 1981), o qual a 
descreve como uma situação da narrativa do “Romance Personativo”. 

O uso da construção híbrida, narrativa personativa – ou ainda denominada Falsa 3ª pessoa 
–  é  um  recurso  possível  não  somente  pelos  usos  de  expressões  pessoais  pelo  narrador,  mas 
principalmente pelo discurso indireto livre, amplamente usado em Campo Geral. No trecho a seguir 
pode‐se notar que  a  fala  –  e o ponto de vista  – do narrador  aparece misturada  e  confundida  à 
percepção do menino Miguilim, uma vez que não há qualquer marcação de fala em 1ª pessoa do 
personagem,  havendo,  entretanto,  diversas  marcas  de  presentificação,  de  subjetividade  e  de 
cumplicidade compartilhada pelo narrador e o personagem: 

 
Pai largou de mão o serviço todo que tinha, montou a cavalo, então carecia de ir no Côcho, 
visitar seo Deográcias, visita de tristezas. Então aquela noite, sem Pai nem Vovó Izidra, foi o 
dia mais bonito de todos. Tinha lua‐cheia, e de noitinha Mãe disse que todos iam executar 
um passeio,  até  onde  se  quisesse,  se  entendesse. Eta  fomos,  assim  subimos, para  lá dos 
coqueiros. Mãe ia na frente, com Luisaltino. A gente vinha depois, com os cavalos‐de‐pau, a 
Chica trouxe uma boneca. (ROSA, 2006, p. 87, grifos meus) 

 
A obra Campo Geral possui uma grande força simbólica especialmente no que diz respeito 

ao processo de aprendizagem e descoberta da criança, a partir de sua perspectiva de visão. Assim 
como  explorado  em  outras  obras,  como  em As margens  da  alegria  e  em Os  cimos,  a  construção 
narrativa rosiana engendra a perspectiva visual infantil como princípio norteador e guia dos novos 
caminhos  pelas  experiências  no  sertão.  A  narrativa  de  viagem  nessas  obras  toma  proporções 
únicas, tendo em vista o contato virgem e iniciatório dos meninos com o mundo e as paisagens do 
sertão. 

A percepção do inédito, inesperado e genuíno explode das páginas de Campo Geral ditando 
os  percursos  a  serem  seguidos  pelos  olhos  igualmente  virgens  de  seu  leitor‐viajante.  É  a 
perspectiva visual infantil que emerge e pulsa nessa narrativa de descobertas e revelações, o que só 
possível por intermédio desse modo de construção arquitetônica de Guimarães Rosa – a partir do 
qual se possibilita perpetuar um perspectivismo narrativo híbrido e cativante, cujo narrador veste 
máscaras servindo como um mediador de seus personagens.  

Pode‐se ressaltar, por fim, que esse tipo de narrador é compreendido por Ronaldes de Melo 
e Souza como um “narrador epilírico” (SOUZA, 2008), que em 3ª pessoa  limita sua visão e torna 
transparente o ponto de vista, ou seja, revela a percepção visual através da experiência da criança 
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narrada, e assim incorpora a máscara de outrem e dramatiza a realidade narrada através da dupla 
mediação. Dessa forma, junta‐se ao gesto impessoal de limitação de ponto de vista de um narrador 
épico  o  transbordamento  do  tom  lírico  entusiasmado  do menino  –  cujo  fascínio mistura‐se  ao 
deslumbramento do próprio narrador. 

A  importância  da  travessia,  do  aprendizado,  ou  da  experiência  do  jogo  simbólico  das 
interações  com  a  natureza  e  com  vida,  pode  ainda  ser  analisada  como mote  central  em Campo 
Geral,  e nessa narrativa  a valoração da  experiência  se  constrói  através da mundividência ou da 
visão  criadora  e poética dos meninos  contadores de  estórias. Assim, há na obra  a  existência da 
autoconsciência  do  personagem,  visto  que  não  parece  importar  apenas  a  representação  do 
personagem no mundo, mas – acima de tudo – o mundo a partir da perspectiva do personagem e a 
sua experiência viva (BAKHTIN, 2002).  

 “De tudo o que escrevi, gosto mais da estória de Miguilim”, revelou o autor em uma carta 
a  uma  prima  estudante,  em  1966.  “Por  quê?  Porque  ela  é mais  forte  que  o  autor,  sempre me 
emociona;  eu  choro,  cada  vez  que  a  releio, mesmo  para  rever  as  provas  tipográficas. Mas,  o 
porquê, mesmo,  a  gente  não  sabe,  são mistérios  do mundo  afetivo”  (PITANGUY,  2006,  p.1),  e 
Campo  Geral  é  sem  dúvidas  uma  obra  transcendental,  que  provoca  a  visão  do  invisível,  que 
provoca o choro e a alegria, representando a luta contra o automatismo e a lógica da sobrevivência 
“adulta”.    

Essa  narrativa  comandada  pelo  narrador  epilírico  abre  margem  à  visão  poética  da 
imaginação  criadora  infantil,  que  não  aceita  (ou,  ao menos,  reivindica  uma  nova  visão  para)  a 
lógica das pessoas grandes, porquanto o menino Miguilim é um grande experienciador da vida, 
um contemplador maravilhado pela (i)lógica poética do sertão e das palavras... É imprescindível, 
assim, manter  intacta  a  autonomia da  voz  infantil;  e,  conforme  analisado por Paulo Rónai,  é  a 
construção híbrida a forma capaz de estabelecer tal liberdade da voz infantil, já que a obra Campo 
Geral é  

 
escrita em terceira pessoa convencional da ficção, mas [...] apreende apenas a experiência do 
menino Miguilim, ressalta Dante Moreira Leite que o recurso é necessário,  ‘pois a história 
não poderia ser narrada pelo herói a não ser por evocação, e isso (...) destruiria o seu núcleo 
fundamental, que é a perspectiva da criança (Paulo Rónai, no prefácio de Primeiras Estórias, 
ROSA, 2005, p. 27, grifos meus) 

 
Assim  compreendido  o  problema  do  perspectivismo  narrativo  em Campo Geral,  deve‐se 

erigir tal fórmula de mediação do narrador da visão infantil como a abertura capaz de possibilitar 
a  compreensão  dos  personagens  como  seres  autônomos,  livres  e  dialógicos;  personagens  que 
sendo crianças,  têm a sua visão  representada pela  fala do narrador de maneira dialógica, e que, 
portanto, não têm os seus discursos emudecidos e calados pelo mundo oficial adulto.  

Sob  essa  nova  perspectiva,  em  que  emerge  uma  opinião  contrária  à  do mundo  oficial 
adulto, o que se torna possível é a construção autônoma da criança, e de seu mundo, e uma visão 
através de seus olhos que enxergam a vida a partir de uma perspectiva ambivalente, de renovação, 
de renascimento, de regeneração. 

A autonomia dada aos personagens e a estrutura narrativa de construção híbrida permitem 
que  na  fala  do  narrador  esteja,  em  verdade,  o  ponto  de  vista  independente  da  personagem 
Miguilim; dessa forma, o que se observa em Campo Geral é a reivindicação do ponto de vista e a 
opinião  infantis sobre a alegria e a  tristeza, e através desse processo é construída,  também, uma 
perspectiva regenerativa do riso.  

E  a  partir  dessa  forma  de  construção  narrativa,  Guimarães  Rosa  cria  personagens 
autônomos e livres, a partir dos quais se pode afirmar o eu e o outro não como objetos, mas como 
sujeitos que são investidos de plenos direitos, discursos e ações. Dessa maneira, na obra rosiana, o 
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outro é  representado como um  indivíduo que  tem  liberdade e autonomia em seu discurso e em 
suas atitudes.  

O princípio da alteridade mantém‐se nas  relações dialógicas com o outro, com a criança, 
que são estabelecidas a partir da construção da obra. E esse outro, a criança, é representada como 
uma individualidade, mas sem que à sua voz seja incorporada plenamente a voz do mundo oficial, 
uma  vez  que  a  sua  voz  não  é  reduzida  e  a  sua  imagem  não  é  convertida  em  uma  realidade 
psíquica objetivada (BAKHTIN, 2002).  

Mantendo o princípio da alteridade, a construção da personagem e de seu discurso na obra 
rosiana perpetua a independência interior dessas personagens na estrutura, isso é, na composição 
artística, dando a elas a capacidade de falar e, mais, de serem ouvidas como sujeitos constituídos 
de autonomia.   

Por fim o que se pode compreender é que, ao passo que o perspectivismo narrativo torna 
ampliadas  as  possibilidades  de  ecoar  as  vozes  dos  personagens,  ao  contrário  de  estruturas 
narrativas que emudecem e sufocam a voz do ente infantil, a estória presente em Campo Geral não 
se encontra encarcerada nos ditames e visões adultas e oficiais. Em verdade, Rosa  lança mão de 
uma  estrutura  que  revalida  e  devolve  a  capacidade  de  fala  de  seus  infantes  e,  assim,  a 
aprendizagem  sobre a  tristeza e a alegria e as  suas  transformações aparecem vislumbradas pela 
perspectiva  infantil,  em  busca  de  desprender‐se  das  regras,  tabus  e  das  forças  hierárquicas 
determinadas pela lógica do mundo oficial adulto.  

Em outras palavras e, validando a  teoria bakhtiniana, pode‐se comparar as definições de 
Bakhtin acerca do mundo oficial e do mundo não‐oficial, presentes em A Cultura popular na Idade 
Média e no Renascimento, O contexto de François Rabelais (2010), com as representações em Campo 
Geral  acerca  do mundo  e  da  lógica  adulta  e  da  opinião  e  interpretação  do mundo  a  partir  do 
encantamento e curiosidade infantil.  

Ao  mundo  oficial  do  regime  vigente  e  das  relações  hierárquicas,  que  consagra  a 
estabilidade, a norma, a imutabilidade e a perenidade das regras que o regem (BAKHTIN, 2010), 
equivale aqui a compreensão adulta da vida, marcada pela  lógica da ordem e da subordinação e 
pela  não  aceitação da mutabilidade do mundo  e dos  homens. O mundo  oficial  adulto  aparece 
marcado na obra  sob a  forma da violência do pai e pelas queixas dos  sofrimentos da mãe, pela 
hierarquia e a obediência impostas pela força paterna, e pela submissão da figura materna. 

Miguilim, representante e porta‐voz da  libertação  temporária da verdade dominante, por 
vezes engendrada na obra pelas brincadeiras infantis ou pelo riso espontâneo e alegre das crianças, 
faz  ilustrativas observações sobre os adultos, como seu Pai Bernardo e sua Mãe Nhanina: aquele 
violento,  autoritário  e  suicida,  e  essa  triste  e pessimista  com  relação  à vida. E,  assim, Miguilim 
“não tinha vontade de crescer, de ser pessoa grande, a conversa das pessoas grandes era sempre as 
mesmas coisas secas, com aquela necessidade de ser brutas, coisas assustadas” (ROSA, 2006, p. 35). 
Tal visão  o  faz não desejar  crescer,  já que  é melhor  inventar  estórias, para poder  experimentar 
outras vidas, outras experiências. Ronaldes esclarece, inclusive, que 

 
A poeticidade da estória de Miguilim suplanta a factualidade das histórias dos homens que, 
como seu pai, não conseguem transcender o fardo imanetizador da causalidade do destino. 
(SOUZA, 2008, p. 129) 

 
Pode‐se comparar a visão de Miguilim a respeito da vida adulta, reguladora, seca, violenta 

e  ordenada,  à  abolição mesmo que  temporária das  festas  carnavalescas.  Se Bakhtin  apresenta  a 
festa popular carnavalesca como o triunfo de uma “libertação temporária da verdade dominante e 
do  regime vigente, de abolição provisória de  todas as  relações hierárquicas, privilégios,  regras e 
tabus.” (BAKHTIN, 2010, p. 8), o mesmo é possível pela alternativa de Miguilim por abster‐se das 
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ordens adultas e, aprendendo a rir, criar estórias inventadas de  juízo e a aceitar a inevitabilidade 
da tristeza e a coexistência da alegria.  

O  jogo infantil e o riso espontâneo funcionam igualmente como uma força de inversão de 
papéis  sociais  e  de  aceitação  das  transformações  da  vida.  O  riso  infantil,  na  perspectiva  de 
Miguilim, será uma  fórmula de regeneração e reinvenção da vida diante dos sofrimentos de sua 
pequena, mas dura, existência.  

Em síntese, na obra Campo Geral, de Guimarães Rosa, a estrutura composicional permite a 
manifestação  da  voz  e  do  discurso  infantil  que,  contrastada  à  perspectiva  adulta,  emerge  a 
primeiro plano e possibilita ao leitor a visão da criança, do infante, do outro, e – portanto –, nessa 
narrativa, reivindica‐se a compreensão do outro nas relações dialógicas culturais, simbolizada nas 
relações da criança com o mundo oficial adulto.  
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A prosa brasileira contemporânea do século XXI – Ó, de Nuno Ramos: alteridade, 
linguagem e cultura, por um romance dialógico‐ensaístico 

 
Deneval Siqueira de Azevedo Filho8 

 
 

Há, na fala e nas discussões acadêmicas, hoje, seja na mídia, ou em colóquios de grupos de 
pesquisa, ou em cursos stricto sensu específicos sobre estudos de literatura ou ainda em publicações 
da crítica  literária, organizadas ou de autoria única, um mote constante, uma nódoa que parece 
não querer passar o pano: prolongar a polêmica sobre a “agonia” da literatura.  Aquilo que Leyla 
Perrone‐Moisés  chamou de  “O  longo  adeus  à  literatura”,  em  seu  artigo  publicado  no Caderno 
“Ilustríssima”, da Folha  de São Paulo, de  10/07/2011. É  sobre  sua  resenha, meu primeiro  foco de 
discussão  nesta  fala. Começando  seu  artigo  com  a  provocante  afirmação  “A  literatura  acabou” 
(Idem) provoca‐nos a refletir sobre o que foi anunciado há mais de um século, segundo a mesma 
autora,  e  “tem  sido  repetido  desde  então,  com  uma  insistência  cansativa”  (Idem). Mais  de  um 
século? É. O século XIX deve ser a âncora solta das amarras para que  iniciemos alguma reflexão 
sobre a crise da  literatura hoje. Foi Rimbaud,  talvez, o primeiro escritor a anunciar, em 1879, em 
revelação ao amigo Delahaye o seguinte: “Não me interesso mais por isso”. E quando disse “Isso”, 
se referia à poesia, se referia à literatura.   
  Ao longo do século 20, grandes teóricos falaram do fim da literatura. Valéry declarou o fim 
do romance quando disse que não se podia mais escrever ʺA marquesa saiu às cinco horasʺ. Sartre, 
em 1948,  terminava seu  ʺO Que É a Literatura?ʺ com uma advertência:  ʺNada nos garante que a 
literatura  seja  imortal  [...] O mundo pode muito bem passar  sem  a  literatura. Mas pode passar 
ainda melhor  sem o homemʺ. Maurice Blanchot mergulhou  a  fundo na questão  e  concluiu,  em 
1959:  ʺA  literatura  vai  em  direção  a  ela  mesma,  em  direção  à  sua  essência,  que  é  o 
desaparecimentoʺ.  E  Roland  Barthes,  em  seu  último  curso,  de  1979,  lamentava:  ʺAlgo  ronda  a 
nossa história: a morte da literaturaʺ. 
Se fizermos um levantamento, os títulos de vários ensaios editados na última década falam por si: 
ʺOs Fins da Literaturaʺ  (B. Levinson, 2001);  ʺO Último Escritorʺ e  ʺDesencanto da Literaturaʺ  (R. 
Millet, 2005 e 2007);  ʺO Adeus à Literatura. História de uma Desvalorização, do Século 18 ao 20ʺ 
(W. Marx,  2005);  ʺO Último  Leitorʺ  (R.  Piglia,  2006);  ʺO  Silêncio  dos  Livrosʺ  (G.  Steiner,  2006); 
ʺLiteratura  para Quê?ʺ  (A. Compagnon,  2007);  ʺA Literatura  em  Perigoʺ  (T. Todorov,  2007). No 
Brasil, vários críticos discutem e publicam sobre o assunto. 

Teoricamente,  quero  refletir  sobre  o  que  teria  levado  ao  impasse  a  produção  literária 
contemporânea, o  impasse sobre o qual, no entender de Maria da Glória Bordini  (2007, p. 58), é 
necessário pontuarmos mais  criteriosa e  criticamente, pois essa  crise  se  instaura na Europa, nos 
Estados Unidos, nos países recém‐colonizados da África, na Ásia e no Oriente. 

Se olharmos para o Brasil, e isso é o que mais me interessa, a autora (op. cit.) afirma que “a 
literatura, recentemente, tem caminhado a passos rápidos para o anódino.” Sustenta seu raciocínio 
afirmando  que  “A  desertificação  do  ímpeto  criativo,  no  campo  da  literatura  brasileira,  parece 
acompanhar a situação de permanente crise do país.” (Idem, ibidem) 

Enriquecendo  essa  discussão,  Lucia Helena,  em  seu  Ficções  do Desassossego,  no  capítulo 
intitulado “A Literatura como passagem” (2010, p.170), vale‐se de uma profunda reflexão sobre “a 
construção do pensamento trágico e o surgimento da razão no mundo clássico“, para trabalhar o 
conceito de ficção do desassossego, denominação que dá às “narrativas sobre o processo social de 
crise, aquele que compreende as últimas décadas do século XX e o  início do século XXI.”  (Idem, 
ibidem) 

                                                            
8 Universidade Federal do Espírito Santo ‐ UFES. 
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Em um debate  recente  com  a  crítica Beatriz Resende,  organizado pelo  Instituto Moreira 
Salles, o pesquisador Alcir Pécora foi radical ao afirmar que tinha uma “impressão de que o campo 
literário  se  encontra hoje numa  situação de  crise,  observável pela  relativa perda da  capacidade 
cultural da  literatura de se mostrar relevante, não apenas para mim, mas para muitos que estão 
comprometidos com a cultura”  (Pécora, 2011) e explicou: “como se alguma coisa se  introduzisse 
nela  (sem  eventos  violentos)  e  a  tornasse  inofensiva,  doméstica. Um  vírus  de  irrelevância,  por 
assim dizer.” (Idem, ibidem) 

O  tema desta minha  fala, conforme desenvolvimento dos conceitos e  ideias a seguir,  tem 
como  justificativa  e  contribuição  acadêmica:  há,  nesse  lugar de  crise da  expressão  na  literatura 
contemporânea brasileira, ao tentar formular, em diferentes ordens de argumentos, um dialogismo 
Bakhtiniano com o que considero uma “literatura do  ‘fora’”, dialogando com Michel Foucault, e 
que é representada, como corpus nesta fala, pelo romance‐ensaio Ó, de Numo Ramo9s (2010), um 

                                                            
9 Nuno Ramos  é  um  artista  que  parece  contrariar  violentamente  as  premissas  de  e  os  argumentos  sobre  a  crise  da 
literatura. Nuno Ramos nasceu em 1960, em São Paulo, onde vive e trabalha. Formado em filosofia pela Universidade 
de  São Paulo,  é pintor, desenhista,  escultor,  escritor,  cineasta,  cenógrafo  e  compositor. Começou  a pintar  em  1984, 
quando passou a fazer parte do grupo de artistas do ateliê Casa 7. Desde então tem exposto regularmente no Brasil e 
no  exterior. Participou da Bienal de Veneza de  1995,  onde  foi o  artista  representante do pavilhão brasileiro,  e das 
Bienais Internacionais de São Paulo de 1985, 1989, 1994 e 2010. Em 2006, recebeu, pelo conjunto da obra, o Grant Award 
da  Barnett  and  Annalee  Newman  Foundation.  Dentre  as  exposições  individuais  que  fez,  destacam‐se,  em  2010,  as 
produzidas na Gallery 32, em Londres, Inglaterra; no Galpão Fortes Vilaça, em São Paulo, Brasil; e no MAM ‐ Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brasil. Em 2009, apresenta Mar morto (Soap Opera 2) na Galeria Anita Schwartz, no 
Rio de Janeiro. Em 2008, participa do projeto Respiração, da Fundação Eva Klabin, no Rio de Janeiro, com a exposição 
Pergunte ao. No mesmo ano, Asa  branca, Funarte, Belo Horizonte, Brasil; Fodasefoice, Galpão Fortes Vilaça; Bandeira 
branca, CCBB  ‐ Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília, Brasil, e Galeria Bernardo Marques, Lisboa, Portugal. Em 
2006, Ai de mim! , Galeria Fortes Vilaça, São Paulo; Vai, vai, Instituto Tomie Ohtake, São Paulo. Em 2004, Morte das casas, 
CCBB,  São Paulo  e Pinacoteca do Estado de  São Paulo. Em  2003, O  que  são  as horas?, MAP  ‐ Museu de Arte da 
Pampulha,  Belo Horizonte.  Em  2002,  Luz  negra, Galeria  Fortes Vilaça,  e  Terra  da  sede, Centro Universitário Maria 
Antônia, São Paulo. Em 1999 e 2000, realizou a primeira retrospectiva de sua obra, apresentada no Centro de Artes 
Hélio Oiticica, Rio de Janeiro, e no MAM, São Paulo, respectivamente. Ainda em 2000, ParaGoeldi 2, Casa Vermelha, 
Curitiba, Brasil. Em 1996, As vezes,  reconstrução da galeria da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, 
Brasil, com modelo 10% menor que o original e em seu próprio interior; e ParaGoeldi, AS Studio, São Paulo. Em 1995, 
46ª  Bienal  de  Veneza,  Itália; Milky Way,  Brooke Alexander Art  Gallery, Nova  York,  EUA.  Em  1994, Montes,  Sesc 
Pompéia,  São Paulo. No  final de  1992,  apresenta, na Casa de Cultura Mario Quintana,  em Porto Alegre,  111, obra 
produzida sob o  impacto do assassinato de 111 presidiários na  invasão da Casa de Detenção do Carandiru, em São 
Paulo,  ocorrida  em  outubro  daquele  ano.  Também  em  1992,  expõe  no  Centro  de  Estudos  Brasileiros, Assunção, 
Paraguai. Nas exposições coletivas de que participou destacam‐se, em 2010, a XXIX Bienal Internacional de São Paulo. 
Em 2008, De perto e de longe ‐ Paralela 08, Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo; e God Is Design, Galpão Fortes Vilaça. 
Em 2005, 5ª Bienal do Mercosul, Porto Alegre, 29º Panorama de arte brasileira, MAM, São Paulo. Em 2004, Afinidades e 
diversidades,  Projeto  Carlton  Encontro  com  Arte,  São  Paulo  ‐  exposição  conjunta  com  o  americano  Frank  Stella, 
influência importante em sua obra. Em 2003, Novas aquisições 2003 ‐ Coleção Gilberto Chateubriand, MAM, Rio de Janeiro, 
e Marcantonio Vilaça  ‐ Passaporte contemporâneo, MAC/USP  ‐ Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São 
Paulo. Em 2000, O trabalho do artista, Instituto Itaú Cultural, São Paulo; e a exposição itinerante Ultrabaroque ‐ Aspects 
of  Post  Latin American Art, Museum  of Comtemporary Art,  San Diego,  EUA/Museu  de Arte  de  Porto  Rico,  Porto 
Rico/Chicago Cultural Center, Chicago, EUA/Atarazanas, Valência, Espanha/Forth Worth Museum of Modern Art, São 
Francisco, EUA/Museum of Modern Art, Walker Art Center, Mineápolis, EUA. Em 1999, Por que Duchamp? , Paço das 
Artes, São Paulo. Em 1997, Fronteiras,  Itaú Cultural, São Paulo. Em 1994, Mácula, XXII Bienal  Internacional de São 
Paulo. Em 1992, Latin American Artists of the 20th Century, Sevilha, Espanha/Centre Pompidou, Paris, França/Colônia, 
Alemanha/MOMA  ‐ Museum of Modern Art, Nova York, EUA. Em 1989, XX Bienal  Internacional de São Paulo. Em 
1988, Brasil já, Museum Morsbraich, Leverkusen; Sprengel Museum Hannover, Hannover; e Galeria Landergirokasse, 
Stuttgart, todos na Alemanha. No mesmo ano, Modernidade, Musée de La Ville de Paris, França, e MAM, São Paulo. Em 
1986, 2ª Bienal de La Habana, Havana, Cuba. Em 1985, Casa 7, MAM, Rio de Janeiro, e MAC/USP, São Paulo; XVIII 
Bienal Internacional de São Paulo. Em 1984, 2º Salão de Arte Contemporânea em São Paulo ‐ Prêmio de Aquisição, São 
Paulo. 

9Tomo o sentido de trágico para explicar a narrativa que, de acordo com Lucia Helena, em Ficções do Desassossego (p. 175), 
“É uma posição de passagem, justamente porque não admite como definitivo e “incontornável” o mundo da sensação 
empírica  e  do  racionalismo,  claro  em  aparência, mas  na  verdade  confuso  e  ambíguo.(...)  Em  outras  palavras,  a 
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dos  livros mais  instigantes desse  nosso  tempo, principalmente, porque  enfrenta  tragicamente  a 
questão da decepção dos mitos e, especialmente, a lógica da falência que instaura a linguagem. Ó 
presta‐se, com efeito, entre as produções contemporâneas no Brasil, ao exercício da crítica literária 
como  diálogo  e  reflexão  ético‐política  sobre  o  espaço  ocupado  hoje  pela  literatura.  Defendo 
também, a obra Ó, como um romance trágico, de vida e de morte, constituído por uma poética da 
negatividade,  no  conceito  de  Ricardo  Piglia.  (Apud  AVELAR,  2010,  disponível  em 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/travessia/article/view/14632/13381,  acesso  em 
19/08/2011).   

A fim de fazer um levantamento da crítica e da produção crítico‐historiográfica que pensa a 
crise, além dos autores abordados no início desta fala, há vários conceitos presentes em Literatura, 
intelectuais e a crise da cultura (HELENA, 2007), cujos artigos “examinam  influências e práticas de 
linguagem  da  literatura”  e  “partem  das  ligações  entre  a  atividade  literária,  as  funções  do 
intelectual  e  o  panorama  da  atual  crise  social,  decorrente  das  formas  contemporâneas  de 
reprodução do capitalismo e dos efeitos da globalização.” (Idem, texto de orelha). 

Além,  há  Contemporâneos,  de  Beatriz  Rezende  (2009),  Novas  Leituras  da  Ficção  Brasileira 
Contemporânea  (PEREIRA,  2011)  e  Ficção  Brasileira  Contemporânea,  de  Karl  Eric  Schollhammer 
(2010), que “resolveu encarar o tema espinhoso da ʺficção brasileira contemporâneaʺ. Começa com 
a típica pergunta acadêmica ʺQue significa literatura contemporânea?ʺ, o volume é bem relevante 
no  seu  trato  com  a  matéria,  principalmente  quando  entra  no  assunto  (a  partir  do  segundo 
capítulo). Schøllhammer   coloca os pingos nos ʺisʺ, quando, por exemplo, afirma: ʺInicialmente, a 
ʹGeração 90ʹ foi um golpe publicitário muito bem armadoʺ; e ʺOlhando mais de perto, entretanto, é 
difícil encontrar semelhanças reais entre os participantesʺ. E no capítulo dedicado ao  ʺmercadoʺ: 
ʺApesar da modernização do mercado editorial, sua realidade econômica é crítica.” 

Estas  escolhas  se  explicam  porque  dão,  inegavelmente,  suporte  teórico  a  esta discussão, 
delimitando‐a  a  investigar o  acento da  literatura  contemporânea hoje, que não  está  somente na 
força  do  fragmento, mas  também  atualiza  a  interrogação  sobre  uma  outra  “subjetividade”,  ou 
“não‐subjetividade”,  fundamental para  situar  o  lugar  em  que  a  literatura  re‐propõe  a pergunta 
existencial de cada  tempo, descrevendo, assim, um sujeito que se disfarça atrás de uma máscara 
mortuária,  ultimato  da máscara  trágica  e  que  perdeu  o  uso  da  razão,  uma  vez  que  deixou  de 
buscar ou de indicar uma verdade. 

Refiro‐me  ao  ensaio  “O  pensamento  do  exterior”,  de  1966,  publicado  na  obra  Estética, 
Literatura  e  Pintura, Música  e  Cinema  (2001,  p.119‐246),  ensaios  que Michel  Foucault  reuniu  no 
decorrer de sua vida de pensador. O argumento principal de Michel Foucault, nesse ensaio, é de 
que a literatura (mas não apenas) deve ousar‐se se perder no exterior de suas próprias linguagens, 
por meio da fuga sem fim para o exterior de toda e qualquer forma de subjetividade, interiorização 
e intimismos. 

Para  tanto,  Foucault  argumenta  que  o  ser  da  linguagem,  e  especialmente  o  ser  da 
linguagem  literária  é  antes  de  tudo  um  “ser”  que  se  funda  não  na  verdade  do  dizer, mas  na 
assunção da mentira, pois o “eu falo” corresponde não à verdade referencial de quem fala, mas a 
um  “eu minto”  na  ficção.  Esse  “eu minto”  da  ficção,  segundo  Foucault,  não  se  diz  de  forma 
introspectiva,  mas,  pelo  contrário,  expande  para  o  exterior  de  si  e  da  linguagem,  dizendo  e 
inventando o fora ao dizer, ao mentir, ao produzir ficções. Para delimitar este enfoque, a ideia de 
exterioridade em Ó, valho‐me deste fragmento: 

 
Habituou‐se a crer que a  literatura moderna  se  caracteriza por um  redobramento que  lhe 
permitiria  designar‐se  a  si mesma:  nessa  auto‐referência  ela  teria  encontrado  o meio,  ao 

                                                                                                                                                                                                     
consciência  trágica  se manifesta  inquieta, angustiada, por  contrapor‐se a um mundo  cujos benefícios  implicam não 
mais  aceitar  a  razão  e  a  racionalidade  como  produtoras de  um  pensamento  único,  que  o  sujeito  trágico,  fruto da 
consciência de dilema, rejeita.” 
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mesmo tempo, de se interiorizar ao extremo (de ser apenas o seu próprio enunciado) e de se 
manifestar no signo cintilante de sua longínqua existência. De fato, o acontecimento que fez 
nascer o que no sentido estrito se entende por “literatura” só é da ordem da exteriorização 
em uma abordagem superficial:  trata‐se muito mais de uma passagem  (grifo meu) para o 
“fora”:  a  linguagem  escapa  ao  mundo  de  ser  do  discurso  –  ou  seja,  à  dinastia  da 
representação  –  e o discurso  literário  se desenvolve  a partir dele mesmo,  formando uma 
rede em que ponto, distinto dos outros, a distância mesmo dos mais próximos, está situado 
em relação a todos em um espaço que ao mesmo tempo nos abriga e os separa. A literatura 
não  é  a  linguagem  se  aproximando  de  si  até  o  ponto  de  sua  ardente  manifestação,  é 
linguagem se colocando o mais possível dela mesma e se, nessa colocação “fora de si”, ela 
desvela seu ser próprio, essa súbita clareza revela mais uma dispersão do que uma refração, 
mais  uma  dispersão  do  que  um  retorno  dos  signos  sobre  eles mesmos.  O  “sujeito”  da 
literatura (o que fala nela e aquele sobre o qual ela fala) não seria tanto a linguagem em sua 
positividade quanto o vazio em que ela encontra seu espaço quando se enuncia na nudez do 
‘eu falo’ (FOUCAULT, 2001, p. 220‐221). 

   
Ou seja: na máscara. E em Ó, na máscara mortuária que conserva a matéria linguística e o 

corpo  das  coisas  exteriores.  Assim,  uma  segunda  discussão  pode  vir  a  alguns  conceitos  que 
mapearão,  na  narrativa  de Nuno,  a  alegoria  “ruinosa”  da máscara mortuária,  a  que  revela  a 
impossibilidade  de  ser  testemunha,  mas  valoriza  a  possibilidade  do  “testemunho”  no  tecido 
trágico do texto narrativo, na cultura e na alteridade, desde que considerado o estudo dos gêneros 
textuais Bakhtinianos. Para Sérsi Bardari, 

 
Cunhado por Mikhail Bakhtin já em 1953, o conceito de gênero de texto vem sendo cada vez 
mais levado em consideração no desenvolvimento de metodologias que visem ao ensino do 
uso  de  uma  determinada  língua.  Para  o  linguista  russo,  gênero  de  texto  são  formas 
relativamente  estáveis  de  construção  de  enunciados  forjadas  por  uma  sociedade  em  seu 
processo de aculturação. Essas formas‐padrão surgem das necessidades de comunicação que 
se  verificam  nos  diferentes  meios  de  interação  social.  (sersibardari.com.br/wp‐
content/uploads/2010/.../2‐Gêneros‐textuais.doc , acesso em 15/07/2013) 

 
Na escrita de Nuno Ramos, assiste‐se a uma  fragmentação sempre mais acentuada do eu 

textual  e  do  tecido  narrativo.  Importante  frisar  que  a  desestabilização  da  verdade  atualiza  o 
mecanismo da tragédia. Narrar passa, então, a ser possível somente sobre e a partir da morte.   A 
este respeito, é conhecida a reflexão de Heidegger sobre linguagem e sujeito, linguagem e morte. 
Trata‐se de uma “relação impensada”, conforme as próprias palavras do filósofo, mas necessária à 
reflexão aqui proposta: 

 
Os mortais são aqueles que podem  ter a experiência da morte como morte. O animal não 
pode. Mas o animal tampouco pode falar. A relação essencial entre morte e linguagem surge 
como num relâmpago, mas permanece  impensada. Ela pode, contudo, dar‐nos um  indício 
relativo ao modo como a essência da linguagem nos reivindica para si e nos mantém desta 
forma  junto de si, no caso de a morte pertencer originariamente àquilo que nos reivindica 
(HEIDEGGER, 1967, p. 215) 

 
O texto narrativo – confirma Nuno Ramos (2010) – deve tratar, como se estivesse tratando 

de um dever moral – dessa ferramenta que é a linguagem: o sujeito “procura abrigo – nas imagens, 
nos  braços  de  outra  pessoa  e,  no  limite,  pois  é  a  isto  que  sempre  recorre,  na  linguagem  (Idem, 
ibidem, p.  17, grifo meu)  e  “tentar  apreendê‐la,  indeciso  entre o mugido daquilo que vai  sob  a 
camisa  e  a  fatuidade grandiosa de minhas  frases”(Idem,  ibidem, p.  18) A  linguagem  é matéria, 
pergunta‐se o autor de Ó? Se ela é ferramenta, ela tem de ser criada? – “É aí que tudo se complica, 
pois  aqui  a  única  pergunta  que  realmente  interessa  é:  de  que  é  feita  essa  ferramenta?  (Idem, 
ibidem,  p.  19).  Talvez  para  ver  a materialidade  dessa  ferramenta  seja  necessária  a  entrada  da 
literatura, com suas dúvidas, com sua predisposição à  falência, com sua mediação confusa, ou a 
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ameaça do “vírus de  irrelevância” de que  tratou Pécora  (op.  cit.). Este gênero a que  chamamos 
ensaios estaria no contexto de gênero textual secundário, pois que escrito. 

Esse “mundo diverso”, abundante em signos, que o ser não pode evitar de tentar traduzir 
na  linguagem  dele,  pode  ser  considerado  o mundo  do mito, mas  também  a  realidade  em  sua 
essência, a resposta às perguntas que a existência propõe e impõe. Em Ó, o sujeito narrativo tenta 
uma via intermediária que se revela, mais uma vez, decepcionante e frágil: 

 
Como uma via  intermediária, procuro entrar e permanecer no  reino da pergunta – ou de 
uma explicação que não se explica nunca. Assim, suspenso, murmuro um nome confuso a 
cada ser que chama minha atenção e toco com meu dedo e sua frágil solidez, fingindo que 
são  homogêneos  e  contínuos.  (...)  Acabo  por  me  conformar  com  uma  vaga  e  humilde 
dispersão dos seres,  fechados em seu desinteresse e  incomunicabilidade de  fundo, e como 
um modelo mal‐ajustado  ao modelaço permaneço  em meu  torpor  indagativo, deitado na 
relva, tentando unir pedaços de frases a pedaços de coisas vivas (RAMOS, op. cit.,  p. 18‐19) 

 
A  união  desses  pedaços  é  possível  para  um  tecelão  de  signos?  –  abre  uma  terceira 

discussão. A investigação dos signos que são em sua grande maioria sintomas de uma “poética da 
negatividade”,  feliz  expressão  de  Ricardo  Piglia  (Apud  AVELAR,  2010,  disponível  em 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/travessia/article/view/14632/13381,  acesso  em 
19/08/2011), ao  identificar uma das  tendências do  romance  contemporâneo, aquele que, por um 
lado, recusa as convenções da cultura de massa e, por outro lado, assume uma posição de negação 
radical cujo  resultado  final seria o silêncio ou o silêncio do espanto – Ó!. É  importante  também, 
mostrar, com base na sua escrita em Ó, que Nuno Ramos está inscrito no núcleo desses escritores 
que: 

 
Convergem ao negar‐se a  entrar nessa  espécie de manipulação que pressupõe a  indústria 
cultural  e  ao  desmontar  os mitos  da  comunicação  direta  e  transparência  linguística  que 
fundamentam tal indústria. A poética da negatividade seria portanto uma crítica de todas as 
concepções  instrumentais e pragmáticas de  linguagem.  (...) Acenando ao silêncio e ao não 
dito (...), a poética da negatividade herda o projeto suicida, moderno, de levar a linguagem a 
seus  limites mais  extremos,  limites  que podem  incluir  a  total  impossibilidade da própria 
linguagem (AVELAR, 1999, p. 167) 

   
Na  esteira  de  Idelber Avelar,  afirmo  que  a  possibilidade  de  tal  negatividade  não  estar 

associada  a uma posição ou  justificação  ético‐moral,  em Ó, pois  ela  coincide  com uma  reflexão 
lingüística, no sentido de uma reflexão sobre a linguagem como lugar da impossibilidade do dizer 
e revelar verdades é relevante. Trata‐se de uma recusa absoluta da linguagem‐espetáculo, de uma 
linguagem cinematográfica banal, superficial, reduzida a um conjunto de gestualidades, propostas 
idiomáticas, de um  cotidiano  estéril  e  rotinário. A  linguagem posta  em xeque pela narrativa de 
Nuno Ramos é “o espanto sobre a origem daquilo”. Assim, a pergunta dessa literatura (existencial, 
ontológica e social) irá fundamentar o grito ou o estupor, ou o espanto dado pelo “Ó” do título da 
obra de Nuno Ramos: a palavra funciona como pulsão e tensão do sujeito narrativo. 

Por  fim,  retomando, as máscaras mortuárias, presentes em  toda a narração  trágicai de Ó, 
presentes na tragicidade da metamorfose ou na metamorfose da linguagem, como única chance da 
literatura poder ser criação –“expressão, facial ou linguística”‐ (RAMOS, 2010, p. 21) : a descrição 
da morte  e da metamorfose de uma vida humana  em vida  animal beira o  limite da  linguagem 
expressiva do momento da Passagem, da Morte. Citamos outro fragmento modelo de Nuno Ramos 
(2010, p. 21): 

 
Pois  afirmo  que mesmo  aí,  quando  recebemos  a mordida  de  nosso  assassino,  quando  a 
patada do felino nos alcança pelas costas ou o veneno de uma serpente aos poucos nos faz 
dormir, mesmo aí mentimos, e fabricamos com nossa cara um falso duplo para nos poupar. 
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Se  mente,  mascara,  se  mente  nos  limites,  mesmo  mortuariamente,  ultrapassa  os  limites  da 

linguagem?  Escreve  uma  literatura  do  “fora”?  No  terceiro  capítulo,  a  imagem  de  pássaros  mortos, 
dialogismo Bakhtiniano  que provém  de uma homenagem  ao  romance Perturbação, de Thomas Bernhard, 
deixa‐nos, leitores, em total afasia. Só nos cabe dizer: Ó! Estupor, assombro, inquietação, perturbação, vida, 
morte, língua, silêncio, música, pergunta, tentativa de resposta, Ó é uma literatura que declara não apenas o 
lugar da negatividade, mas a literatura do “fora”, o não lugar da literatura, da arte, da ciência, do ser. 

Mais especificamente sobre a obra literária de Nuno Ramos, fiz um levantamento, que ora 
aponto como importante para o diálogo crítico desta fala. A fortuna crítica existente abriga alguns 
temas interessantes: 

Vilma Arêas (2011), a respeito da obra de Nuno Ramos, afirma que: 
 
Mas já encontramos essa consciência da transição, ou da “passagem”, em seu primeiro livro, 
Cujo  ,  conforme  destaca  Augusto  Massi  em  sua  apresentação  inaugural  ao  volume, 
assinalando  também  o  impulso  que  existe  no  texto,  em  direção  à  unidade,  certamente 
utópica, na dispersão. Esta prosa de ateliê também está marcada pela presença ostensiva de 
diversos materiais: vidro, areia, asfalto, chumbo, prata, breu, feltro. Mas, tal recorrência não 
deve ocultar o verdadeiro objetivo do livro, conseguir que “os materiais se transformassem 
uns  nos  outros  ininterruptamente  e,  o  que  é mais  difícil,  encontrar  um  nome  para  este 
material proteico/.../ que tivesse as mesmas propriedades dele. 

 
Nuno diz em entrevista a Bravo (2010), “Nuno Ramos: entre a matéria e a linguagem”: 

 
Cujo é um livro de fragmentos que começou um pouco associado ao ateliê, ao momento em 
que  adquiri  uma  identidade mais  forte  como  artista  plástico,  na  coisa  dos materiais,  da 
mudança  entre  eles, numa  coisa muito  íntima  com a matéria. Por  isso,  tem um pouco de 
alquimia no Cujo. A estrutura de fragmento vem da tentativa de mimetizar a corporeidade 
que eu vivia  todo dia, de ver a vaselina derreter, de passar o breu,  fazer uma  coisa virar 
outra. Essa alquimia que eu  ia criando nos materiais é o que tentei captar no Cujo. E desse 
lugar já mais corpóreo, já mais assentado, a coisa com a literatura voltou. Na verdade, nunca 
parei de escrever. Para mim, escrever não é difícil. Esse é o grilo, aliás, porque não sei muitas 
vezes do que estou  falando, para que estou escrevendo. Parece que o  impulso  retórico às 
vezes é maior do que aquilo que quero dizer. O que eu não contava é que a coisa dos ensaios 
aparecesse. Isso não estava muito no meu horizonte. 

 
A Nuno não cabe reduções, pois essa dita “alquimia”‐ multiarte – pode nos levar às teorias 

do arcaico, da   busca de um arcaico, do primitivo, do  intuitivo, do “pré‐linguístico”,  totalmente 
avessos às teorias pós‐modernas. Raul Antelo (2002, p. 10)  lembra que na  literatura “(...) se trava 
uma batalha com a linguagem para torná‐la a linguagem das coisas, uma linguagem que parte das 
coisas e  torna a nós carregada de  tudo quanto de humano  investimos nas próprias coisas.” Que 
lucidez, neste fragmento‐ensaio‐fingimento, em “Manchas na pele, linguagem”, 1º. Capítulo de Ó: 

 
Se  fosse  possível,  por  exemplo,  estudar  as  árvores  numa  língua  feita  de  árvores,  a  terra 
numa língua feita de terra (...), se descrevêssemos uma paisagem com a quantidade exata de 
materiais e de elementos que a compõem, então estenderíamos a mão até o próximo corpo e 
saberíamos pelo tato seu nome e seu sentido, e seríamos deuses corpóreos, e a natureza seria 
nossa como uma gramática viva, um dicionário de musgo e de  limo, um rio cuja foz fosse 
seu próprio nome. Mas é com nosso sopro que nos dirigimos a tudo, com a voz que o frágil 
fole da gargante emite, com o hálito que carrega nossas enzimas, é com o pequeno vento de 
nossa língua que chamamos o vento verdadeiro. (RAMOS, 2010, p. 19‐20) 
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Trata‐se em Nuno Ramos, porém, de uma batalha sem esperança,  feita de uma condição 

trágica,  volto  a  dizer,  pois  “a  linguagem  aponta  apenas  o  nada  que  sustenta  o mundo,  e  essa 
condição subjectil da escritura” (ANTELO, 2002,  op. cit.). Está num lugar de alteridade em nossa 
cultura. Neste aspecto, a divisão de gênero textual proposta por Bakhtin merece ser discutida. 

  Rodrigo Naves (apud Arêas, op. cit.) afirma: 
 

Existe  no  trabalho  de Nuno  a  revelação  de  uma  instância  bruta  da  realidade,  avessa  à 
conversão do mundo em imagem, como apregoa o discurso pós‐moderno. E também avessa, 
por  consequência, à  supressão da experiência da  realidade, entendida  como  relação  tensa 
com as coisas, sempre às voltas com a tentativa de atribuir um sentido ao mundo, mas sob o 
risco de  transformar  esse mesmo  sentido  em uma  feição unívoca, que oculte  a dimensão 
espessa de onde provém. 

 
Eduardo  Jorge,  em Nuno  Ramos:  a  literatura,  um  boneco  de  piche  (2010),  discorre  sobre  a 

relação forte da linguagem com a narrativa de Ó: 
 

Sete  anos  após O  pão  do  corvo,  foi  publicado Ó,  em  2008. O movimento  de  expansão da 
escrita – do aforismo ao verbete – do primeiro para o segundo livro aqui se torna outro: os 
textos de Nuno Ramos, em Ó, literalmente ganham corpo, um corpo que mantém algumas 
inflexões  e  que  parece  continuamente  investigar  o  próprio  corpo  e  seus  limites  na 
linguagem.  Neste  aspecto,  em Manchas  na  pele,  linguagem,  narrativa  que  abre  o  livro,  a 
linguagem permanece  tensa, desconfiada do mundo dos nomes,  ficando  suspensa em um 
“reino da pergunta”: “Assim, suspenso, murmuro um nome confuso a cada ser que chama a 
minha atenção e  toco com meu dedo a sua  frágil solidez,  fingindo que são homogêneos e 
contínuos.” A linguagem, geralmente posta em dúvida pelos limites das narrativas de Nuno 
Ramos, seria esse véu que ilude em torno da impressão de continuidade no mundo. Nuno 
Ramos, deste modo, combina pathos, drama e gesto – para citar Georges Didi‐Huberman – 
para em Ó, em linhas gerais, abordar que somos seres descontínuos e que um abismo separa 
cada um de nós – para citar Georges Bataille. A  linguagem seria uma  ilusão que preenche 
esta  lacuna.  (Disponível  em http://interartive.org/index.php/2010/02/nunoramos/,  acessado 
em 13/08/2011) 

 
A  respeito deste pathos, dialogo  com o autor do ensaio acima, na perspectiva que me dá 

Beatriz Rezende (2009, p. 29‐30), a respeito das narrativas marcadas pelo páthos trágico: 
 

Nas narrativas  fortemente marcadas por um páthos  trágico a  força  recai  sobre o momento 
imediato, presente,  em  textos  que  tomam  o  lugar das  formas narrativas  que  se  tornaram 
pouco  frequentes,  como  as históricas,  as  épicas ou  as que  se desenvolvem  em um  tempo 
mítico/fantástico  de  temporalidade  indefinida  (...)  É  evidente  que  são  características  do 
momento que a cultura vive hoje, em termos de organização do mundo, que fazem com que 
elementos  como  o  sentido  de  urgência,  com  predomínio  do  olhar  sobre  o  presente  e  a 
familiarização com o trágico cotidiano atravessem múltiplas obras. O trágico estabelece um 
efeito  peculiar  com  o  indivíduo,  supera‐o  e  traça  uma  direta  com  o  destino.  Trágico  e 
tragédia são termos que se incorporam aos comentários sobre nossa vida cotidiana. 
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A  linguagem  resume‐se, portanto, a um “estranho mecanismo”, que se  foi aperfeiçoando 

aos  poucos,  até  deixar  a  consciência  do  escritor  na  certeza  da  forma  trágica  que  representa  a 
linguagem. É uma das formas que assume o trágico na experiência narrativa contemporânea. Nisso 
reside um dos pontos mais altos do romance‐ensaio de Nuno Ramos: a manifestação que o lugar 
da  negatividade  tem de  ser declarado  e  que  ele  consiste  na  tragédia  cotidiana da  linguagem  – 
conceito  que  irá  gerar  a  transgenerização  ou multiplicidade de  gêneros,  na  nossa  cultura,  para 
trazer o outro em sua performance  transgenérica, usando como  ferramenta a  linguagem, de que 
trata Bakhtin em seu estudo sobre os gêneros textuais. 
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A surdez nas mídias jornalísticas: reflexões iniciais 
 

Débora Pereira Claudio10  
 
 

Não  há  uma  palavra  que  seja  a  primeira  ou  a  última,  e  não  há  limites  para  o  contexto 
dialógico (este se perde num passado ilimitado e num futuro ilimitado) (BAKHTIN, 1997, p. 
413). 

 
Considerando que o objetivo de minha pesquisa é estudar a  temática da surdez e como 

esta  é  expressa  nos  discursos  de  jornais  do  sul  do  Brasil  de  1990  a  2010,  seguem  algumas 
contribuições por meio da perspectiva Sócio‐Histórica. 

 
A linguagem e a perspectiva sócio‐histórica 

O enfoque sócio‐histórico é uma perspectiva que possibilita trabalhar com a concepção de 
sujeitos históricos, datados, concretos e marcados por uma cultura. Estes indivíduos desenvolvem 
idéias  e  constroem  consciência  ao  interagir  com  a  realidade  social,  sendo  nela  produzidos  e 
reproduzidos.  O  enfoque  sócio‐histórico  pode,  então,  alicerçar  os  estudos  em  torno  da 
compreensão  de  questões  que  permeiam  a  linguagem  e  sua  interação  social,  no  caso  desta 
pesquisa, o discurso da mídia jornalística impressa. 

Vygotsky  e  Bakhtin,  autores  de  abordagem  sócio‐histórica,  serão  tomados  como  base 
para, neste  texto, desenvolver uma  reflexão sobre a  linguagem, a mídia  jornalística  impressa e a 
surdez.  Ambos  os  autores  viveram  na  antiga  União  Soviética,  no  começo  do  século  XX,  e 
desenvolveram teorias a respeito da linguagem. 

A  linguagem,  segundo  a  perspectiva  sócio‐histórica,  não  é  apenas  um  código,  um 
instrumento de comunicação ou representação. Tudo, no homem, existe devido a linguagem. Ela é, 
antes de tudo, social e constitutiva do sujeito. Uma entidade viva, que se transforma e se perpetua 
através das ações humanas. 

Inicialmente,  sua  função  é  comunicar,  expressar  e  compreender;  organizando  o 
pensamento  e  constituindo  o  sujeito. Como  fundamento  para  o  desenvolvimento  da mesma,  a 
interação social é apresentada como um aspecto de suma importância, sendo através da linguagem 
que a interação social torna‐se possível, e é através dela que o pensamento, e logo, o indivíduo, é 
constituído.  

No  diálogo  com  o  outro,  a  linguagem  é  reproduzida,  e  nesta  relação  dialógica, 
significados  são  construídos.  Para  Vigotsky  (2001,  p.409),  “o  pensamento  não  se  exprime  na 
palavra, mas nela se realiza”. 

Vygotsky  observa  que  todo  organismo  é  ativo  e  estabelece  contínua  interação  com  as 
condições sociais. A  linguagem,  tida como  tudo que envolve significação, permeia  todas as suas 
ações, estando presente mesmo quando não há comunicação (GOLDFELD, 2002). 

Na  época  em  que  Vygotsky  (1896‐1934)  desenvolveu  sua  teoria,  a  Psicologia  estava 
dividida entre aqueles que estudavam apenas a mente e aqueles que estudavam o comportamento 
observável. O autor parte para integrar os aspectos internos do sujeito com os aspectos externos e 
sociais. A partir daí, tem‐se a visão de um ser humano socialmente constituído (FREITAS, 1996).  

O  aspecto  social da  linguagem  também  é  trabalhado por Mikhail Bakhtin, pesquisador 
russo exilado na segunda Guerra Mundial. Durante os anos de 1919 e 1929, Bakhtin reunia‐se com 
um  grupo  formado  por  pensadores,  como  Voloshinov  e Medvedev.  Segundo  Faraco  (2003),  o 
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interesse dos membros não era o estudo do diálogo. Este grupo ficou conhecido como O círculo de 
Bakhtin (FARACO, 2003). 

Em oposição a Saussure, o autor escreve que a  fala e a  língua não podem ser pensadas 
separadamente; estão intimamente ligadas. Saussure (1857‐1913) foi um teórico estruturalista que 
trouxe uma grande mudança nos estudos da linguagem. O autor diferencia a língua, da linguagem 
e  da  fala. A  língua  é  concebida  como  um  sistema,  e  pode  ser  estudada  em  um  determinado 
tempo/período (sincronia), e ao longo do tempo (diacronia). 

Para Bakhtin (1981), sempre que se pensa em linguagem, tem que se pensar em um meio 
social  organizado.  O  autor  identifica  o  papel  social  da  linguagem.  Freitas  (1997)  escreve  que 
Bakhtin percebe o sujeito constituído de relações sócio‐históricas:  

 
Contrárias  às  dicotomias  presentes  nas  concepções  de  linguagem  e  de  psicologia  de  seu 
tempo por oscilarem entre os pólos subjetivo e objetivo, Bakhtin arquitetou suas teorias em 
um entrelaçamento entre sujeito e objeto, propondo uma síntese dialética imersa na cultura 
e na história (FREITAS, 1997, p. 316). 

 
Nesta base complexa das interações lingüísticas, dos discursos, constrói‐se a alteridade. A presença 

do outro, do social, na construção e delimitação do mundo  interior, até mesmo da personalidade, torna‐se 
claramente presente. Neste contexto, os diversos discursos e vozes assumem destaque. Este será o tema do 
nosso próximo capítulo. 

 
Gêneros textuais ‐ o discurso jornalístico 

 
Não há nada morto de maneira absoluta. Todo sentido festejará um dia seu renascimento. O 
problema da grande temporalidade (BAKHTIN, 1997, p. 414).  

 
Comunicação, etimologicamente, significa troca, diálogo, tornar comum. Vai além de uma 

transmissão  unilateral  de  informações.  Guareschi  (1991)  destaca  o  aspecto  do  poder  na 
comunicação,  que  transforma  e  constrói  a  realidade,  detendo  o  controle  sobre  a  existência  das 
coisas, “sobre a difusão das  idéias,  sobre a  criação da opinião pública”  (p.15). Sendo assim, é o 
mais forte dos poderes sociais (GUARESCHI, 1991). 

A comunicação é a condição de possibilidade da interação social. Pode‐se pensar que, nos 
dias  de  hoje,  uma  situação  existe  ou  deixa  de  existir  à medida  que  é  comunicada;  veiculada. 
Guareschi  (1991, p.14) explica que  ʺé por  isso que a comunicação é duplamente poderosa:  tanto 
porque  pode  criar  realidades,  como  porque  pode  deixar  que  existam  pelo  fato  de  serem 
silenciadasʺ. 

Comunicar é o ato de interagir através do fluxo de informações entre sujeitos. Essa relação 
forma uma espécie de teia complexa, composta tanto de elementos visíveis quanto invisíveis. É o 
encontro  de  universos  de  sujeitos,  universos  subjetivos.  A  comunicação  exprime  um  tipo  de 
relação, uma relação entre consciências (MARTINO, 2003). 

Em nossa sociedade, o jornal é um importante veículo de comunicação. Veiculado, na sua 
maioria, diariamente, ele transmite notícias e atualidades sociais. A partir da sócio‐histórica, pode‐
se dizer que a  linguagem utilizada nos  jornais é  repleta de significados,  repleta de palavras que 
não  são  apenas  do  autor  do  texto,  e  sim  sociais  e  construídas  historicamente. De  acordo  com 
Discini (2004, p.154), 

 
não é só de informar, portanto que vive o jornal. Vive de crer e de fazer‐crer; de saber e de 
fazer‐saber; de fazer e de fazer‐fazer. Vive também de ser e fazer‐ser; tudo sobre modalizado 
pelo  parecer  ou  não  parecer,  no  referido  jogo  da  verdade,  compartilhado,  de  maneira 
cúmplice pelo leitor. 
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O  discurso, mesmo  sendo  influenciado  e  influenciando  novos  discursos,  é  único.  São 
discursos  com  valores  e  significados  arraigados na  cultura  e história,  que,  ao  tomarem posição 
frente a alguma situação, tornam‐se atos responsivos, uma posição axiológica. (FARACO, 2003). 

O  leitor do  jornal, do discurso,  não  é um  ser passivo. O  enunciado  é  compreendido  a 
partir do contexto social e, neste contexto, novos discursos serão gerados. Em uma visão dialógica 
da  linguagem,  tem‐se,  então,  uma  das  principais  características  de  um  enunciado:  a  atitude 
responsiva. 

Temos então que “não é apenas a  informação que é  comunicada:  são dois  seres que  se 
comunicam”  (MORIN,  2002,  p.229);  “nossas  palavras  são  sempre  em  parte  dos  demais” 
(BAKHTIN apud PONZIO, 2008, p.23), e concebidas como um produto ideológico e histórico. Para 
Faraco (2003, p.46): 

 
Ideologia é o nome que o Círculo costuma dar, então, para o universo que engloba a arte, a 
ciência,  a  filosofia,  o  direito,  a  religião,  a  política,  ou  seja,  todas  as  manifestações 
superestruturais (para usar uma certa terminologia marxista). 

 
A enunciação é a troca entre duas pessoas que vivem em sociedade. Para Bakhtin (1881), o 

real  objeto  da  lingüística  é  o  enunciado.  Este,  pode  ser  compreendido  como  um  produto  da 
interação  social,  “e mesmo  que  não  haja  um  interlocutor  real,  este  pode  ser  substituído  pelo 
representante médio do grupo social ao qual pertence o  locutor”  (BAKHTIN, 1981, p. 83). É este 
meio social, que engloba o sujeito, organiza a enunciação, a expressão: 

 
A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social, quer se trate de um ato 
de  fala determinado pela  situação  imediata ou pelo  contexto mais  amplo que  constitui o 
conjunto das  condições de vida de uma determinada  comunidade  lingüística  (BAKHTIN, 
1881, p. 90). 

 
Para Bakhtin, a palavra sempre está carregada de valores sociais. Não há neutralidade na 

linguagem. Todo o enunciado, ou discurso, elabora‐se em função do outro, sendo a compreensão 
um processo ativo: 

 
Qualquer  enunciado  considerado  isoladamente  é,  claro,  individual, mas  cada  esfera  de 
utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 
denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

 
Ao  desenvolver  sua  teoria  dobre  os  gêneros  discursivos,  o  autor  observa  a  grande 

diversidade  que  existe,  categorizando‐os  por  sua  estabilidade  e  variabilidade.  Bakhtin  (1997), 
então define os gêneros do discurso  como  ʺtipos  relativamente  estáveis de  enunciados”  (p.279). 
São de variedade infinita e sempre elaborados a partir da língua. 

O discurso é sempre moldado pelo gênero em uso, até mesmo na  forma coloquial. É na 
prática  que  novos  gêneros  surgem,  tendo  como  base  um  gênero  já  existente.  Podem  ser 
diferenciados através da linguagem, meios e finalidade. 

Bakhtin  (1997)  diferencia  os  gêneros  discursivos  em  dois  grupos:  gêneros  primários  e 
gêneros secundários. Os gêneros primários são simples. São discursos que surgem na comunicação 
coloquial,  como  um  bate‐papo,  um  bilhete,  uma  música,  uma  piada,  textos  jornalísticos.  Os 
gêneros  secundários  são  mais  complexos,  como  textos  científicos,  artísticos,  sócio‐políticos,  o 
romance, o  teatro, o discurso  ideológico. Este gênero é usado em comunicações que ocorrem em 
uma cultura mais complexa. 

No  gênero  jornalístico,  a mídia  afeta  a  opinião  e  percepção  pública  da  realidade  social, 
inclusive  sobre a  inclusão e a deficiência. Conhecimentos e  informações compõem as  linhas dos 
discursos que nomeiam e narram a surdez ao  longo dos  tempos. Na mídia escrita, no caso desta 
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pesquisa nos  jornais, a temática da surdez permeia suas publicações. Este dito detém o poder de 
formar opiniões sobre o que escreve ou apresenta (FISCHER, 1997). 

Ao analisar as  representações sobre a surdez na mídia  impressa, Thoma  (1998)  ressalta a 
importância de problematizarmos  as verdades naturalmente produzidas nos discursos  sobre  os 
surdos.  Ao  longo  da  história,  a  mídia  constituiu‐se  como  uma  poderosa  ferramenta  de 
comunicação.  Composta  por  diversificadas  práticas  e  ações  de  indivíduos,  que  embasam  seu 
discurso,  ela  influi na  construção de pensamentos  sociais. Emergindo de visões particulares, de 
modos de agir e de pensar sobre o mundo, constrói significados, valores e crenças (HALL, 1997). 

 
A surdez 

Ao pensarmos na utilização das  línguas como  ferramenta para a comunicação, as  línguas 
orais são percebidas, do ponto de vista histórico, como avanço na constituição da linguagem. ʺNo 
início do desenvolvimento da espécie humana, a comunicação era  feita através de gestos; com a 
evolução da espécie humana, o sistema  fonador passou a  ser utilizado na comunicação entre as 
pessoasʺ (LURIA, 1986, p. 94). 

Segundo  o  artigo  13  da Constituição  da República  Federativa  do  Brasil  (1988),  a  língua 
portuguesa é o idioma oficial do Brasil. Em 24 de abril de 2002, a Lei n. 10.436 oficializa da Língua 
Brasileira de  Sinais. A diferença  básica  entre  a Língua Brasileira de  Sinais  (Libras)  e  as demais 
línguas  está no modo utilizado para  comunicar. A Libras  é uma  língua de  comunicação visual 
gestual, e não auditiva. As  línguas orais são majoritárias em grande parte das comunidades; são 
tidas como base para diversas práticas e interações sociais. As línguas viso gestuais, como a língua 
de sinais, estão à margem.  

Ao  pensarmos  na  temática  da  surdez  e  na  sua  construção  histórico‐social,  o  surdo  foi 
considerado historicamente um indivíduo portador de uma deficiência não apenas sensorial, mas 
também intelectual e emocional. Skliar (1998) escreve sobre duas visões existentes ao se abordar a 
temática  da  surdez:  a  visão  sócio‐antropológica  e  a  visão  médico‐clínica.  No  posicionamento 
médico‐clínico  a  surdez  é  sinônimo  de  deficiência. A  ênfase  recai  sobre  a  patologia  e  sobre  a 
necessidade de intervenção clínica. Segundo Skliar (1998), os sujeitos surdos são posicionados em 
desvantagem,  se  comparados  à maioria  da  população  ouvinte. Na  visão  sócio‐antropológica,  a 
base das reflexões sobre o conceito de surdez é a identidade cultural e lingüística da comunidade 
surda  (WRIGLEY, 1996; apud SÁ, 2002). Nessa visão, o  surdo  tem um déficit de audição que o 
impede de adquirir, naturalmente, a língua oral‐auditiva usada pela comunidade majoritária. 

A autora surda Perlin (2006) apresenta alguns dos elementos da cultura surda: identidade 
surda, diferença,  língua de sinais e poder. As  identidades surdas apresentam‐se multifacetadas e 
em constante mudança. Para Perlin (2006), não é possível encontrar uma “identidade mestra, um 
foco” (p.135). O surdo passa a ser surdo através da experiência visual. Sua identidade é construída 
nesta diferença, sendo que, diferentemente dos sujeitos ouvintes, suas estratégias cognitivas e de 
manifestações comportamentais e culturais são assentadas no campo visual. 

Um  dos marcos  importantes  da  história  da  surdez  é  a  fundação  da  Feneis  –  Federação 
Nacional  de  Educação  e  Integração  dos  Surdos‐  em  1987  (FENEIS,  2010).  Iniciou‐se  uma 
divulgação  sistemática  da  Libras  e  da  surdez  nos  anos  seguintes.  A  partir  da  década  de  90, 
consequentemente, cresceram muito as pesquisas nestas áreas; o movimento surdo começou a se 
organizar de maneira mais efetiva. A oficialização da Língua Brasileira de Sinais, em 2002, abriu 
caminhos e permitiu que a Libras ganhasse novos espaços sociais,  inclusive na mídia. Em 22 de 
dezembro de 2005, o atual presidente assinou o Decreto nº 5.626, que regulamentou a Lei nº 10.436 
e dispôs sobre a Língua Brasileira de Sinais. 

Trazendo  essa  reflexão  para  a  perspectiva  de  autores  da  sócio‐histórica, Vygotsky,  em 
1925, iniciou seus escritos sobre a temática da surdez. Inicialmente, o autor apresentava a fala como a 
única forma de desenvolver o surdo: 
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Ensinar o surdo a falar significa não só brindar‐lhe com a possibilidade de comunicar com 
as pessoas, como desenvolver nele a consciência, o pensamento, a auto‐consciência. Este é o 
retorno do surdo ao seu estado humano” (VYGOTSKY, 1989, p.66). 

 
Para  o  autor,  deveria‐se  criar,  na  criança  surda,  a  necessidade  de  linguagem.  Dessa  forma,  a 
mímica, palavra usada por ele para  língua de sinais,  tornaria‐se desinteressante e sem utilidade. 
Para ele, a oralidade era superior a utilização de gestos para se comunicar: “A mímica permite dar 
só as indicações materiais mais aproximadas e concretas” (1989, p.67). 

Há uma mudança no pensamento de Vygotsky, em 1930, a respeito da surdez e da língua 
de sinais. O autor passa a perceber a importância desta no processo educacional dos surdos. 

 
A mímica  é  uma  língua  verdadeira  em  toda  a  riqueza de  sua  importância  funcional  e  a 
pronúncia oral das palavras  formadas artificialmente está desprovida de  toda sua  riqueza 
vital e é só uma cópia sem vida da linguagem viva (1989, p.190). 

 
Todavia, apesar do autor dar bastante relevância a língua de sinais, a considera primitiva. 

O autor não considera que a educação de uma criança surda possa ser realizada tendo como língua 
principal a língua de sinais. Esta, é uma ferramenta auxiliar no processo educacional. 

 
Considerações finais 

É  também  pela  percepção  do  outro  que  os  sujeitos  vêem‐se  como  parte  do mundo. O 
discurso  sobre a  surdez é  constituinte de muitos outros discursos, de outros  sujeitos,  surdos ou 
não.  O  discurso  jornalístico  sobre  a  surdez  interage  e  dialoga  com  os mais  diversos  gêneros 
discursivos, construindo uma rede que simboliza a surdez; o surdo. 

Frente  a  estas  colocações,  como  estaria  sendo  construído  o  conceito  de  surdez  na 
sociedade? Espera‐se que  a pesquisa, que  está  sendo desenvolvida, possa  resgatar  a história da 
construção midiática de um conceito que influencia a concepção da surdez de toda uma sociedade. 
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Admirável chip novo: o en‐un(c) i‐ato cultural responsivo,  
responsável e ético de Pitty 

 
Danyllo Ferreira Leite Basso11 

 
 

Introdução 
 
A  escrita  que  se  tece  aqui  possui  fios  advindos  de  uma  pesquisa  em  que  buscamos 

desvendar  os  mecanismos  linguísticos  e  translinguísticos  do  discurso,  por  meio  do  método 
bakhtiniano, o dialético‐dialógico, no qual olhamos os discursos sempre com os olhos dos gêneros 
que os organizam. O  corpus elencado é o álbum da canção Admirável Chip Novo  (2003), de  título 
homônimo,  da  cantora  e  compositora  Pitty;  bem  como  o  romance  “Admirável Mundo Novo” 
(1932), de Huxley; postos  em diálogo,  como  arena, para que possamos  escutar  e  auscultar  suas 
semelhanças e distanciamentos genéricos, nas suas respectivas esferas de atividades.   O que nos 
move  é  flagrar  o homem,  a mulher  e  sua  cultura,  que  se  re‐vela no  gênero discursivo,  sempre 
refletido e refratado de maneira semiotizada. 

 
1‐ O homem, a cultura e os gêneros do discurso 

 
É  por meio  dos  gêneros  discursivos  que  enxergamos  o  homem.  Este  situado  em  seus 

cronotopos,  inclusive  de  gêneros  (masculino  e  feminino),  ou  seja,  em  espaço‐tempo  único  e 
irrevogável. Tempo  e  espaço  aqui não  são pensados  como  categorias  absolutas  e/ou universais, 
mas como categorias individuais e relativas, sociais e culturais. 

A  relação  espaço‐tempo  sempre  esteve  nas  arenas  discursivas  sobre  literatura,  onde,  de 
maneira  geral,  enfatiza‐se  os  espaços  nos  tempos. Porém, Bakhtin,  com,  em diálogo metafórico 
com o corpus pesquisado por nós, o que podemos chamar, em licença poética, de sua “admirável 
teoria nova”, inverte tal relação ao dar primazia ao tempo sobre o espaço. Afinal, como nos explica 
Machado, “Cronotopo é, pois, um conceito para observação do comportamento do  tempo como 
dimensão do espaço na narrativa” (2010, p. 214). O espaço é o recipiente onde se derrama o tempo 
e  esse,  quando  “dimensionado  pelo  espaço  é  apreendido  tão  somente  nas  temporalidades 
representativas da cultura” (Idem, p. 208). Vemos isso quando nos voltamos à análise realizada por 
Bakhtin  acerca  da  obra  de  Rabelais,  em  que  considera  o  tempo  da  idade média  ao  estudar  o 
carnaval e considera‐o como tempo de quebra de hierarquias no espaço da praça pública, com uma 
série  de  ritos  que  simbolizavam  a morte  do  velho  tempo  e  o  nascer  de  um  novo.  Assim,  a 
importância da praça pública é medida pelo  tempo: o  tempo do prazer, da  liberação do “baixo 
estrato corpóreo”. 

O tempo se revela de maneira tão peculiar que os gregos o denominaram deus, o Cronus, 
que  foi um dos mais  importantes  filhos de Urano  (céu)  e Gaia  (terra), pais de Zeus.   Cronus  é 
representado, como ocorre, por exemplo, na obra de Goya, com uma foice à mão. Ele é o senhor 
que  nos  ceifa,  rouba,  leva,  termina  e  acaba,  não  apenas  com  sua  foice,  mas  também  com 
navalhadas que riscam nossas faces a cada dia. E quem nunca ouviu os ditados “o tempo resolve”, 
“só o tempo dirá”? Afinal, “o homem é um ser do tempo, que vive no tempo, durante um tempo” 
(MACHADO, 2010, p. 208). Mais: 

                                                            
1 Graduando do  terceiro ano de Letras da UNESP  ‐ Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências  e Letras, 
Assis,  São  Paulo.  Bolsista  FAPESP,  processo  nº  2011/23555‐2. Membro  do GED  – Grupo  de  Estudos Discursivos, 
coordenado  pela  Profª.  Dr.  Luciane  de  Paula,  na  mesma  unidade.  danylloferreiraleitebasso@gmail.com  . 
lucianedepaula1@gmail.com.  



 
 

  55

 
a  concepção  de  tempo  traz  consigo  uma  concepção  de  homem  e,  assim,  a  cada  nova 
temporalidade, corresponde um novo homem. Parte, portanto, do tempo para identificar o 
ponto  em  que  este  se  articula  com  o  espaço  e  forma  com  ele  uma  unidade.  O  tempo, 
conforme já indicamos, é a dimensão do movimento, da transformação. (AMORIM, 2006, p. 
103) 

 
Embora haja primazia do  tempo  sobre o espaço na concepção de cronotopo bakhtiniana, 

ambos  andam  juntos,  pois  trata‐se  de  uma  “interligação  fundamental  das  relações  temporais  e 
espaciais” (BAKHTIN, 1988, p. 211 ‐ grifo nosso). Afinal, uma das propriedades do tempo‐espaço, 
para Einstein, interiorizada por Bakhtin, é a “indissolubilidade” entre o espaço e o tempo. Trata‐se 
de uma categoria sine qua non aos gêneros do discurso, pois, como afirma Bakhtin, “pode‐se dizer 
francamente  que  o  gênero  e  as  variedades  de  gêneros  são  determinadas  justamente  pelo 
cronótopo, sendo que em  literatura o princípio condutor do cronótopo é o tempo” (1988, p. 212). 
Sobre  esse  aspecto  é  que  nos  debruçaremos  para  compreender  o  “Admirável” mundo  do  chip 
“novo”, de Pitty e Huxley. Mais, nosso próprio tempo‐espaço cultural contemporâneo. 
 
2‐ Do gênero romance ao gênero canção: o tempo diluído 

 
Em primeira instância, é necessário dizer que concebemos o álbum de canção como gênero. 

Isso porque ele possui um acabamento próprio e os elementos (canção, encarte, imagens e letras) 
estão postos não de maneira mecânica, mas  arquitetonicamente, de maneira dialogada,  tecendo 
sentido(s). Em outras palavras, nada do álbum de canção é fortuito (a disposição das canções e das 
imagens, a concepção do disco, a coloração etc). Ao contrário. Tudo corrobora para a construção 
dos sentidos. O álbum de Pitty ao qual nos referimos e sobre o qual estudamos é composto por três 
imagens (na seguinte ordem): 

 
 
 
 

 
Aqui,  só analisaremos a primeira,  já que ela  se  caracteriza  como “hall de  entrada”. Nela 

temos a imagem de Pitty como sujeito discursivo com um olhar opaco a espreitar que está fora do 
encarte, num ato que  identifica os sujeitos  (eu‐outro; sendo o   eu semiotizado e o outro real, em 
movimento dialógico de troca, em que voz e audição falam e se re‐velam) e revela a opacidade do 
tempo, em que tudo é metálico (cores predominantes na imagem), robotizado, fixo, sem vida. Essa 
foto congela o tempo e imobiliza o sujeito que nada constrói. Pelo contrário, derriba, finda. Não há 
grande  profundidade  da  imagem.  Impera  o  primeiro  plano,  ainda  que  haja  uma  tentativa  de 
liquidez  e  fruição,  com  os  arabescos  que mimetizam  o movimento  do  vento,  num  tempo  que, 
concomitantemente, fixa‐se e se vai – o que é ratificado pela  letra e pelo andamento melódico da 
canção de título homônimo ao disco.  

Ao mesmo tempo em que tudo parece ralo e superficial, há profundidade espaço‐temporal. 
O que mais fica à vista, o rosto de Pitty, do lado esquerdo de quem vê, em primeiro plano, perde‐
se tamanha a proximidade. Chama a atenção e toma o centro da cena o nome da cantora grafado 
no plano central da  imagem, num azul quase  roxo, quase que sublinhado pelo  título do álbum. 
Este, grafado em branco e preto, de maneira “embaralhada”, metaforizando um borrão, algo meio 
grafitado, fresco – em que a tinta negra escorre, feito sangue/óleo de homens‐máquinas, o que vai 
ao encontro da expressão vidrada do olhar hipnótico da imagem da cantora‐compositora, envolta 
por fios de nylon encorpados como arames, mas translúcidos, como as cadeias microscópicas dos 
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poderes que nos cerceiam e nos dão a impressão de liberdade em nosso aprisionamento digital – 
tema de todo o disco, em diálogo explícito (interdiscursivo/intertextual) semiotizado já no título do 
álbum, da canção com nome homônimo e nas temáticas que permeiam e dão unidade à obra.  

Apesar do olhar  congelado, da  cor metálica  e da “prisão” praticamente  invisível, alguns 
elementos de rebeldia podem ser flagrados na imagem de Pitty, pois o sujeito possui um piercing 
no nariz, seus olhos estão sombreados, rodeados pelo lápis e sombra negros.  

De fato são tempos de colapsos encontrados no álbum e já flagrados tanto no título quanto 
na imagem da capa do encarte do disco. O “Admirável” é assustador. E o “novo” choca. A face de 
Pitty  remete a alguém paralisado, ao mesmo  tempo, em estado de alerta e  robotizado diante de 
algo tenebroso diante de si – não podemos saber o que o sujeito vê (se é que vê algo, pois parece 
uma máquina sem vida), mas podemos vislumbrar que em nada a paisagem agrada, em nada é 
confortável ou animadora.  

O olhar da  imagem do sujeito do encarte do disco de Pitty é semelhante ao do sujeito da 
capa da 22º edição  (editora Globo) do “Admirável Mundo Novo”, de Huxley. Ambos, chocados, 
vidrados,  robotizados  e  espantados  com  o  admirável mundo  novo  que  se  descortina  aos  seus 
olhos: 

 

 
Figura 4 

 
As  cores metálicas,  tanto  a  do  tom  de  azul  quanto  ao  do  cinza,  também  referem‐se  à 

mecanicidade dos sujeitos. O tom frio leva‐nos ao inverno das relações desumanizadas, distantes e 
em  colapso,  seja  entre  as pessoas  seja  entre  as pessoas  e o mundo. Esse  tom nos  remete  ao do 
romance de Huxley, em que a descrição acerca do “mundo novo” é precisa: “o aspecto de inverno 
correspondia ao frio (...) a luz era gelada, morta, fantástica” (1984 p. 23). 

As canções do disco seguem a seguinte ordem: 1. Teto de Vidro; 2. Máscara; 3. Equalize; 4. 
O  lobo;  5.  Emboscada;  6. Do mesmo  lado;  7.  Temporal;  8.  Só  de  Passagem;  9.  I wanna  be;  10. 
Semana que vem. Pensamos em  tal ordem, metaforicamente, como vários capítulos de um  livro, 
assim como as várias  imagens do encarte ao construir um  filme. Todas as canções e as  imagens 
corroboram para a composição da unidade do disco, enfatizada, simbolicamente, de maneira mais 
específica,  na  segunda  canção  “Admirável  Chip Novo”  do  álbum,  que  o  nomeia    inclusive  e 
dialoga  com  o  romance de  32 de Huxley. Em  outras palavras,  o  álbum, metaforicamente, para 
utilizar um o título da primeira canção do disco de Pitty, quebra o “teto de vidro” do ouvinte e o 
insere em uma nova  realidade, a do “Admirável Chip Novo”, cantado em  todo o álbum. Nessa 
canção,  Pitty  grita  ao  seu  público  que  tire  suas  “Máscaras”  (terceira  canção),  ao  deixar  sua 
hipocrisia de lado e revelar‐se.  

Na  quarta  canção,  “Equalize”,  a  ênfase  se  volta  à  relação  entre  sujeitos,  em  que  a 
manipulação  vertical  advinda  do  contato  com  o  “sistema”  (“Pane  no  sistema/alguém  me 
desconfigurou”)  passa  a  ser  horizontal. Manipulação  pelo  dizer,  pelo  olhar,  por  gestos,  pelo 
movimentar do corpo. “O lobo” permanece na horizontalidade ao re‐afirmar o homem como lobo 
do próprio  homem,  sendo  que  tal  sentido  reverbera  na  sexta  canção,  “Emboscada”, pois,  aqui, 
temos um sujeito que prepara “emboscadas, armadilhas” a um outro, ou seja, temos um homem‐
lobo. Em  “Do mesmo  lado”, vemos um movimento  exotópico do  eu que  se  coloca no  lugar do 
outro, e, então, percebe‐se em “pé de igualdade”, “do mesmo lado” que seu outro, ou seja, numa 
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mesma  situação de manipulação. A mecanicidade aparece ainda mais  forte em “Temporal”, em 
que os relacionamentos são assim designados (“parecia que ia durar”).  

“Só de passagem” trata da efemeridade da vida e propaga, com base nisso, o desapego, o 
“carpe diem” e o não acúmulo/consumo capital. O descontentamento é ainda mais brusco quando 
o sujeito da próxima canção pede que o interne no paraíso, “I wanna be”, para ele ser e estar bem 
longe  dos moldes  da  contemporaneidade. O  disco  se  encerra  com  “Semana  que  vem”,  que  se 
configura como um “recado” ao ouvinte: pra que não deixe nada pra semana que vem algo que 
pode  realizar  agora.  Esse  tema  pode  ser  visto  como  um  “lema”  típico  da  contemporaneidade. 
Momento em que corremos contra o tempo, sem saber pra onde, deixando o que importa sempre 
pra “semana que vem”. E “o que  importa” é veiculado no discurso verbal da  canção  final e do 
disco  todo  como  a  humanidade  –  as  relações  afetivas,  reflexivas,  o  ócio,  o  pensamento  e  o 
comportamento livres. 

O homem do tempo no  tempo do gênero secundário romance e álbum de canção  já pode 
ser  flagrado  na  própria  arquitetônica  de  cada  um  dos  gêneros.  O  romance  cria  e  recria,  pela 
palavra  escrita,  grande  parte  da  vida. Daí,  inclusive,  da  extensão  e  profundidade. O  romance 
corpus deste artigo, possui 210 páginas, o que demanda, para ser digerido de maneira responsiva, 
responsável  e  ética  pelo  leitor  (constitutivo  da  obra),  um  tempo  cronológico  bem maior  que  o 
dispendido ao álbum de canção. Este, com um acabamento estético peculiar, diferente do romance 
ou de  qualquer  outro  gênero,  e nem por  isso  “melhor”  ou  “pior” que  outros,  é  composto pela 
palavra cantada e por imagens.  

Sua  execução,  tendo  em vista que o  conteúdo  é descortinado na  forma  canção, pode  ser 
deglutido mais ou menos três minutos por canção, o que totaliza por volta de 35 a 40 minutos de 
audição de sua unidade completa. Ao considerarmos que tempo é primordial para o capitalismo e 
sua produção desenfreada e um dos elementos mais nucleares da contemporaneidade, podemos 
pensar a importância da canção e de textos profundos e mais curtos serem muito consumidos neste 
momento histórico – diferente do romance, gênero que imperou durante todo o século XIX e até o 
início do século XX. Outra característica do gênero canção é ela poder ser ouvida simultaneamente 
a outras  atividades, ou  seja, o  seu dinamismo. Hoje,  com os  iphones  e  ipads,  as pessoas  fazem 
quase tudo embaladas por canções, nos mais diversos ambientes (no ônibus, no metrô, no carro) e 
concomitantemente a  inúmeras atividades, o que pode ser refletido como parte do cronotopo do 
homem contemporâneo: fazer tudo ao mesmo tempo agora. 

Assim, se o homem de 1932  teria  tempo para degustar um romance, o homem do século 
XXI, em sua frenética corrida contra o tempo e em prol da produção, não se dá mais esse direito. 
Por  isso, o gênero  canção,  rápido, acelerado,  semelhante às micronarrativas, aos  contos  (melhor 
ainda, aos nanocontos, compostos por pouco mais de cem caracteres), acompanha o ritmo frenético 
deste século.   

Tal mudança não  faz pecar a atividade do esteta. Pelo contrário. Pitty, de maneira cabal, 
dialoga  com Huxley,  responde  responsavelmente,  em  ato  estético,  à maneira  de  seu  tempo,  à 
criação de Huxley. Ao pensarmos na concepção de diálogo, estamos indo muito além da noção do 
senso comum. Trata‐se da concepção norteadora do método bakhtiniano: diálogo como embate de 
vozes no sentido amplo dado pelo Círculo russo.  

No jogo da arena discursiva, composta por discordâncias e concordâncias, aproximações e 
refutações, é que se dá o diálogo, entre sujeitos e enunciados que se constroem e se complementam 
responsiva e responsavelmente. 

Aqui, entendemos como sujeitos os discursos de Admirável Mundo Novo e “Admirável Chip 
Novo”. Na concepção do Círculo, não pensamos os sujeitos como homens, mas como construções 
semiotizadas do e pelo homem. 

No caso aqui analisado, temos sujeitos postos numa arena, com suas formas composicionais 
distintas  (um constituído da palavra escrita;, o outro, da palavra cantada), em  lugares e  tempos 
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distintos (um, semiose do  território  inglês; outro, brasileiro; um futurista, o outro  imerso em seu 
tempo contemporâneo). Não esqueçamos,  todavia, que eles dialogam porque  respondem um ao 
outro tanto em suas discordâncias quanto em suas concordâncias. Estas se encontram no plano do 
conteúdo e no estilo. Assim, na arquitetônica dos gêneros postos em questão, o que mais os difere 
é a forma, enquanto que o conteúdo e o estilo, embora não os mesmos, os aproxima.  

O estilo de Pitty é bem próximo ao de Huxley, uma vez que ambos prezam pelo exagero: 
Huxley, ao escolher uma  ficção  científica pra descortinar  seu  conteúdo; e Pitty, ao utilizar  solos 
frenéticos  de  guitarra  e  de  bateria  que  acompanham  seus  gritos  na  prosódia  das  palavras. O 
conteúdo,  também os aproxima, uma vez que ambos abordam a  temática do aprisionamento do 
sujeito pelas amarras ideológicas hegemônicas, via manipulação dos sistemas governamentais, que 
corroboram com a construção de um sujeito robotizado. 

 
3‐ O cronotopo do admirável sujeito novo: o cronus fóbico e topos claustro 

 
Um  dos  cronótopos  mais  flagrantes  que  perpassam  o  álbum  de  Pitty  refere‐se  ao 

claustrofóbico: espaço de confinamento gerador de momentos (tempos) fóbicos, ou seja, um cronus 
(tempo) fóbico gerado a partir de um topos (lugar) claustro12. A claustrofobia é o medo exagerado 
de  locais  fechados e apertados,  tais como carros, elevadores e  todo ambiente de espaço pequeno 
(cronótopos esses recorrentes na sociedade contemporânea). Ela, a claustrofobia, também pode se 
apresentar diante de uma grande multidão, algo mais que recorrente nas grandes cidades (como 
São Paulo, deslumbrada nos videoclipes do álbum “Admirável Chip Novo”, de Pitty).  

Na verdade, a claustrofobia não é uma doença, mas um sintoma, geralmente acompanhado 
de um distúrbio conhecido como agorafobia (o medo de estar em lugar público, com dificuldades 
de  saída,  caso  se passe mal),  sendo que  a maioria dos  clasutrofóbicos descreve  seu  receio mais 
relacionado  com  a  não  possibilidade  de  saída  do  que  de  pequenos  lugares  em  si,  ou  seja,  a 
claustrofobia se caracteriza como a percepção de aprisionamento, de pressão e de tensão, sensações 
típicas da contemporaneidade (aliás, a claustrofobia, junto com a depressão e a ansiedade compõe 
um dos sintomas peculiares do século XXI). 

As  imagens  cantadas  por  Pitty  apresentam,  de maneira  recorrente,  lugares  fechados  e 
espaços espreitados por multidões como tônica discursiva. Na primeira canção, “Teto de Vidro”, 
por exemplo, o sujeito encontra‐se vigiado diante de uma multidão que o espreita (“Ouvi milhares 
de vozes gritando...”). O  “teto  é de vidro” pode  ter  inúmeras  significações. Dentre  elas,  a mais 
recorrente é a de fragilidade. Fragilidade porque o sujeito com “teto de vidro” caracteriza‐se por 
estar  com  suas  “debilidades”  expostas.  Transparente  e  facilmente  quebrável,  o  teto  de  vidro 
possibilita que multidões possam ver “de camarote a novela da vida alheia” e discutir “soluções”, 
“bem certos que a verdade cabe na palma da mão”, apontando para o sujeito suas verdades.  

A não possibilidade de fuga do sujeito diante de uma feroz multidão que o observa e pode 
julgar e condenar seus erros o faz gritar e questionar as atitudes de todos: “atire a primeira pedra 
aquele que não tem pecado” (“Eu quero ver quem é capaz de fechar os olhos e descansar em paz”). 
Tais dizeres fazem com que o outro, aparentemente invulnerável, repense seus atos ao olhar para o 
seu próprio “teto de vidro” (“Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra”).  

O ritmo do refrão é frenético, acelerado, enfatizado por solos de guitarra e batidas repetidas 
de bateria que embalam os “gritos” da roqueira, o que se assemelha aos sintomas da claustrofobia: 
frequência cardíaca elevada, rapidez na respiração e um mal‐estar perceptível. 

Há também, nessa canção, a questão do casulo (“cada um em seu casulo”), em que cada um 
enclausura‐se por vontade própria, ensimesmado, até mesmo como proteção, muitas das vezes em 
meio  a máscaras  sociais.  Esse  ato  de  encapsulamento  é  rejeitado  pelo  sujeito  da  canção,    que 

                                                            
12 Claustro vem do latim, “claudere”, e tem o sentido de fechamento. 
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denuncia a hipocrisia de pessoas que apontam outras, atiram‐lhes pedras, usando‐as como bodes 
expiatórios,  a  fim de  encobrir  suas  ações  (e  não  atos)  e  vulnerabilidades. Por  isso,  a  intérprete 
repete: “Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra”. 

No  Admirável Mundo  Novo  tais  gritos  não  são  permitidos.  Primeiro  porque  o  sistema, 
literalmente, cala as pessoas (“‘Silêncio, silêncio’, sussurrou um alto‐falante, quando eles saíram do 
elevador”, HUXLEY,  1982,  p.  49)  e,  depois,  porque  o  “Soma”,  um  outro  tipo  de  cápsula  (uma 
droga), é o escape ‐ escape esse sem efeitos colaterais. 

Tal  interpretação se confirma diante das  imagens que compõem o videoclipe de “Teto de 
Vidro”, em que Pitty, como sujeito do clipe, está a andar numa grande cidade, passando por uma 
multidão (“Andei por tantas ruas e lugares, passei observando quase tudo”), em sentido contrário 
aos  seus movimentos  (caminha para  trás). Os  cidadãos  têm  seus  rostos  censurados, ou melhor, 
apagados, o que nos  leva a crer que suas opiniões, seus  julgamentos e seus apedrejamentos não 
interferem  na  vida  do  outro  e  que  o  fato  de  estarem  no  sentido  inverso  (“andando  pra  trás”) 
revela‐os como  retrógrados,  incapazes de mirar novos horizontes,  simplesmente presos em  seus 
casulos. O apagamento também se dá pelo sistema. 

No videoclipe, a personagem  costura uma boneca, que mais  se parece  com um  fantoche 
(“Não quero mais fantoches ao redor” – 10ª faixa), revelando‐nos as condições dos atuais sujeitos 
diante  do  sistema:  fantoches  construídos,  enquadrados,  enclausurados  em  padrões  que  não 
combinam com suas individualidades, rostos mascarados, rostos apagados que andam na direção 
contrária, na verdade, andam praticamente sem direção, já que um sistema determina seu ir e vir 
(“parafusos  e  fluidos  em  lugar  de  articulação”  –  2ª  faixa).  Junto  ao  seu  caminhar,  o  sujeito 
desenrola  um  tricô  para,  à maneira  de  João  e Maria,  não  correr  o  risco  de  se  perder  e  poder 
encontrar o caminho de volta para casa. 

O cronótopo claustrofóbico, além de revelado na multidão, revela‐se também quando Pitty 
canta dentro do estúdio, em “Teto de Vidro”, num  lugar  fechado e que se encontra cruzado por 
raios infravermelhos que espreitam a cantora, esperando por um passo fora da linha para fulminá‐
la, tal qual no filme “Missão Impossível”.. 

A  partir  dos  videoclipes  é  que  percebemos,  de maneira mais  nítida,  esse  cronótopo  em 
outras  canções.  Em  “Admirável Chip Novo”,  por  exemplo,  Pitty  continua  no  estúdio,  fechada, 
olhada  por  um diretor  que  também  é mirado  por  um  telespectador,  que desliga  a  todos,  após 
desligar  um  aparelho  televisivo.  Interessante  que  em  seu  site  pessoal,  a  cantora,  ao  falar  das 
gravações do  trabalho de 2010, afirma que estava na fase de “imersão” no estúdio e  intitula esse 
processo de “Casulo”, como podemos ver no texto abaixo: 

 
Entrei naquele modo  estranho  em que  tudo parece  envolvido por uma penumbra  fina, o 
mundo real tomado por um aspecto leitoso. 
A  partir  de  hoje  intensifica‐se  o  processo  para  a  gravação  do  DVD  dia  18/12  no  Circo 
Voador, e eu já estou completamente absorta.  Imersão, imersão, imersão. 
Significa:  nada  de  festas  ou  eventos,  sem  tempo  para  ler  twitter  e  afins,  nada  além  de 
acordar e estar com corpo e mente totalmente direcionados para a criação. Significa ensaios, 
decisões,  escolhas, detalhes,  títulos,  repertório,  composição. Antenas  armadas  e  captando 
tudo. Foco. 
Eu  não  precisei  determinar  que  isso  aconteceria.  Simplesmente  percebi  que  já  começou 
durante essa noite; quando no meio dela e sem conseguir dormir, levantei‐me, peguei papel 
e caneta e me pus a desenhar o que seria um esboço de um  figurino e elementos cênicos. 
Óbvio, não sei desenhar e isso não importa. 
Importa que esse é o estalo que me mostrou que a partir de hoje o mundo lá fora não existe, 
até o dia dezoito de dezembro de dois mil e dez. 

(PITTY, 2010) 
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Emboscadas  e  armadilhas  também  se  referem  a  ambientes  fechados,  que  enclausuram  e 
amedontram  suas presas. No videoclipe de “Semana que vem”, Pitty envelhece a bordo de um 
carro, um cronótopo  também  fechado, arquitetado para parecer com nossas casas, especialmente 
nas  grandes  cidades,  pois,  nesse  espaço, muitas  pessoas  passam  horas  e  horas  de  suas  vidas, 
paradas, presas, no trânsito.  De certa forma, o cronotopo contemporâneo cantado por Pitty revela 
a  claustrofobia  do  século XXI,  esse  “Admirável”  chip/mundodigal  “Novo”,  nada  novo,  pois  já 
vislumbrado  por muitos  discursos  como  o  de  Huxley,  Orwell,  entre  tantos  outros,  em  geral, 
estético‐reais. 

 
Conclusão 

 
Por meio de uma metáfora, a da claustrofobia, sem, de maneira alguma, querer banalizá‐la, 

procuramos apontar que o  sujeito do álbum “Admirável Chip Novo” encontra‐se quase  sempre 
num  espaço  fechado  com multidões.  “O  homem  na multidão”,  já  contara‐nos  Poe. Os  atos  de 
ataque,  julgamento  e  apedrejamento  gera  desconforto  e  medo  do  aprisionamento,  diante  da 
sensação de impossibilidade de fuga e/ou liberdade.  

Em meio a gritos, marcados pelo compasso da bateria e embalados pela guitarra, a cantora‐
compositora  atua  e  grita  “alguém me  interne  no  paraíso”,  longe  das manipulações  (sejam  elas 
verticais ou horizontais), das relações frágeis e superficiais, da liquidez sólida, da corrida contra o 
tempo, ilusória e mecânica!  

Este é o tempo‐espaço da cultura contemporânea. O homem refletido e refratado no gênero 
discursivo secundário e, em especial, no álbum de canção de Pitty aqui analisado. Uma resposta 
em  ato  ético  e  responsável  ao  “Admirável Mundo Novo”, moldado  em  seu  tempo‐espaço  com 
estruturas arcaicas de poder, refiguradas apenas como “novas”. Daí, a sua voz gritante, roqueira e 
revolucionária ao denunciar o estado de sítio vivido socialmente por  todos nós. Choquemo‐nos, 
mas não fiquemos paralisados na “era do chip”. Somos humanos, atuemos como tal. Fica o recado. 
Não nosso, mas de Pitty e Huxley a nós. 
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Alteridade e Exotopia na Prosa Poética Portuguesa:  
Bakhtin entre Pessoa e Saramago 

 
Ana Clara Magalhães de Medeiros* 

 
 

José Saramago e Fernando Pessoa, aos olhos da crítica consolidada ou mesmo da impressão 
de  leitores comuns, são dois monumentais nomes da prosa poética ou da poesia prosificada em 
língua  portuguesa.  Parece  convidativo  que,  em  tempos  de  celebração  dos  noventa  anos  do 
romancista mais marcante da literatura ibérica contemporânea, visite‐se o romance de sua autoria 
que dialoga com o ano da morte de um poeta pessoano.  

Neste  sentido,  busca‐se,  aqui,  realizar uma  análise  que  ousamos  chamar de polifônica  – 
para usar  conceito de Mikhail Bakhtin  –  com  intuito de  conciliar  a produção  artística dos dois 
autores à luz de vertentes críticas que contemplam, sobretudo, o pensamento bakhtiniano, mas que 
procuram incluir as contribuições de grandes leitores de romance, como Erich Auerbach e Gyorg 
Lukács, além de estudiosos de poesia, como Boris Schneidermann e o próprio Pessoa. 
  De  1922  –  que  legou  um  José  repleto  de  palavras  de  humanidade,  ano  de  bons  ventos 
modernistas,  avançamos  para  1936  –  que,  em  contrapartida,  cicatrizou‐nos  com  o  fascismo 
acirrado, a Guerra Civil Espanhola, o salazarismo massacrante: O ano da morte de Ricardo Reis. Um 
percurso cuidadoso por este romance saramaguiano de 1984 pode delinear caminhos literários que 
conduzem à polifonia historicamente inalcançada e à poesia da vida, usualmente olvidada. 
  Nesta  perspectiva,  arrolam‐se  dois  pontos  fundamentais  de  análise  da  narrativa  que, 
metonimicamente,  elucidam a  investigação  sobre  toda a obra  romanesca de  José Saramago. São 
eles  o  realismo  contundente  que  apresenta  a  vida  lusitana  em  intermitente  desassossego  e  a 
insistência da presença poética em um mundo monológico onde ela parece impossível: 

 
Felipe e Ramón nunca ousariam meter‐se na conversa dos senhores doutores, cada um de 
nós  tem dois  lugares,  aquele onde nasceu,  aquele onde vive, por  isso  é que  tantas vezes 
ouvimos dizer, Ponha‐se no seu lugar, e esse não é o onde nascemos, se é preciso acrescentar 
(SARAMAGO, 2010, p. 133) 
 

  A  crítica  cuidadosa  de  Erich  Auerbach  (2011)  indica  que  “o  realismo moderno  faz  do 
presente história” (p. 453). No segmento destacado de Saramago, as questões referentes à história, 
às classes e até mesmo à autoria são presentificadas. O lugar de onde se veio e aquele onde se vive 
não constituem o  lugar devido de cada um. Visto que este é o  lugar em movimento constante, o 
lócus da ação – seja o agir factual histórico ou a ação laboral pela palavra. Estendida a discussão do 
narrador até chegar ao âmbito da recepção saramaguiana, pode‐se intuir que o realismo arguto do 
alentejano  não  teve  lugar  em  sua  casa,  o  que motivou  exílios  de movimento:  deambular  para 
pensar e agir. 

O emaranhado  jogo da palavra, que neste romance comporta arenas de personagens e de 
gêneros  literários,  é  aqui  entendido  como  jogo  heteronímico  –  ou,  ainda,  ampliado 
bakhtinianamente  para  alteronímico  –  em  que  a  multiplicidade  de  consciências  (referente  aos 
personagens)  e  de  alteridades  (concernente  às  vidas  humanas) mostra‐se  fundamental.  Para  o 
teórico russo, essa exotopia do eu no outro, esse pôr‐se não no seu lugar, mas no do outro, é basilar 
para a composição do romance realmente polifônico: 
 

                                                            
* Mestranda no Programa de Pós Graduação em Literatura da Universidade de Brasília – Brasil. Trabalho orientado pelo 
professor  doutor  Augusto  Rodrigues,  da  mesma  instituição.  Eixo  Temático:  Alteridade  e  Cultura.  Contato: 
a.claramagalhaes@gmail.com. 
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O excedente de minha visão em relação ao outro indivíduo condiciona certa esfera do meu 
ativismo exclusivo, isto é, um conjunto daquelas ações internas ou externas que só eu posso 
praticar em relação ao outro, a quem elas são inacessíveis no lugar em que ele ocupa fora de 
mim (...) Essas ações podem ser infinitamente variadas em função da infinita diversidade de 
situações da vida em que eu e o outro nos encontramos (...). O que nos importa são apenas 
os atos de contemplação‐ação – pois a contemplação é ativa e eficaz (...). Eu devo entrar em 
empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro dele tal como ele 
o vê, colocar‐se no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte 
dele com o excedente de minha visão (BAKHTIN, 2006, p. 22‐23). 
 

  Felipe  e  Jamón,  personagens  pequenos  no  Ano  da  morte,  jamais  tomariam  parte  na 
“conversa dos senhores doutores”. O narrador saramaguiano criativo, contudo, adentra não só a 
prosa  oficial  pessoalizada  no  discurso  dos  senhores  doutores,  como  também  no  discurso  vivo, 
popular  e  silenciado  dos  servidores  do  hotel,  de  que  tem  destaque  a  criada  Lídia.  Tal 
procedimento erige,  justamente, como o ato de contemplação‐ação a que se refere Bakhtin: o autor 
português,  outrado  em  uma  entidade  literária  autônoma,  o  autor  secundário,  que  é  o  nosso 
narrador, dá vazão à fala pluridiscursiva dos personagens. Assim, consuma‐se a ação axiológica de 
presentificar‐se  no  outro  em  uma  contemplação  completiva  e  eficaz  porque  ativa:  a  palavra 
literária é sempre ação. 
  Porque  pensar  é  ação.  Diz‐nos  Lídia,  a  musa  pertencente  ao  projeto  heteronímico  de 
Fernando  Pessoa,  agora  também  prosificada  e  transformada  em  personagem  ordinária  de 
romance, dotada de consciência singular: 
 

Fica sabendo, Lídia, que o povo nunca está de um lado só, além disso, faz‐me o favor de me 
dizeres o que é o povo, O povo é isto que eu sou, uma criada de servir que tem um irmão 
revolucionário  e  se deita  com um  senhor doutor  contrário  às  revoluções, Quem  é  que  te 
ensinou a dizer essas coisas, Quando abro a boca para falar, as palavras já estão formadas, é 
só deixá‐las sair, Em geral, pensamos antes de falar, ou vamos pensando enquanto falamos, 
toda a gente é assim, Se calhar, eu não penso (SARAMAGO, 2010, p. 386). 
 

  Lídia é a personagem da iminência. Nela, tudo é agoral e urgente, porque assim é a vida do 
que ela mesma nomeia por povo. Se há tempo, para os doutores ociosos (ou contemplativos?) como 
Ricardo  Reis,  de  pensarem  e  agirem  pensando,  para  as  criadas,  irmãos  revolucionários,  filhos 
urgentes e “velhos do restelo” – pessoas comuns que povoam uma Lisboa sem sentido –, o tempo é 
mesmo  o  da  ação,  da  palavra,  do  gesto  –  pois,  conforme  afirmação  de  Fernando  Pessoa‐
personagem  o mesmo  tempo  lho  vai  acabando.  Ocorre  que  os  personagens  vivos  –  sejam  os 
inconscientes  pensantes  ou  os  conscientes  que  se  calhar  não  pensam  –  não  se  dão  conta 
plenamente dessa necessidade de movimentar a rede de fatalidades (LUKÁCS, 2012) que conduz a 
história ibero‐americana tornando‐a cada vez mais nublada. 
  Quem se apercebe disso é o perspicaz defunto Fernando Pessoa. Nele reside uma espécie 
de  “centelha  poética”  –  para  usar  expressão  de  Boris  Schneiderman  (1982)  –  que  alerta  para  a 
urgência  da  preservação  da  poesia  da  vida,  que  vem  sempre  atrelada  a  uma  responsabilidade 
estética, ética e humana: 
 

[...]  é difícil  a um  vivo  entender  os mortos,  Julgo  que não  era menos difícil  a um morto 
entender os vivos, O morto tem a vantagem de já ter sido vivo, conhece todas as coisas deste 
mundo e desse mundo, mas os vivos são incapazes de aprender a coisa fundamental e tirar 
proveito  dela,  Qual,  Que  se  morre,  Nós,  vivos,  sabemos  que  morremos,  Não  sabem, 
ninguém sabe, como eu também não sabia quando vivi, o que nós sabemos, isso sim, é que 
os outros morrem, Pra  filosofia, parece‐me  insignificante, Claro que  é  insignificante, você 
nem sonha até que ponto tudo é insignificante visto do lado da morte, Mas eu estou do lado 
da vida, Então deve saber que as coisas, desse lado, são significantes, se as há, Estar vivo é 
significante, Meu caro Reis, cuidado com as palavras, viva está a sua Lídia, viva está a sua 
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Marcenda, e você não sabe nada delas, nem o saberia mesmo que elas tentassem dizer‐lho, o 
muro que separa os vivos uns dos outros não é menos opaco que o que separa os vivos dos 
mortos (SARAMAGO, 2010, p. 277‐278). 
 

  O narrador criado por Saramago faz ecoar a voz deste e a dos autores que ele treslê. Aqui, 
tem‐se momento pleno em que ressoa a consciência profunda do Pessoa ortônimo, especialmente 
nos seus últimos anos (combativos), na década de 1930. A perspicácia responsiva, que vê e aponta 
as  insignificâncias e os disparates da vida, alcança somente o morto, privado do poder de voz e 
ação. No esforço romanesco de Saramago, contudo, há que se desconfiar sempre, pois a pesquisa 
para  composição  de  enredos  e  personagens  é,  não  rara  vez,  absolutamente  sofisticada.  Tal 
constatação leva‐nos a buscar na poética dos anos da morte de Fernando Pessoa o poeta maduro e 
fibroso movimentador da arena romanesca: 
 

Não meu, não meu é quanto escrevo. 
A quem o devo? 
De quem sou o arauto nado? 
Porque, enganado, 
Julguei ser meu o que era meu? 
Que outro mo deu? 
Mas, seja como for, se a sorte 
For eu ser morte 
De uma outra vida que em mim vive, 
Eu, o que estive 
Em ilusão toda esta vida 
Aparecida, 
Sou grato Ao que do pó que sou 
Me levantou (PESSOA, 2010, p. 131). 

 
Neste  poema  de  1932,  equaciona‐se  a  escrita,  a  autoria,  a  vida  e  a  morte.  “Porque, 

enganado,/julguei  ser meu  o  que  era meu?”:  a  confusão  heteronímica  é  interrogada  com  peso 
existencial e reelaborada por José Saramago com a bipartição de Pessoa em personagens distintos, 
tendo como contraponto máximo o poeta clássico Ricardo Reis. Autor místico e mítico que foi, o 
fazedor de versos lisboeta menciona o destino “se a sorte/for eu ser morte”. No nosso romance, o 
único que desacredita na sorte e não se verga ao destino é justamente Pessoa. O poema indica que 
para quem esteve “em ilusão” ao longo da vida, a morte pode ser um soerguimento: depois do pó 
é que se levanta.  

Em mais um poema do mesmo ano, o ortônimo conjuga o desassossego do mundo ao seu 
próprio: 

 
Chuva? O meu desassossego... 
A intranquilidade inerte 
Que me torna quem me nego... 
Chuva? Entorpeço e renego. 
Que mágoa em mim me converte? (PESSOA, 2010, p.106). 
 

Repare‐se que, assim como na prosódia de Saramago, na poética do Lisboeta, há também a 
pressuposição do  outro:  “Chuva?”,  pergunta‐se  a  quem  possa  assumir  o  papel de  interlocutor. 
Essa percepção sensível de eus além de si perpassa  também a  totalidade da obra saramaguiana. 
Cabe, neste ponto, evocar crítica de Valter Hugo Mãe, sobre a prosa de seu mestre em José e Pilar: 
 

Li sempre os seus livros à procura do que importa para a vida e pensei também que a ficção 
num romance serve apenas para situarmos as ideias e, de mansinho, chegarmos à realidade 
e ao diálogo com o coletivo das pessoas.  José Saramago  fazia dos seus  livros esse diálogo 
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inclusivo,  a  solicitar  dos  leitores  um  empenho  intelectual  e  emocional  para  pensar  com 
seriedade sobre as mais diversas questões (MÃE, 2012, p. 9). 

 
O  diálogo  inclusivo  faz  da  palavra  o  cerco  de  pessoas  que  se  empenham  intelectual  e 

emocionalmente para alcançar o outro. No esteio dessa procura heteronímica é que, de volta ao 
poema  pessoano,  o  eu  lírico  é  desassossegado  porque  está  entregue  a  uma  “intranquilidade 
inerte”, isto é, ainda que seja uma figura consciente assolada pelo que vê e vive, não abandona a 
inércia contagiosa dos dias, a ponto de se tornar o que se nega... Negar a inação é prática na poesia 
pessoana tardia e na experiência póstuma de Pessoa‐personagem no romance. Repare‐se que outra 
vez, prosa e poesia cruzam‐se, e a chuva do desassossego de Fernando Pessoa reaparece na prosa 
saramaguiana de revisita ao tempo fechado de 1936: “Quem disser que a natureza é indiferente às 
dores e preocupações dos homens, não  sabe nada de homens nem de natureza”  (SARAMAGO, 
2010, p. 187).  

Nesta  coletânea  de  datas:  1922,  1932,  1935,  1936,  1984  coincide  a  perscruta  latente  pela 
poesia, enquanto fagulha de possibilidade humanizante aos homens. Para a Ibéria nublada do ano 
da Guerra Civil Espanhola ou para o dia sem data em que a Península deslocou‐se do restante da 
Europa,  distante  fisicamente  daquilo  que  sempre  esteve  veladamente  à  margem,  o  caminho 
apontado por Saramago é uma vez mais o da palavra‐ação: 

 
Não  falta  por  aí,  nunca  faltou,  quem  afirme  que  os  poetas,  verdadeiramente,  não  são 
indispensáveis,  e  eu  pergunto  o  que  seria  de  nós  se  não  viesse  a  poesia  ajudar‐nos  a 
compreender  quão pouca  claridade  têm  as  coisas  a  que  chamamos  claras  (SARAMAGO, 
Jangada de Pedra, 2003, p. 304). 

 
  No  Portugal  nevoeiro  do  Fernando  Pessoa  autor  de  Mensagem  bem  como  na  Lisboa 
cinzenta de Saramago, “tudo é incerto e derradeiro” (PESSOA, Mensagem, 1960, p. 27), tudo se vê 
com  a  opacidade  dos  olhos  embotados  pelo  autoritarismo,  pela  opressão,  pelo  exílio  e  pelo 
desassossego: resta (talvez) a poesia, para trazer alguma claridade às existências de cegueira. 
  Entrecruzando  as  biografias  históricas  às  ficcionais  de  Pessoa‐Saramago,  pode‐se  inferir 
que o Reis‐personagem efetiva o caminho inverso ao de pensadores ativistas da Península Ibérica 
como Antonio Ferro e Miguel de Unamuno. Estes saíram do  ímpeto atuante dos primeiros anos 
modernistas para chegar ao unilateralismo monológico simpático às políticas continuístas. Ricardo 
Reis,  com  sua  biografia  reinventada  por  José  Saramago,  vai  na  contramão  dos  pensadores 
mencionados e de monarquista  letárgico passa a poeta do desassossego – na cola de Pessoa – e 
prefere à procura da poesia, carregando um Jorge Luís Borges no braço, um deus do labirinto,  em 
direção à morte, já que a vida em 1936 não está para as palavras plenas. 
  Assim, mesclando,  no  grande  tempo da  literatura,  os personagens  reais  e  ficcionais  que 
compõem o finito tempo da vida, acerca‐os a procura máxima pela poesia: presente na opção de 
Reis  pela morte,  no  retorno  póstumo  de  Pessoa  defunto,  nas  palavras  sábias  puladas  da  boca 
simples de Lídia, nas incursões que tem de ser do narrador saramaguiano, na poética outrada de 
Fernando Pessoa e até mesmo no processo artístico do poeta José Saramago: 
 

As palavras mais simples, mais comuns, 
As de trazer por casa e dar de troca, 
Em língua doutro mundo se convertem: 
Basta que, de sol, os olhos do poeta, 
Rasando, as iluminem (SARAMAGO, Os poemas possíveis, 1997, p. 23). 
 

  O  poeta  consagrado  por  seus  romances  apontava  desde  a  década  de  1960,  em  Poemas 
possíveis,  a  possibilidade  de  fazer  poesia  –  entendida  como  instante  de  plenitude  –  a  partir  do 
ordinário da vida, das palavras mais simples, da prosódia da prosa. No absurdo da existência – 
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que  comporta  do  nascimento  de  José  à  ascensão  do  fascismo  europeu  e  a  morte  do  último 
heterônimo pessoano em 1936 – as palavras são  todas novas, nascem da ação diária de alterar à 
força a curva dos horizontes, para reinventar pontes que conduzam a uma nova história: 
 

Somos iguais ao deuses, inventando 
Na solidão do mundo estes sinais 
Como pontes que arcam as distâncias (SARAMAGO, 1997, p. 58). 
 

   N’ O ano da morte de Ricardo Reis, como em vários outros romances do autor, resta o poder 
da  ação  pela  palavra  –  a  ponte  de  Pessoa  e  Saramago  que  transforma  o  outro  em  uma 
possibilidade. Palavras escritas com tinta de longe para lembrar os dizeres incrustados na história, 
embora ainda não assimilados por ela, do grande pensador da polifonia da arte e da vida: urge 
“compreender este mundo como mundo dos outros”  (BAKHTIN, 2006, p. 102), para o outro, no 
outro. 
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Apontamentos sobre o conceito de cultura no Círculo de Bakhtin e a esfera 
político‐cultural no Brasil contemporâneo 

 
Inti Anny Queiroz13 

 
 
Nosso  estudo  busca  a  reflexão  acerca do  conceito de  cultura  a partir dos  apontamentos 

teóricos nos escritos do chamado Círculo de Bakhtin aliado à observação da esfera das políticas de 
cultura no Brasil, seus gêneros discursivos constitutivos e todo o universo que circunda esta esfera. 
Não apenas a partir da observação de esferas da infraestrutura como as esferas cultural, política e 
econômica mas também das esferas que atuam no mesmo nível, na superestrutura, como as esferas 
legislativa, publicitária, artística, midiática ou mesmo da esfera corporativa. Achamos importante a 
observação de esfera político‐cultural como um  todo e sua constituição a partir de seus gêneros 
discursivos principais: as leis de incentivo à cultura, os editais culturais e os projetos culturais.  

O grande número de projetos culturais escritos e aprovados no Brasil desde os anos 1980 
nos permite estabelecer o gênero discursivo projeto cultural como um importante “elo na cadeia de 
comunicação”  (BAKHTIN, 2003) da  esfera de políticas públicas de  cultura no Brasil a partir do 
século XX.   O  projeto  cultural  é  um  enunciado  concreto,  produzido  na  esfera  político‐cultural, 
circula por ela e fomenta boa parte da produção cultural regida pelas políticas culturais no Brasil 
contemporâneo. 

O Círculo  de  Bakhtin  salienta  sobre  as  relações  dialógicas  entre  enunciados  que  “Todo 
enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação discursiva de um determinado campo. (...) 
Os enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si mesmo; uns conhecem os 
outros  e  se  refletem mutuamente  uns  nos  outros.”  (BAKHTIN,  2003,  p.  297). Esta  reflexão  nos 
permite dizer que o projeto cultural trouxe, ao lado dos outros gêneros da esfera, a possibilidade 
de desenvolvimento da esfera político‐cultural e dos processos necessários para a organização da 
mesma. Porém é o gênero projeto cultural que pode viabilizar a democratização cultural de fato, 
pois,  estabelece  a  relação  entre  a população  e  o poder  vigente,  entre  a  esfera  estatal  e  a  esfera 
pública,  como  evidenciou Turino  (2009)  em  sua obra “Pontos de Cultura: o Brasil debaixo para 
cima”, em que demonstra um novo olhar para a cultura a partir do projeto dos Pontos de Cultura 
se contrapondo à ferramenta do mecenato como opção única, isto é, permitir ao povo utilizar das 
ferramentas e verbas do Estado, não apenas pelo crivo do mundo corporativo e seus patrocínios 
para produzir cultura.  

 Apesar dos  interesses da esfera estarem diretamente relacionados aos  interesses políticos 
de cada gestão e priorizem a indústria cultural, é relativamente democrática a prática realizada nas 
políticas  públicas de  cultura  no Brasil,  pois  é permitido  a  qualquer  cidadão  a  participação  nos 
trâmites disponibilizados. Porém ainda que as leis de incentivo à cultura se declarem democráticas 
e permitam a todos que a utilizem nossa pesquisa demonstrou que poucos de fato tem acesso às 
ferramentas da esfera para a produção de cultura.  

É necessária uma análise mais atenta ao universo que circunda essas  leis, aos agentes, às 
esferas  relacionadas  e  às  instituições  que  detém  o  poder  desta  esfera  tão  peculiar  que  é  a  das 
políticas culturais. Ficou claro nesta reflexão inicial que ainda existem diversos entraves políticos, 
culturais,  econômicos  e  metodológicos  para  que  ocorra  uma  real  democratização  das  leis  de 
incentivo à cultura.  

Nesta  reflexão  buscaremos  observar  mais  atentamente  o  conceito  de  cultura  em  suas 
relações  entre  Cultura  e  Estado,  bem  como  a  esfera  das  políticas  culturais.  Achamos,  porém, 
essencial o entendimento do que o Círculo de Bakhtin nos propõe sobre o complexo conceito de 
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cultura  que  é  tomado  como  base  para  a  constituição  da  esfera  político‐cultural.  Ao  longo  da 
pesquisa  podemos  perceber  que  o  conceito  de  cultura  é  largamente  utilizado  como  reflexão  e 
refração em diversos documentos oficiais, discursos de personalidades da esfera e como mote nos 
projetos culturais escritos pela esfera artística. Nossa observação pode comprovar que o conceito 
de  cultura  é  utilizado  na  esfera  na maior  parte  das  vezes  sem  citações  ou  sequer  orientações 
teóricas  e  se  articula nos diversos gêneros da  esfera  a partir de  seus  conteúdos  temáticos.  Se  o 
conceito de cultura é utilizado na esfera político‐cultural como conteúdo temático dos enunciados 
achamos pertinente neste estudo um maior aprofundamento no conceito a partir dos fundamentos 
teóricos  do  Círculo  em  diálogo  com  as  análises  proporcionadas  pelo  corpus  da  pesquisa  de 
mestrado atualmente em fase de finalização sobre a esfera político‐cultural.  

Bakhtin no texto escrito nos anos 1920 “O problema do conteúdo, do material e da forma na 
criação literária” diz que cultura é um evento “concreto e sistemático” (BAKHTIN, 2010, p. 31), isto 
é,  pertencente  à  história  e  está  diretamente  ligada  aos  fatos  sociais  desta  história  de  forma 
sistemática. Dialoga com a “realidade preexistente de outras atitudes culturais” (idem, p.31) Com 
isso podemos supor que a esfera político‐cultural está diretamente relacionada a outras realidades 
e  esferas  de  atividade  humanas  no  decorrer  dos  processos  históricos.  Desta  mesma  forma, 
devemos  entender  os  enunciados  produzidos  nesta  esfera  de  forma  dialógica  e  concreta, 
enunciados que se  refletem e se  refratam nos mais diversos gêneros do discurso, não apenas da 
esfera artística, mas enunciados específicos da esfera, constituindo assim a esfera político‐cultural e 
consequentemente para os fins de nosso estudo, constituída a partir de seus gêneros, em diálogo 
constante com as outras esferas da atividade humana e seus discursos, seja a nível de circulação ou 
de influência recíproca.  

 Entendemos que a cultura, bem como os processos desta esfera, deve ser observada não 
apenas  como  um  conceito  ou  ponto  da  questão,  pois  está  em  constante  relação  dialógica  com 
realidades  culturais  preexistentes. Os  fatos  e  os  enunciados  produzidos  na  esfera  dialogam  na 
corrente  de  constituição  desta  esfera,    agem  na materialidade  histórica  como  constituidores  da 
mesma e nos relacionam com o outro a partir de enunciados concretos. 

 Bakhtin  (2010)  acredita  que  a  cultura  está  sempre  nas  fronteiras  entre  as  comunidades 
semióticas  e  entre  as  esferas, no  contato  e nos processos do homem, nas mudanças  sociais,  em 
constante transformação. Que a cultura está nas relações dialógicas, pois reflete e refrata o homem 
e seus processos sociais a partir de atos de linguagem.  

 
Não se deve, porém, imaginar o domínio da cultura como uma entidade espacial qualquer, 
que possui limites, mas que possui também um território anterior. Não há território interior 
no domínio  cultural: ele está  inteiramente  situado  sobre  fronteiras,  fronteiras que passam 
por todo lugar, através de cada momento seu, e a unidade sistemática da cultura se estende 
aos átomos da vida cultural, como o sol se reflete em cada gota. Todo ato cultural vive por 
essência sobre fronteiras: nisso está sua seriedade e importância; abstraído de fronteira, ele 
perde  terreno,  torna‐se  vazio,  pretensioso,  degenera  e morre.  (...)  É  somente  nessa  sua 
sistematização concreta, ou seja, no relacionamento e na orientação direta para a unidade de 
cultura  que  o  fenômeno  deixa  de  ser  um  mero  fato,  simplesmente  existente,  adquire 
significação,  sentido,  transforma‐se como que numa mônada que  reflete  tudo em  si e que 
está refletida em tudo. (BAKHTIN, 2010, p.29) 

 
Para  Bakhtin  é  necessário  que  o  fenômeno  cultural  adquira  sentido,  seja  transformado, 

tenha em seu processo um momento histórico único de  realização como materialidade concreta, 
sistemática e em suas fronteiras dialógicas. É a partir disso que a unidade cultural adquire sentido 
e  torna‐se  cultura.  É  na  fronteira,  seja  ela  qual  for,  territorial,  cultural,  política,  que  a  unidade 
cultural,  a materialidade,  adquire  sentido,  a  partir  da  forma  e  de  valores  sociais  sentidas  no 
conteúdo dos enunciados concretos. É no contato com a cultura do outro que a materialidade de 
dada cultura mostra sua significação.  
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 Ao  contrário  de  outros  estudiosos  da  cultura,  Bakhtin  percebe  que  a  cultura  está 
diretamente relacionada com o nível simbólico da materialidade e da forma,  isto é, seu conteúdo 
está em relação direta com o processo social. Sem o conteúdo não existe significação cultural, pois 
é no processo  social  e valorativo que  o  fenômeno  adquire  sentido. A  criação de um gênero do 
discurso,  seja  um  projeto  cultural  ou  uma  fotografia,  está  diretamente  relacionada  ao  seu 
significado no mundo da cultura como um todo e deve ser pensado como um fenômeno social.  

No  texto “O problema do conteúdo, do material e da  forma na criação  literária” Bakhtin 
opera em diversos momentos com a noção de cultura em suas reflexões sobre a arte poética. Para 
Bakhtin (2010): 

 
(...) a palavra de  tudo o que é próprio à cultura,  isto é, de  todas as significações culturais 
(cognitivas,  éticas  e  estéticas)  chega‐se  bem  facilmente  à  conclusão  de  que  não  existe 
absolutamente nada na cultura além da palavra, que toda a cultura não é nada mais que um 
fenômeno na  língua, que o sábio e o poeta em  igual medida se relacionam somente com a 
palavra. (BAKTHIN, 2010, p. 45)   

 
Neste  texto  escrito  em  1924,  Bakhtin  aponta  em  sua  definição  de  cultura  uma  relação 

imediata da cultura com a linguagem e com a língua. Cultura estaria diretamente ligada à palavra, 
ao  signo  ideológico,  à  comunicação  humana  em  si,  isto  é,  à  linguagem  concreta  na  vida.  É  na 
produção de linguagem, ou linguagens, na interação social, que a cultura acontece, se materializa, 
se cria, se mostra, se multiplica. A significação cultural acontece nos processos da vida de ordem 
cognitiva,  ética  e  estética. Essa  afirmação  nos  remete  a  três  pontos  chave  para  a  reflexão  neste 
momento. Entender os processos nas esferas, neste caso na esfera político‐cultural principalmente, 
processos  de  ordem  cognitiva,  ética  e  estética.  Processos  cognitivos  como  da  ordem  do 
pensamento,  da  ideia,  das  reflexões,  dos  estudos.  Éticos  como  da  ordem  da  vida  pública,  da 
política, das relações cotidianas, do trabalho. Estéticos da ordem da criação, da arte, da beleza, do 
olhar estético, da forma. Seja o sábio ou o poeta, é a palavra que os insere na esfera da cultura e nos 
relaciona ao outro. Linguagem para Bakhtin é o que insere o homem no mundo de maneira viva, e 
assim o  faz produtor de cultura e atuante na esfera da cultura. É a  linguagem que possibilita ao 
homem tornar‐se um ser social e consequentemente um ser da cultura, um produtor de cultura em 
eterna  interação  com  o  outro.  Se  a  cultura  é  um  fenômeno  da  língua,  e  se  a  língua  está  em 
constante mudança, a  cultura é  também um  fenômeno em  constante mudança e a  língua é  sem 
dúvida reflexo de boa parte dessa cultura sempre em mutação.  

O  conceito  de  cultura  desde  o  início  dos  estudos  de  cultura  tem  sido  diretamente 
relacionado  de  forma  talvez  equivocada  à  noção  de  tradição.  Não  negamos  que  as  tradições 
simbólicas de um povo podem ser consideradas como cultura, mas é importante refletirmos sobre 
o  papel  político  e  ideológico  destes  símbolos  nacionais  e  tradições  como  fator  de manutenção, 
conservação, mas principalmente de  instituir um símbolo como cultura de um povo as vezes de 
forma autoritária. Volochinov e Bakhtin escreveram sobre a questão simbólica e as relações destes 
símbolos  com  o poder  estatal  na  obra de  1924  “Marxismo  e  filosofia da  linguagem: problemas 
fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem”:  

 
E  toda  imagem  artístico‐simbólica  ocasionada  por  um  objeto  físico  particular  já  é  um 
produto  ideológico.  (p.  31)  (...)  Todavia  um  instrumento  pode  ser  convertido  em  signo 
ideológico: é o caso, por exemplo, da foice e do martelo como emblema da União Soviética. 
A  foice  e  o martelo possuem,  aqui, um  sentido puramente  ideológico.  (...) Tudo  o  que  é 
ideológico possui um valor semiótico. No domínio dos signos,  isto é, na esfera  ideológica, 
existem diferenças profundas, pois este domínio é, ao mesmo tempo, o da representação, do 
símbolo religioso, da fórmula científica e da forma jurídica, etc. Cada campo de criatividade 
ideológica tem seu próprio modo de orientação para a realidade e refrata a realidade à sua 
própria maneira. Cada campo dispõe de sua própria  função no conjunto da vida social. É 
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seu  caráter  semiótico  que  coloca  todos  os  fenômenos  ideológicos  sob  a mesma definição 
geral.  (VOLOCHINOV; BAKHTIN; 2009, p. 32‐33)  

 
É  importante  ressaltarmos  aqui  o  conceito  de  ideologia  para  o  Círculo  de  Bakhtin  em 

contraste  com outros pensadores  ao  longo da história. O  conceito de  ideologia para os  teóricos 
russos está diretamente relacionado com a materialidade histórica, nos enunciados concretos que 
operam  nas  esferas  ideológicas  ou  campos  da  atividade  humana  e  é  sem  dúvida,  diretamente 
ligado  ao  conceito de  cultura. O  conceito de  ideologia  no Círculo  está  em  consonância  com  os 
conceitos de esfera ideológica, de signo ideológico e da ideologia do cotidiano, como observa outro 
teórico do círculo de Bakhtin, Pável Medviédev na obra “O método formal nos estudos literários”:  

 
As concepções de mundo, as crenças e mesmo os  instáveis estados de espírito  ideológicos 
também  não  existem  no  interior,  nas  cabeças,  nas  “almas”  das  pessoas.  Eles  tornam‐se 
realidade  ideológica  somente  quando  realizados  nas  palavras,  nas  ações,  na  roupa,  nas 
maneiras, nas organizações das pessoas e dos objetos, em uma palavra, em algum material 
em  forma  de  um  signo  determinado.  Por meio  desse material,  eles  tornam‐se  parte  da 
realidade que circunda o homem. (MEDVIEDEV, 2012, p. 48‐49) 

 
Em sua obra sobre a cultura popular na Idade Média e no Renascimento, escrita a partir dos 

anos 40, Bakhtin aprofunda‐se ainda mais no tema da cultura. Busca aplicar as diversas reflexões 
feitas em seus escritos até os anos 1940 na obra sobre o escritor francês medieval François Rabelais. 
Bakhtin  analisa  mais  especificamente  a  cultura  popular  da  idade  média  e  a  divide  em  três 
categorias a partir de suas manifestações na cultura popular: 

 
1. As formas dos ritos e espetáculos (festejos carnavalescos, obras cômicas representadas nas 
praças  públicas  e  etc.);  2.  Obras  cômicas  verbais  (inclusive  as  paródicas)  de  diversas 
naturezas: orais e escritas, em  latim ou em  língua vulgar; 3. Diversas  formas e gêneros do 
vocabulário familiar e grosseiro (insultos,  juramentos, blasões populares, etc.). (BAKHTIN, 
2008, p.4) 
 

Bakhtin aponta em sua observação ao longo da obra de Rabelais a importância da cultura 
popular  como  possibilidade  de  romper  com  barreiras  sociais  a  partir  da  carnavalização,  do 
destronamento das instituições de poder. A cultura popular ou a cultura do povo atua de forma a 
estabelecer um diálogo  igualitário  com  a  cultura hegemônica da  burguesia, da  cultura  oficial  a 
partir dos ritos populares. É o que podemos chamar da “cultura debaixo para cima” como propõe 
o sociólogo e criador do programa federal “Cultura viva” em sua obra “O Brasil debaixo pra cima” 
Celio  Turino  (2009).  Podemos  ainda  relacionar  esta  ideia  da  carnavalização  ás  reflexões  do 
linguista  italiano  Antonio  Gramsci  sobre  o  conceito  de  contra‐hegemonia  onde  as  classes 
subalternas  atuam  de  forma  contra‐hegemônica  em  relação  à  cultura  burguesa  dominante 
instituindo novas formas de poder a parti das bases populares.  

Partimos dessa reflexão sobre a carnavalização nas culturas populares, onde as classes mais 
baixas  da  pirâmide  social  se  igualam  aos  reis  ainda  que  num  breve  período,  a  partir  do 
destronamento  de  personalidades  de  poder,  a  partir  de  paródias  da  burguesia  e  da  nobreza, 
principalmente. O processo de instituição de outro estado de poder, no caso o poder “debaixo para 
cima”,  acontece  no momento  carnavalesco,  a  partir  da  produção  da  cultura  popular,  dos  ritos 
populares  como  elencados  por  Bakhtin  no  excerto  acima  citado,  e  seus  processos,  a  partir  da 
linguagem.  

A  produção  de  cultura  sempre  esteve,  desde  os  primórdios,  ligada  à  vida. Mesmo  nos 
festejos  populares  da  era medieval, mesmo  na  atualidade  no mercado  das  belas‐artes,  é  a  vida, 
ainda  que  de maneira  resignificada,  refletida  e  refratada,  que  aparece  nas  obras  de  arte,  nos 
desfiles de carnaval, nas peças de  teatro, nas  letras de música pop. Bakhtin  já apontava para esta 



 
 

  71

relação entre vida e arte desde seus primeiros textos. No texto de 1919 “Arte e responsabilidade” 
Bakhtin  chama atenção para a  importância de  relacionarmos esferas  complexas  como a artística  
com a esfera do cotidiano e essa  ligação direta da arte com a vida a partir da produção cultural 
humana. “Os três campos da atividade da cultura humana – a ciência, a arte e a vida – só adquirem 
unidade no indivíduo que os incorpora à sua própria unidade.” (BAKHTIN, 2010b, p. XXXIII) 

O  conceito  de  cultura  nos  escritos  dos  anos  20  estava  estreitamente  ligado  aos  estudos 
filosóficos,  estéticos e  linguísticos, evidenciando a questão da  importância da ética na produção 
estética para a composição do conteúdo de uma obra. Já na obra dos anos 40 Bakhtin aproxima a 
reflexão  sobre  cultura  da  literatura  e  projeta  a  criação  literária  para  a  produção  de  cultura  no 
mundo real.  

Nos escritos sobre Rabelais, Bakhtin propõe a partir da literatura uma leitura social sobre a 
questão  da  cultura  e  não  apenas  do  ponto  de  vista  da  linguagem  ou  da  observação  histórica. 
Analisando como a cultura popular  impõe novas possibilidades sociais perante a cultura oficial, 
Bakhtin diferentemente do que fez em seus escritos anteriores buscou ancorar‐se na materialidade 
literária de diversas épocas para demonstrar os reflexos da cultura popular no mundo real. Mais 
uma vez Bakhtin evidencia como a arte  reflete a vida a partir de  seus  fenômenos  sociais e  seus 
gêneros discursivos.  

Bakhtin  fala da  cultura popular a partir da  inversão de valores  sociais, onde a  forma da 
cultura  oficial  é  recriada  a  partir  de  novos  valores.  No  processo  de  carnavalização,  na  festa 
popular, o rei é o pobre vestido de Rei, é o momento onde é possível a paródia ao general, onde 
tudo é permitido a partir da carnavalização, do destronamento, do riso, da paródia social. A forma 
estética  pode  parecer  a mesma, mas  altera‐se  o  conteúdo. Os  valores  são  diferentes. O  desfile 
militar é transformado num desfile de carnaval. A cultura oficial produzida pelo avesso.   

Entendemos aqui a cultura oficial abordada por Bakhtin como a cultura regida pelo Estado 
aliada à cultura da elite, dos desfiles militares, dos eventos da nobreza e nos dias de hoje na cultura 
legitimada pelas grandes mídias ou na arte fechada nos grandes teatros voltada para um público 
da elite. Se pensarmos a relação de cultura e Estado a partir dos escritos sobre Rabelais, podemos 
supor que Bakhtin via no carnaval e nos festejos populares uma forma de produção cultural não 
proporcionada  pelo  Estado  e  por  isso  uma  cultura  chamada  de  popular. Numa  breve  reflexão 
sobre cultura e Estado nos parece claro que o Estado pode de fato impor seus valores a partir de 
uma  cultura  subsidiada por  ele, mas  essa  cultura de  forte  cunho  ideológico  atuaria  como  fator 
hegemônico de  instituição de poder. Por outro  lado a pura cultura popular, ainda que  inspirada 
numa forma estética sugerida pela cultura oficial poderia subverter essa imposição pelo poder. É 
ainda  mais  grave  se  pensarmos  a  cultura  regida  não  apenas  pelo  Estado,  mas  nos  casos  de 
mecenato, dos patrocínios privados, mediado pelo Estado e pela  indústria cultural. A esfera das 
políticas culturais no Brasil deve ser pensada em partes por essa premissa de que a criatividade 
artística é de certa forma regulada pelas forças hegemônicas do Estado e do mercado e pode ser 
usada  como  instrumento  de  poder.  Ainda  que  os  documentos  oficiais  dos  órgãos  de  cultura 
tragam em seus  textos o discurso de que buscam  incentivar a cultura popular, suas  ferramentas 
atuam  como  filtros  e  são  normatizadoras.  Com  isso  apenas  projetos  culturais  que  dialoguem 
esteticamente  e  eticamente  com  a  ideologia  vigente, do mercado  e dos  órgãos de  cultura,    tem 
acesso ás verbas governamentais.  

 Se  para  Bakhtin  cultura  deve  ser  pensada  principalmente  por  conta  da  linguagem,  da 
língua, da palavra em  sua materialidade,  fica evidente que é essencial pensar a  cultura de uma 
época a partir dos gêneros culturais. A produção de gêneros discursivos, seja de ordem verbal ou 
artística, aparece em ambos os textos  já mencionados como fenômeno social de cada época e fica 
ainda mais evidenciado no texto de 1934 “O discurso no romance” quando Bakhtin aponta que “A 
forma e o conteúdo estão unidos no discurso, entendido como fenômeno social – social em todas as 
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esferas da sua existência e em  todos os seus momentos – desde a  imagem sonora até os estratos 
semânticos mais abstratos.” (BAKHTIN, 2010, p.71) 

Para  concluirmos  este  estudo  é  essencial  pensarmos  na  importância  dos  gêneros  do 
discurso  enquanto  ferramenta  /  fenômeno  social  e  como  ponto  chave  da  produção  cultural 
humana. De acordo  com Bakhtin, além da  cultura  estar nas  fronteiras  e na produção  cultural a 
partir dos gêneros do discurso, também é relevante pensar que essa cultura se manifesta de forma 
concreta. Seja nos gêneros mais simples, seja nos gêneros mais complexos, a cultura é percebida a 
partir  dos  gêneros  discursivos  de  cada  época  da  História.  Essa  reflexão  torna  ainda  mais 
importante se pensarmos que os gêneros do discurso da esfera político‐cultural, o projeto cultural, 
as leis de incentivo á cultura e os editais de cultura, atuam diretamente na regulação do mercado 
de cultura, nas relações de produção da esfera e consequentemente na produção de outros gêneros 
discursivos como a fotografia, uma peça de teatro, uma música, dentre outros. É a esfera político‐
cultural a partir de suas leis de incentivo à cultura, ainda que aliada à esfera privada que gera boa 
parte do que é produzido culturalmente no país nos últimos anos. A partir deste pressuposto é 
pertinente  voltarmos  nosso  olhar  para  esta  esfera  como  produtora  de  cultura,  de  diálogos,  de 
vozes, de interação como uma esfera formadora de ideologias, uma esfera que reflete e refrata de 
certa forma o que a esfera cultural brasileira produz, porém com o filtro do Estado e do mercado.  
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Arte como morada da reinvenção 
 

Diego Pinto de Sousa* 
Moisés Carlos de Amorim* 

 
 

“A vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada.” 
 (Cecília Meireles) 

 
Dos  modos  de  significar  –  o  artístico  estabelece  uma  condição  imprescindível  que  se 

estende  ao  infinito dos multiversos  verbais  possíveis,  às  novas  perspectivas de  ver  a  realidade 
circundante,  por  ser  reinvenção,  morada  dos  signos,  cuja  inteireza  inacabada  é  prenhe  de 
respostas, de uma contrapalavra.  

É fato irrevogável que a subversiva responsividade de cada exercício de significar perpassa 
todos os eventos discursivos, pois na cadeia dos enunciados existem partes  integrantes deixadas 
pelo sujeito, o qual se torna sujeito, assegura Bakhtin, quando responde para o outro: no encontro. 
(BAKHTIN, 2006, p. 32; 2010, p. 297). Na produção artística, no entanto, o atributo de reinvenção é 
alçado  ao  campo  da  imprevisibilidade  (ECO,  2005);  a  trajetória  é  indeterminada,  o  ponto  de 
partida e o porto onde o signo atraca são incertos, movediços, instáveis. Se os enunciados da vida 
são  promovidos  no  encontro  de  uma  construção  mútua  e  compartilhada,  caminhando, 
necessariamente, e na medida do possível, a um sentido material‐comunicativo, os enunciados da 
arte,  em  contrapartida,  caminham  sempre  para  a  multiplicidade  de  sentidos,  onde  o  aspecto 
estrutural não se aparenta  jamais à possibilidade reduzida de comunicação‐enunciativa. Umberto 
Eco chama  tal  fenômeno de obra aberta, condição essencial para a arte, em  todas as épocas, que 
não  provoca  a  univocidade  relativa  do  conteúdo;  ao  contrário,  pois,  segundo  ele,  o  produto 
estético sempre tem probabilidades de ser:  

 
               Jaguadarte 
 
Era briluz as lesmolisas touvas 
Roldavam e reviam nos gramilvos. 
Estavam mimsicais as pintalouvas, 
E os momirratos davam grilvos. 
 
ʺFoge do Jaguadarte, o que não morre! 
Garra que agarra, bocarra que urra! 
Foge da ave Fefel, meu filho, e corre 
Do frumioso Babassura!ʺ  
 
Ele arrancou sua espada vorpal 
E foi atrás do inimigo do Homundo. 
Na árvore Tamtam ele afinal 
Parou, um dia, sonilundo. 
 
E enquanto estava em sussustada sesta, 
Chegou o Jaguadarte, olho de fogo, 
Sorrelfiflando através da floresta, 
E borbulia um riso louco! 
[...] 
 
(Tradução do ʺJabberwackyʺ por Augusto de Campos, 2002) 

                                                            
*  UFMT ‐ diegopsousa@hotmail.com 
* UFMT ‐ moisescarmorim@hotmail.com 
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O famoso poema de Lewis Carrol traz uma linguagem distinta em relação ao uso cotidiano, 

que provoca o estranhamento, conceituado pelos formalistas como essencial para obra de arte, junto 
com  o  procedimento  adotado  pelo  artista  na  elaboração  da  sua  escritura.  Ambos  os  conceitos, 
estranhamento e procedimento, foram refletidos por Viktor Chklovsky, um dos principais teóricos 
da  escola  formalista:  “chamaremos  objeto  estético,  no  sentido  próprio  da  palavra,  os  objetos 
criados  através de procedimentos particulares,  cujo objetivo  é  assegurar para  estes objetos uma 
percepção estética.” (1970, p. 41)  

Dessa maneira não se vê a previsibilidade na obra literária. O poeta enxerga o mundo com 
as lentes invertidas, mas absolutas e conscientes, pois sempre o real parece novo na sua forma de 
abordagem,  o  qual  nunca  se  esgota.  O  aspecto  principal  da  arte  está  na  repercussão  do  seu 
discurso, o acabamento inacabado, a desordem em contraposição a ordem.  

 
A estrela chorou rosa no coração de teus ouvidos. 
 
A estrela chorou rosa no coração de teus ouvidos. 
O infinito rolou branco de tua nuca a teus rins. 
O Mar orvalhou ruivo em teus seios tingidos 
E o homem sangrou negro nos teus flancos paladins. (RIMBAUD, p. 69) 

 
Em verdade, o procedimento adotado pelo artista pode ser equiparado a estilo conceituado 

por  Bakhtin:  em  ambos  percebe‐se  a  marca  individual,  onde  perpassa  o  caráter  social  da 
linguagem, mesmo quando ocorre, por assim dizer, a desconstrução semântica, como no caso do 
poema  rimbaudiano. Além do hermetismo, há no  texto uma postura  essencial  em que  a poesia 
serve‐se dela mesma enquanto modus operandi de  linguagem, ou seja, de discurso, que busca o 
elemento estético a partir do sentido. 

A  arte  é  social  em  nós,  prescreve  a  máxima  vygotskyana  (1999);  assim  sendo,  as 
manifestações de sentido  instauradas na vida  insuflam, de modo decisivo e mútuo, as da esfera 
artística.  Vale  salientar,  todavia,  que  a  identidade  criadora  das  referidas  regiões  surge  com 
proposituras  distintas.  Enquanto  os  enunciados  forjados  em  atos  criadores  para  vida  são 
entrelaçados,  sempre,  com um  compromisso  informativo,  implementando  certos  limites  em  sua 
composição e interpretações; as atividades criadoras no campo da arte, por sua vez, cortejam um 
vínculo  fidelíssimo  com  a  intangível  chegada  e  o  transitório  caminho,  sempre  ao  campo  da 
imprevisibilidade. 

Nas palavras do filósofo russo: 
 

O  sentido não quer  (e não pode) mudar os  fenômenos  físicos, materiais e outros, não pode 
agir como  força material. Aliás ele nem precisa disso: ele mesmo é mais  forte que qualquer 
força, muda o sentido total do acontecimento e da realidade sem lhes mudar uma vírgula na 
composição  real  (do  ser);  tudo  continua  como  antes mas  adquire  um  sentido  inteiramente 
distinto  (a  transfiguração do ser centrada no sentido).   Cada palavra do  texto se  transfigura 
em um novo contexto. (2010, p. 404). 

 
A palavra é como a força motriz do sentido que contaminada comunica; a palavra artística 

é como morada do sentido que não significa, a fim de significar: “O texto como mônada original, 
que reflete todos os textos (no limite) de um dado campo do sentido”. (BAKHTIN, 2010, p. 309).  O 
sentido primeiro, como sempre assistido pela condição de levar todos os outros, para ser ele. Um 
sentido que abarca e encontra no alteritário o constructo de sua identidade como sujeito. O sentido 
para além da força, ou seja, para além dele mesmo. 
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As formas da viagem: o cronotopo bakhtiniano e as ruas de Vitória em O 
sol no céu da boca, de Fernando Tatagiba 

 
Sarah Vervloet Soares14 

 
 

Assim como pressupõe o subtítulo de seu livro, Questões de Literatura e de Estética: a teoria 
do romance, Mikhail Bakhtin disseca (e disserta sobre) o discurso do gênero “romance”, por sua 
singularidade  dialógica  e  sistemática.  Para  o  soviético,  “o  romance  é  uma  forma  puramente 
composicional de organização das massas verbais, por ela se constitui num objeto estético a forma 
arquitetônica da realização artística de um acontecimento histórico ou social” (BAKHTIN, 2002, p. 
24). Mas o autor não deixa de dar pistas para o seguimento de análises de outros gêneros sob a sua 
perspectiva de que uma narrativa pode reunir consciências concretizadas na e pela linguagem. O 
conto, por exemplo,  também é uma “forma puramente composicional”, cujo caráter “teleológico, 
utilitário, como que inquieto” (Idem, p. 25) é determinado pelas “formas arquitetônicas”, as quais 
salienta Bakhtin: 

 
As formas arquitetônicas são as formas dos valores morais e físicos do homem estético, as 
formas da natureza enquanto seu ambiente, as formas do acontecimento no seu aspecto de 
vida particular,  social, histórica,  etc.;  todas  elas  são  aquisições,  realizações, não  servem  a 
nada, mas  se  auto‐satisfazem  tranquilamente;  são  as  formas da  existência  estética na  sua 
singularidade. (Idem, p. 25)  

 
Para  tornar‐se singular, uma narrativa precisa, então, de formas arquitetônicas, como que 

para projetar a obra em questão. Nesse contexto, e por analogia às articulações do historiador da 
literatura e  filólogo, pode‐se  considerar que um  conto, ou um  conjunto de  contos, é uma  forma 
puramente composicional, se atinge o horizonte arquitetônico de um construto estético.  

Mais  precisamente  em  seu  todo,  O  sol  no  céu  da  boca,  do  escritor  capixaba  Fernando 
Tatagiba, ganha alguma  linearidade  romanesca, mesmo que  superficial,  se  tomado do ponto de 
vista espacial – a maioria de seus contos se passa no Centro de Vitória, capital do Espírito Santo – e 
tipificado – a  recorrência a  tipos populares dá ao  livro notória  singularidade, principalmente  se 
tais tipos são interpretados como elementos inerentes às ruas da cidade, ou seja, à sua composição. 
A forma puramente composicional de O sol no céu da boca se estrutura, assim, em diversas formas 
arquitetônicas, quais sejam a ironia, os tipos, a crítica social, a linguagem híbrida, etc.  

O livro de Tatagiba se apresenta ao leitor por meio de 24 contos, cujas temáticas encontram 
sempre o espaço urbano e, explicitamente ou não, a cidade de Vitória. A capital  foi o palco dos 
personagens e o  laboratório do escritor durante  sua produção –  interrompida precocemente em 
plena  atividade15.  Os  contos  em  questão  se  arregimentam  através  de  angústias  incessantes,  a 
começar pelo primeiro conto, intitulado “Começo de batalha”, que expõe conflitos formados entre 
pessoas de prédios vizinhos. Os edifícios são colocados em destaque: “Trabalhadores no  terraço 
contemplam a cidade: os edifícios em guerra” (TATAGIBA, 1980, p. 16). Mas esse é só o começo de 
toda  “batalha  urbana”  a  que  se  propõe  o  livro: da delimitação  estranha de  um  quarto  para  as 
tendas circenses; dos bares noturnos do centro da cidade para os sonhos de quem ainda vive; dos 
corredores de um hospital para as principais praças capixabas; de um supermercado para o ônibus 

                                                            
14 sarahvervloet@gmail.com. PPGL/ UFES 
15  Após O sol no céu da boca (1980), o escritor publica Invenção da saudade em 1982, Rua em 1986 e, postumamente, História 
do cinema capixaba (1988) e Um minuto de barulho e dois poemas de amor (1994). Foi reconhecido pelo jornal Folha de 
São Paulo  como um dos melhores escritores do país,  juntamente  com  Jorge Amado, Sérgio Buarque de Holanda e 
Rubem Fonseca e pelo Jornal do Brasil como destaque do ano.  
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da madrugada; dos  jardins para o manicômio; da praia para os becos; ou, simplesmente, da rua 
para a rua, podemos encontrar contrastes curiosos numa Vitória nem tão ficcional.  

Fundamentais para a  literatura, as noções de espaço e de  tempo conduzem as narrativas 
quando  se  encontram  assimiladas  uma  com  a  outra.  A  essa  assimilação  Bakhtin  chamou  de 
cronotopo  –  um  termo matemático  trazido  pelo  teórico  para  explicar  a  relação  da  forma  e  do 
conteúdo  no  romance,  em  que prevalece  a  essência  indissolúvel de  tempo  e de  espaço. Assim, 
esclarece Bakhtin: 

 
No cronotopo artístico‐literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e temporais num todo 
compreensivo e concreto. Aqui o tempo condensa‐se, comprime‐se, torna‐se artisticamente 
visível; o próprio  espaço  intensifica‐se, penetra no movimento do  tempo, do  enredo  e da 
história. Os índices do tempo transparecem no espaço, e o espaço reveste‐se de sentido e é 
medido  com  o  tempo.  Esse  cruzamento  de  séries  e  a  fusão  de  sinais  caracterizam  o 
cronotopo artístico. (BAKHTIN, 2002, p. 211) 

 
Ao discutir os elementos da poética histórica, percorrendo formas como o romance grego e 

o  romance  de  Rabelais,  Bakhtin  conserva  a  ideia  citada  acima,  ou  seja,  a  estabilidade  e  a 
consistência da narrativa  romântica  têm sua origem nessa  fusão de  tempo e de espaço. Quando 
diante de uma narrativa  literária, não conseguimos encontrar ambos os elementos em sua plena 
distinção. Isso porque o texto narrativo requer fluidez, a contração temporal e espacial em um só 
conjunto. Mas  tratamos de um composto, ou seja, de um  todo múltiplo, com vozes que ecoam e 
caminhos  que  se  criam.  Assim,  em  O  sol  no  céu  da  boca,  a  praça  Oito  pode  ser  apenas  local 
estratégico de observação: “(...) o pipoqueiro (...) para passar o tempo conta ao menino do picolé e 
ao baleiro suas aventuras. Diz que, nas horas de  folga, ele se encosta na praça Oito para olhar o 
movimento. Veste sempre roupa branca, como as pipocas que vende” (TATAGIBA, 1980, p. 21); o 
mesmo  ocorre  com  o  Palácio do Café,  por  exemplo:  “Na  quarta‐feira de  cinzas  encostou‐se  na 
galeria do ‘Palácio do Café’, uma lágrima pendurada na lembrança” (TATAGIBA, 1980, p. 24).  

Às vozes e caminhos do texto associamos um emaranhado linguístico que, especificamente 
na obra de Fernando Tatagiba, apresenta‐se de maneira explosiva, na experimentação dos gêneros 
e na subversão da  linguagem. É que a proposta do  livro é ultrapassar os modelos consagrados e 
prontos,  e  é,  ainda,  o  reconhecimento  de  que,  a  bem  da  verdade,  o  texto  literário  não  pode 
encontrar‐se rígido, estático e acabados,  já que a língua – instrumento da literatura – está sempre 
em movimento, em fluxos. Desse modo, completa Bakhtin:  

 
Mas as forças centrípetas da vida linguística, encarnadas numa língua “comum”, atuam no 
meio do plurilinguismo real. Em cada momento da sua formação a linguagem diferencia‐se 
não apenas em dialetos linguísticos, no sentido exato da palavra (formalmente por indícios 
linguísticos, basicamente por fonéticos), mas, o que é essencial, em línguas sócio‐ideológicas: 
sócio‐grupais, “profissionais”, “de gêneros”, de gerações, etc. A própria língua literária, sob 
este ponto de vista, constitui somente uma das línguas do plurilinguismo e ela mesma por 
sua vez estratifica‐se em linguagens (de gêneros, de tendências, etc.). E esta estratificação e 
contradição reais não são apenas a estática da vida da língua, mas também a sua dinâmica: a 
estratificação e o plurilinguismo ampliam‐se e aprofundam‐se na medida em que a  língua 
está viva e desenvolvendo‐se; ao  lado das  forças  centrípetas  caminha o  trabalho  contínuo 
das  forças  centrífugas  da  língua,  ao  lado  da  centralização  verbo‐ideológica  e  da  união 
caminham ininterruptos os processos de descentralização e desunificação. (BAKHTIN, 2002, 
p. 82).  

 
Não por acaso, Tatagiba  elabora uma obra questionadora dos modelos, parodiando, por 

exemplo, a estrutura bíblica e nunca abrindo mão da polissemia: “Ora, o  indivíduo declarou que 
viera  da  cidade  santa  de  São  Paulo,  trazido  pelo  Espírito  Santo,  digo,  para  o  Espírito  Santo” 
(TATAGIBA, 1980, p. 30).  
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A respeito do romance de Rabelais, Bakhtin explica a necessidade com a qual se deparou o 
autor de  recriar a  forma escrita e de  lançar mão da “destruição do velho quadro e a elaboração 
positiva do novo” que se encontram “indissoluvelmente entrelaçadas” (BAKHTIN, 2002, p. 284). O 
cronotopo rabelaisiano é construído por meio do grotesco, do inovador, do exagero, do insólito, do 
cômico, etc., corporificando o espaço e o mundo. Assim como os personagens de Rabelais viajam 
pelos excrementos e descobrem suas variadas “séries”, Bakhtin percorre a obra do escritor francês 
para pontuar suas considerações acerca deste elemento, o cronotopo: 

 
O  problema  de  Rabelais  é  reunir  o  mundo  que  se  desagrega  (como  resultado  da 
decomposição da  visão do mundo medieval)  sobre uma  nova  base material.  [...] O novo 
mundo não tinha nada a ver com essa percepção de tempo. Era preciso encontrar uma nova 
forma de tempo e uma nova relação entre o tempo e o espaço [...]. Precisava‐se de um novo 
cronotopo que permitisse ligar a vida real (a História) com a terra real. Era preciso contrapor 
ao escatologismo um tempo produtivamente fértil, um tempo medido pela construção, pelo 
crescimento,  e  não  pela  destruição. Os  fundamentos  deste  tempo  construtivo  apareciam 
delineados nas imagens e nos temas do folclore. (BAKHTIN, 2002, p. 316).  

 
É da destruição que O sol no céu da boca se inicia, de uma batalha, assim, sem precedentes. 

As  formas  com  que  viajam  os  personagens  um  tanto  folclóricos  de  um  conto  intitulado 
“Inventário”,  descendo  a  rua  Sete  –  conhecida  rua  do  Centro  de  Vitória  –  e  desbravando  a 
madrugada da rua deserta, doentia e assombrosa; outro conto e personagem, “Anjo de rua”, que 
também vaga pelos becos mais escuros, assim como na Praça Costa Pereira, num ano de 1959, na 
Boate Night and Day, em 1962, na Rua Duque de Caxias, em 1963, na Avenida Jerônimo Monteiro, 
em 1968; o “Bacurau” da noite que atravessa a madrugada e os bairros da cidade à monitoração do 
relógio preciso da Praça Oito;  essas  formas  com  que  vão  compondo  os  cenários  e  fundindo  os 
trajetos, os encontros e os desencontros, podem, portanto, ser revistas como que numa complexa 
narrativa a confundir espaços, tempos e personagens.  
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A vaidade em diálogo no romance e no cinema 
 

Tatiele Novais Silva16 
 
 

Introdução 
 

Os padrões de beleza  instaurados nas sociedades e as  tendências aos modismos  são  formas de se 
instaurar discursos predominantes nos meios sociais em que esses discursos circulam, por meio do verbal ou 
do não verbal. Os  traços da vaidade humana são discursivamente notáveis, os enunciados se diferenciam 
sempre, pois únicos, entretanto a carga semântico‐ideológica se assemelha como (re)significação de discursos 
sobre padrões de beleza e valores fixados nas mais diversas esferas histórico‐culturais.  

Os padrões semiotisados pelo discurso, assim como na vida, são respostas dialógicas aos modelos 
instaurados  no  decorrer  da  história. Um  novo  padrão  surge  em  oposição  ou  complementaridade  a  um 
existente e se firma uma imagem recriada e valorada como ideal na cultura das vaidades humanas.  

Para  refletir sobre as vaidades presentes no discurso abordamos a obra O  retrato de Dorian Gray e 
dois filmes de mesmo título, nas versões de 2009 e de 1945. 

 
1. A representatividade da vaidade nos meios artísticos 

 
A  vaidade  como  uma  das  temáticas  representativas  da  sociedade  contemporânea  é  elemento  de 

estudo para a compreensão dos discursos estéticos que semiotisam, de alguma  forma, esse  traço  típico do 
narcisismo e do culto à beleza. Ela  (a vaidade) é o conteúdo  temático central do  romance de Wilde e das 
obras fílmicas em questão. Com o intuito de entender os valores incutidos nas obras, tendo como ponto de 
partida a temática da vaidade, vista como representação de uma voz (de determinado grupo) sociocultural, 
influente sobre o sujeito, sugere‐se analisar de que forma essa temática aparece em discursos produzidos em 
circunstâncias histórico‐sociais (tempos e espaços) distintas, ao se pensar a produção de sentidos presentes 
nos  textos/discursos. 

A  tensão  localizada  entre  as  divergências  nas  vontades  de Dorian  e  do  pintor  possibilita 
compreender a relação entre os dois personagens e ainda a posição do retrato diante deles como 
objeto  causador  do  conflito  revelador  das  reais  perspectivas  de  interesses  pessoais,  pois  os 
personagens  elevam  suas  vaidades  e  constroem  seus  atos  de maneira  camuflada  no  ambiente 
vivido. Desse  ponto  de  vista,  a  posição  como  sujeito  de Dorian  e  de  Basílio  na  obra  e  relação 
responsiva  estabelecida  para  com  a  pintura  do  protagonista  é  o  cerne  da  temática  vaidade  no 
romance. O deslumbre por parte do representado logo se rompe, pois desenvolve uma espécie de 
ciúme  pela  pintura  e,  ao  desenrolar  da  história,  isso  se  transforma  em  repugnância  e  ódio, 
sentimentos também despertos no autor da pintura. 

As vaidades  incrustadas nos personagens no romance são distintas, uma vez que Dorian é 
dotado  de  grande  beleza  e  se  envaidece  por  sua  imagem  (semiose  da  semiose),  exaltando  sua 
superioridade diante da vida, da morte e da moral (conforme o meio social em que está inserido); 
enquanto Basílio, absorto em sua arte, a eleva sobre o belo e procura o que a sua visão de artista 
melhor  representa:  o maravilho da  e  na  pintura  e,  por  fim,  o  quadro  é  o  objeto de  vaidade,  o 
espelho de tudo aquilo que representa as vaidades humanas.  

Por meio do personagem Dorian Gray, a pintura apresenta a responsividade diante dos atos 
de  criador  e  criatura.  As  escolhas  resultantes  do  posicionamento  diante  da  vida  fazem  dos 
personagens vítimas da consciência individual, das relações sociais e éticas do cotidiano. Isso pode 
ser apreendido ao  levarmos em conta a situação social e histórica dos personagens,  impregnadas 
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de valores controversos, que digladiam nessa esfera e agem nesses sujeitos, integrantes desse meio. 
Nesse sentido é que a pintura representa os atos cotidianos de Dorian. 

A forma e o estilo das três obras são diferentes e a linguagem é outra porque se tratam de dois gêneros 
distintos  (o  romanesco  e  o  fílmico).  Contudo,  a  situação  narrada  é  semelhante  nos  três  fragmentos 
destacados. Da mesma maneira,  os  valores  em  foco,  aliados  à  intenção do  autor‐criador  e  às  questões  a 
serem  levantadas  pelo  leitor/telespectador,  em  certa  medida,  são  muito  próximos  porque  o  conteúdo 
temático é o que, de maneira mais explícita e flagrante, salta aos olhos harmonicamente. Exatamente por esse 
ponto  é  que  se  torna  perceptível  a  atemporalidade  da  temática  vaidade,  retomada  em  cada  obra  como 
conteúdo a ser pintado/narrado/encenado, logo, pensado e questionado. 

 
2. O Discurso artístico e os valores sociais 

 
Ao  trabalhar com alguns  textos/discursos que  trazem a  temática vaidade à  tona, é possível refletir 

sobre alguns valores ideológicos e como esses aparecem na literatura e no cinema, inseridos em determinada 
sociedade. A concepção de signo ideológico considera o linguístico e o translinguístico, o sujeito eu‐outro e o 
tempo‐espaço,  sempre  socioculturais. O  sujeito  (composto na  e pela  linguagem)  constitui‐se por meio e a 
partir do  outro  e  o  outro  se  constitui por meio  e  a partir do  “eu”,  em  relações dialógicas  responsivas  e 
responsáveis. O discurso como “arena onde se digladiam valores sociais” semiotisa a vida, com seus valores, 
revelados por meio do signo ideológico.  

O  tema  de  um  discurso  é  representado  conforme  os  valores  sociais  do  tempo‐espaço  de  cada 
produção  e  com  os  recursos  utilizados  na  composição  arquitetônica de  cada  obra,  bem  como  também  é 
desenvolvido de acordo com a linguagem ligada aos aparatos técnicos para a realização do trabalho artístico.  

Assim, o conteúdo é representado e figurativizado de maneira diferente em cada discurso, pois cada 
ato  de  criação  é  único  e  não  reiterável. Ao  se  levar  em  conta  os  aspectos mencionados,  identifica‐se  os 
mesmos como fatores típicos de cada gênero, bem como influenciadores do estilo de cada autor. Por isso, a 
partir deles é possível refletir acerca da relativa estabilidade dos gêneros e da dialogicidade da linguagem.  

A análise dialógica possibilita uma melhor compreensão e  identificação das vozes que compõem a 
arena social que caracteriza os discursos, os gêneros e a linguagem, dialógica como o homem, projetado em 
sujeito enunciado.  

Por meio  da  linguagem  é  possível  refletir  e  compreender  a  relação  intrínseca  existente  entre  o 
discurso, a sociedade e o homem – com seus valores impregnados tanto na linguagem quanto nos sujeitos, 
ambos, produtos e produtores de sentido.  

A ênfase no caráter dialógico das obras permite a diferenciação dos traços estilísticos e típicos a cada 
enunciado. A abordagem do tema a ser refletido em conjunto nas obras se dá pelo fato de a vaidade estar 
presente nas  sociedades  e no homem. O  tema  é  importante para uma possível  compreensão dos  sujeitos 
representados nos  enunciados. Assim, pensar  a maneira  como  essa  temática  é  incorporada  esteticamente 
permite  identificar  como ela está  representada em  cada obra e  como modifica os discursos de  cada uma, 
dadas as suas diferenças estilísticas e genéricas. 

O filme, uma outra obra que retoma interdiscursiva e intertextualmente a obra literária, constitui‐se 
como  gênero  fílmico.  Este  terá  uma  representação  estética  diferente  do  gênero  romanesco,  com  o  qual 
dialoga. O cuidado com a representação estética, no filme, está  intrinsecamente  ligada à  linguagem visual. 
Os efeitos formais que revelam o tema são minuciosos, uma vez que caracterizam perspectivas da temática 
retratada. Por  isso, pode‐se dizer que a vaidade em um aparece propriamente no  conteúdo enquanto, no 
outro,ela também se vincula ao acabamento visual elaborado por meio da forma.  Essa evidência possibilita 
pensar no estilo autoral como marca explícita dos gêneros discursivos. 

Considerando  que  os  filmes  respondem  ao  romance de Wilde,  a  relação dialógica  entre  as  obras 
proporciona  identificar e compreender as  tensões existentes nos discursos em questão, cada qual com sua 
unidade  arquitetônica;  bem  como  dar  voz  às  forças  centrípetas  e  centrífugas  que  compõem  a  arena 
sociocultural que  caracteriza os discursos,  seja de que gênero  for, uma vez que  compreende a  linguagem 
como social e individual ao mesmo tempo. 

O  enunciado  é  concebido  como  unidade  de  comunicação  e  de  significação,  necessariamente 
contextualizada.  A  noção  de  enunciado  tem  papel  importante  na  concepção  da  linguagem,  tal  qual 
concebida  pelo  pensamento  bakhtiniano.  O  enunciado  está  repleto  de  ecos  e  reverberações  de  outros 
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enunciados. Desse ponto de vista, um enunciado responde a outro, como se pode pensar a concepção das 
obras fílmicas a partir do romance. Essa tentativa de incorporação dos enunciados colabora para a criação de 
novos enunciados,  com  traços estilísticos próprios de  cada autor‐criador,  como é o  caso de  cada obra em 
questão. 

 
3. A linguagem estética na literatura e no cinema  

 
A  linguagem,  tomada  como  representação,  “reflete  e  refrata” valores  (individuais  e  sociais) que  se 

apresentam em embate nos discursos. As obras fílmicas tentam adaptar o conteúdo temático do romance ao 
gênero cinema. Essa transição entre gêneros faz dessa representação uma nova obra, independente (mais que 
uma releitura), pois apresenta marcas típicas do gênero específico e da criação artística particular do diretor, 
tido como autor‐criador do filme (seja ele qual for).  

Conforme Sobral, a obra estética tem seu ponto alto na forma do conteúdo, que apresenta o conteúdo 
(o mundo transfigurado) em termos de uma dada concepção arquitetônica (a forma do objeto estético). Esta 
recorre a uma dada forma composicional (a forma do objeto exterior) e a um material (verbal, não‐verbal ou 
sincrético). A forma de composição vincula‐se à forma arquitetônica, determinada pelo projeto enunciativo 
do locutor; enquanto o estilo trata do aspecto do gênero, que indica fortemente sua mutabilidade.  

O estilo, que tem relação com a forma e o conteúdo, supõe um agir individual que ocorre nos termos 
dos estilos sociais e historicamente possíveis. O modo como o conteúdo é organizado é determinado pela 
escala avaliativa de seu agente. Um dos princípios do estilo é o fato de ele se modificar, porém manter sua 
posição avaliativa.  

Outro elemento constitutivo do estilo é o grau de proximidade recíproca entre autor e tópico. Pensar o 
estilo propicia discorrer sobre as particularidades de cada obra, sobretudo acerca das manifestações estéticas 
da linguagem, uma vez que ele pode ser visto como indicador das transformações sociais, influenciadoras na 
construção de gêneros diferentes (como o cinema e a literatura, no caso aqui exemplificado).  

Entender  o  discurso  requer  compreender  as  realizações  estilísticas  na  arquitetônica  genérica.  A 
arquitetônica  do  gênero  advém  de  uma  dada  esfera  de  atividade  e  a  partir  dela  decorrem  os  demais 
processos criadores de discursos.  

Cada  esfera  tem  sua  forma  de  produção,  circulação  e  recepção  de  discursos  e  os  gêneros  estão 
intimamente ligados a esse movimento,  já que se relacionam com os espaços socioculturais de cada esfera. 
Segundo Bakhtin: 

 
É essa arquitetônica concreta do mundo real do ato realizado que a filosofia moral tem de 
descrever,  isto é, não o esquema abstrato mas o plano ou desenho concreto do mundo de 
uma ação ou ato unitário e único, os momentos básicos concretos de sua construção de sua 
mútua disposição. Esses momentos básicos são eu‐para‐mim, o outro‐para‐mim e eu‐para‐o‐
outro. Todos os valores da vida e cultura reais estão dispostos em torno dos pontos básicos 
arquitetônicos do mundo real do ato realizado ou ação: valores científicos, valores estéticos, 
valores políticos  (incluindo  tanto os éticos  como  sociais), e,  finalmente, valores  religiosos. 
Todos  os  valores  espácio‐temporais  e  todos  os  valores  de  conteúdo  são  atraídos  para  e 
concentrados  em  torno  desses momentos  centrais  emocionais‐volitivos:  eu,  o  outro,  e  eu 
para o outro.(Mimeo, sem referências,  p. 71‐72) 

 
Os momentos concretos fundamentais que envolvem a criação artística e os sujeitos no ato de criação 

por meio de relações dialógicas incorporam a arquitetônica da criação, seu estilo, regado a seus valores e de 
seu meio social.  

Os  gêneros  literário  e  fílmico  abrangem  o  verbal  e  não‐verbal  de  maneira  que  esses  signos 
contribuem para o estudo das relações dialógicas entre as obras, sendo essas divergentes ou convergentes, 
principalmente ao se levar em conta os elementos mínimos de construção de sentido e acabamento estético 
de cada discurso, dados esses (elementos estéticos) por meio da representação sígnica.  

A linguagem, o sujeito e os valores são construções sociais e elementos ímpares para o entendimento 
das  relações  de  sentidos,  dada  a  análise  de  como  cada  um  desses  elementos  é  constituído.  Em  cada 
realização do ato criador é possível pensar na composição das obras e em como elas se relacionam com esses 
elementos e com o sentido que produzem. 
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Uma  vez  que  os  valores  são  intrínsecos  aos  discursos,  por meio  do  signo  ideológico  é  possível 
visualizar valores humanos  como  a vaidade, o  embate  ideológico no  centro do  texto/discurso  artístico,  a 
concretização do sujeito e as relações representadas simbolicamente pelo signo ideológico influenciado pelas 
vivências semiotizadas pela linguagem.  

As  reflexões  permitem  entender  como  as  formas  de  representação  se  transformam  e  constroem 
novos meios de manifestações  artísticas,  sociais, históricas  e  culturais. A partir dessas  relações dialógicas 
situadas no discurso é possível entender a linguagem em sua multiplicidade, vista a sua representatividade 
quanto às multifacetas dos sujeitos, concretizada na  literatura, na arte  (no caso, no cinema) e na vida, por 
meio dos enunciados, mediante as vivências.  

 
Considerações Finais 

 
Pensar a vaidade representada por diferentes obras que se utilizam de diferentes formas de linguagem 

dá‐nos subsídios para dialogar com essa temática nos dias atuais, presente em nossa vivências e que dialoga 
todo o tempo com a cultura e a sociedade que estamos imersos. Como sujeitos individuais e coletivos somos 
também donos de vaidades individuais e coletivas ‐ aquelas que absorvemos e valoramos ideologicamente 
nas nossas esferas de atuação. Refletir, então,  sobre a  criação artística  como  semiose dessas vaidades que 
respondem responsivamente, presentes na linguagem artística no nosso tempo‐espaço, faz‐nos compreender 
a nossa cultura e o papel que, como sujeitos, empenhamos na vida. 
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Bakhtin e Cinema: Tradução coletiva e Dialogismo  
em Orgulho e Preconceito de Jane Austen 

 
Augusto Rodrigues da Silva Junior* 

Lemuel da Cruz Gandara* 
 
 

Não existe nada absolutamente morto: cada 
sentido terá sua festa na renovação. 

Mikhail Bakhtin 
 

Uma  das  características  mais  marcantes  da  arte  cinematográfica  é  a  sua  natureza 
fundamentada na  “alteridade”,  isso  se deve  ao  fato de o  cinema  surgir de uma diversidade de 
pensamentos que, unidos, dão corpo à obra fílmica. Paradoxalmente ao fazer da sétima arte, uma 
obra literária surge do silêncio e é através dele que – na maioria das vezes – ela é interpretada pelo 
leitor. Mesmo com distinções tão marcantes entre essas duas mídias da cultura narrativa, o cinema, 
desde  o  início,  propõe  um  diálogo  próximo  à  literatura,  o  que  pode  ser  comprovado  pelas 
inúmeras obras literárias que foram “imprimidas” em celulóide. 

Logo,  tendo‐se  em vista o que  aqui  se  considera  tradução  coletiva,  esta breve  análise  se 
concentra no processo de transposição do romance Orgulho e preconceito (Pride and prejudice), escrito 
pela  inglesa  Jane Austen, para o  filme homônimo  lançado nos  cinemas em 2005 e dirigido pelo 
também  inglês  Joe Writgh. Acrescenta‐se às duas obras o  roteiro escrito por Deborah Moggach. 
Nesse  contexto,  duas  cenas  específicas  da  obra  austeniana  serão  analisadas  com  base  nas  três 
“formas” assumidas pela narrativa: romance (partida), roteiro cinematográfico (travessia) e filme 
(chegada). 

O postulado por Mikhail Bakhtin será de grande importância para entender esse processo 
de  tradução  fundamentado  no  diálogo.  Nessa  perspectiva,  compreende‐se  que  o  enunciado 
literário  (neste caso, o  romance de Austen), além de estar  inserido num diálogo com o outro no 
contexto de  sua primeira  recepção, avança no  tempo, quase dois  séculos depois, e  se  insere em 
outro momento  discursivo,  num  processo  de  dialogização  que  vai  além  do  texto  escrito  e  se 
apresenta habitando o “grande tempo” da cultura – em escritos – como roteiro e, logo depois como 
filme. Isso dá continuidade ao diálogo iniciado em 1813 e possibilita compreender “a interpretação 
como transformação do alheio no ‘meu‐alheio’” (BAKHTIN, 2003, p. 408). 

 
1‐ Orgulho e preconceito: romance, roteiro e filme 

 
O  romance Orgulho  e preconceito  foi  lançado em 1813  (em 2013  são comemorados os dois 

séculos da obra); entretanto, sua escrita havia sido concluída quatro anos antes e recebia o título de 
First  impressions  (Primeiras  impressões),  mas  fora  recusado  pela  editora,  que,  após  o  sucesso 
alcançado por Razão e sentimento  (Sense and sensebility), pediu a  Jane Austen para mudar o  título, 
mantendo uma aproximação com o toda obra precedente. 

O  romance  é  um  dos mais  populares  da  literatura  inglesa.  A  jovem  heroína  Elizabeth 
Bennet e o galante Sr. Darcy se tornaram um dos casais mais celebrados da sua época e, também, 
do século XXI. A partir da tese inicial da obra, “É uma verdade universalmente conhecida que um 
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homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa” (AUSTEN, 
2010, p.  9), o  leitor  acompanha  a  família Bennet  em  sua  jornada pelos bailes,  salões  e  casas da 
Inglaterra rural georgiana à procura de um bom esposo para qualquer uma das suas cinco filhas, 
mais especificamente Jane – muito bela e na idade ideal para se casar. 

Entre  as  garotas  Bennet,  Elizabeth  se  destaca  por  ser  “dotada  de  maior  rapidez  de 
observação do que a irmã e de menos docilidade de gênio e possuindo, além disso, uma faculdade 
de  julgamento que nenhuma complacência consigo mesmo obscureceria” (AUSTEN, 2010, p. 23). 
Essa descrição da personagem ajuda a compreender o juízo de valor que a moça faz do Sr. Darcy, 
que  dá  a  impressão  de  ser  “altivo,  reservado,  desdenhoso  e  suas  maneiras,  apesar  de  bem 
educado, eram pouco convidativas” (AUSTEN, 2010, p. 25). 

A partir das impressões sociais causadas tanto por Lizzy quanto por Darcy, a narrativa se 
concentra em descrever como os sentimentos do casal são  reconsiderados à medida que o amor 
entre eles nasce e se consolida. No entanto, antes do casamento no final da obra – comum à poética 
austeniana –, os dois personagens travam uma guerra particular por causa da inferioridade social 
da família dela e da alta aristocracia à qual pertencia a dele. Nesse microcosmo que se organiza a 
partir da opinião pública, são retratados enlaces amorosos que surgem da necessidade social e do 
desejo de não ser rejeitado, com especial tratamento às mulheres, mais especificamente no caso de 
Charlotte Lucas e do pároco Sr. Collins; ela aceita unir‐se a ele por causa da idade já avançada para 
os padrões  femininos, ele, por sua vez,  faz a proposta em razão de precisar de uma esposa para 
assumir em definitivo as responsabilidades religiosas de sua comunidade. 

Esse universo  complexo  já havia  ido  além das páginas do  romance para  o  cinema  num 
filme de 1940, protagonizado por Laurence Olivier. No entanto, a obra não foi muito bem recebida 
pelo  público.  Em  contrapartida,  o  filme  lançado  em  2005  conseguiu  empatia  imediata  com  a 
audiência ao trazer Keira Knightley, a mais famosa atriz inglesa daquele momento, para o papel de 
Elizabeth. A atriz é fisicamente diferente de Lizzy, tem os cabelos castanhos e é mais morena do 
que a discrição  feita por Austen no  romance. no entanto, essas barreiras  foram atravessadas e a 
notória  fluência na  encenação dela  com o ator Matthew Macfayden  (Sr. Darcy) dialogou  com o 
público  cinematográfico  do  início  do  século  XXI,  o  que  corroborou  o  sucesso  da  obra  nas 
bilheterias e na crítica, porquanto o filme foi  indicado a quatro prêmios da Academia de Artes e 
ciências cinematográficas, incluindo melhor atriz. 

 
2‐ Bakhtin: tradução coletiva e dialogismo 

 
A  tradução  do  romance  para  o  cinema  exige  várias  mãos,  o  que  é  natural  da  arte 

cinematográfica.  Nessa  perspectiva,  propõe‐se  aqui  observar  um  filme  advindo  de  um  texto 
literário  como  tradução  coletiva  da  obra  base.  Essa  ideia  da  coletividade  se  deve  ao  fato  do 
resultado  uno  do  filme  em  sua  projeção  ser  composto  por  uma  pluralidade  nos momentos  de 
concepção para obra. É necessário perceber que todos os envolvidos em uma tradução coletiva de 
uma  obra  literária  reverberam  no  resultado  final.  A  trilha  sonora  é  resultado  de  uma  leitura 
musical, a fotografia é uma leitura das cores e luzes expressas em palavras no texto, a sonoplastia é 
uma leitura do som, a interpretação é uma leitura corporal, o roteiro é uma leitura do texto verbal. 
Ou seja, o filme é o resultado de diversas leituras e vozes que nasceram de um contato íntimo com 
a obra literária e foram montadas tendo em vista um resultado homogêneo. 

Uma  tradução coletiva17 é o  resultado do movimento dialógico do  texto em um processo 
ativo de recepção, criação, opções, enformações etc. Diante disso, é importante fazer uma reflexão 
sobre o que Bakhtin escreve sobre a imagem externa do corpo. A imagem externa equivale a todos 
os  elementos  expressivos  e  falantes do  corpo  humano  (BAKHTIN,  2003, p.  25),  entretanto  essa 

                                                            
17 O termo tradução coletiva foi criado por nós a partir da perspectiva bakhtiniana. 
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visão  já  acabada  que  se  apresenta  não  dá  conta  dos  fragmentos  internos.  Essa  consideração 
bastante simples, no viés da tradução coletiva, pode ser interpretada da seguinte forma: o filme é 
um corpo externo, ele  fala, é expressão. Por sua vez, no seu  interior, ele é  fragmentado, o que é 
percebido  pela  divisão  clássica  na  produção:  pré‐produção  (busca  por  locação,  contratação  da 
equipe e dos atores etc.), produção (filmagem das cenas), pós‐produção (montagem, trilha sonora, 
efeitos visuais e som). 

Essa  dimensão  da  construção  da  imagem  externa  que  o  público  recebe  em  uma  forma 
única,  avivada pelo movimento  e pela  luz do projetor, no que  tange  à  adaptação de uma  obra 
literária e levando em consideração os procedimentos semelhantes à tradução de um romance para 
outras  línguas,  pode  ser  reconhecido  como  tradução  coletiva,  já  que  é  através  da  pluralidade 
interna da construção estética de um filme que surge a obra final, no viés aqui proposto. 

Durante  a produção de um  longa‐metragem, pode‐se perceber uma  natureza polifônica, 
pois esta propõe “a coexistência, em qualquer situação textual ou extratextual, de uma pluralidade 
de vozes que não se fundem em uma única consciência” (STAM, 2010, p. 345). No entanto, indo de 
encontro  a  essa  ideia,  ao  final  do  processo,  as  várias  “vozes”  da  produção  cinematográfica  se 
fundem em uma única consciência: o filme. 

Logo,  percebe‐se  que  a  tradução  coletiva  da  obra  literária  para  o  cinema  é  uma 
concatenação das várias recepções dela em uma obra única. Não se deve perder de vista que cada 
recepção é fruto de um sujeito único e que faz parte de um discurso em um determinado tempo e 
espaço. No  caso do  cinema,  também  se deve  considerar  a  função do  sujeito no processo. Neste 
sentido, podemos pensar, em perspectiva bakhtiniana, principalmente no processo prosa/tela que 
esta arte é uma arena por natureza. 

 
3‐ Orgulho e preconceito: duas cenas 

 
Nesta análise, buscou‐se fazer uma comparação entre uma mesma passagem no romance, 

no  roteiro  e  no  filme. As  análises  ficarão  restritas  às  duas  sequências  em  que  Sr. Darcy  pede 
Elizabeth Bennet em casamento. Esses dois momentos foram escolhidos em razão de expressarem 
como a linguagem cinematográfica dialoga internamente com os processos da indústria do cinema 
sem perder de vista o texto de partida de Jane Austen. 

 
O primeiro pedido de Darcy 

   
  A declaração de amor que Sr. Darcy faz a Elizabeth Bennet pode ser considerada como uma 
das sequências que mais mudaram no processo de  tradução. No  romance, passagem aparece da 
seguinte forma:  

 
Romance 
 
Darcy  ficou  sentado durante  alguns  instantes  e depois,  levantando‐se, pôs‐se  a  caminhar 
pela sala. Elizabeth ficou espantada, mas não disse nada. Depois de um silêncio de alguns 
minutos, aproximou‐se agitado, disse: 

⎯ Em vão lutando comigo mesmo; nada consegui. Meus sentimentos não podem ser 
reprimidos  e  preciso  que  me  permita  dizer‐lhe  que  eu  a  admiro  e  amo  ardentemente. 
(AUSTEN, 2010, capítulo 34, p. 221) 

 
Roteiro  
 
Exterior de Rosings – dia  
Lizzie corre através do park, ninguém, ela não se preocupa se tem alguém por perto, ela está 
em tumulto de tristeza e fúria. Como pode Darcy fazer algo tão terrível? Começa a chover.  
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Corte para: 
Uma casa ao estilo grego junto ao lago. A chuva está mais forte. Ela se apressa, entra na casa, 
senta, pesadamente, sobre um peso. Um homem se aproxima. É Darcy. Elizabeth enrijece.  
Sem fôlego, ele entra na casa. Chateado fala:  
Darcy – Srta. Elizabeth, eu tenho tentado em vão... (MOGGACH, 2004) 

 
A  sequência,  no  filme,  se  inicia  com  a  trilha  sonora  –  composta  por Dário Marianelli  – 

executada com acordes bem altos. Corta para Elizabeth Bennet correndo sobre a ponte de Rosings. 
A  chuva  de  verão  está  torrencial.  Lizzy  está  indignada,  porquanto  descobriu,  durante  o  culto 
apático conduzido por Mr. Collins, que Mr. Darcy pretende impedir que seu amigo Mr. Bingley se 
case com Jane Bennet devido à condição social inferior da moça. 

No  início  da  cena,  são  apresentadas  a  chuva  e  a  ponte.  A  chuva  pode  representar  o 
turbilhão de emoções que Lizzy está sentindo. A ponte, por sua vez, alude às mudanças que virão 
em  seguida  ‐  depois  da  declaração  de Darcy.  É  importante  perceber  que,  diferente  da  sala  do 
romance, a cena se configura num espaço construído aos moldes clássicos: a arquitetura da casa de 
Rosings é  fruto do  ideal estético classicista. Esse  fato evidencia a educação aristocrática recebida 
por Darcy, que reflete toda a sua família.  

Na  tradução  coletiva,  o  texto  da  declaração  feita  por  Sr. Darcy  no  livro  está  quase  que 
integral; suas justificativas, medos e seu amor são bem representados pela insegurança da voz do 
ator.  Vale  destacar  o  “quase  beijo”  que,  por  causa  da  tensão  sexual,  é  insinuado  pelas  duas 
personagens, fato que macula a proposta de Jane Austen, e se apresenta como uma ampliação feita 
por Wright, pois ela não aparece sequer no roteiro de Moggach; isso, talvez, se deve ao fato de que 
o filme visa o público jovem do século XXI. 

Ao observar a tradução coletiva, percebe‐se que as maiores mudanças se devem ao uso do 
espaço e do som. Elas vão ao encontro da linguagem cinematográfica, que lida com o audiovisual. 
Na tradução, a chuva, a casa e a natureza ajudam a construir o sentimento proposto na sequência – 
a agonia de Sr. Darcy ao se declarar e a recusa de Lizzy. As técnicas do cinema permitem uma nova 
contextualização  da  obra  austeniana  sem  perder  de  vista  o  texto  do  romance.  Parece  que  a 
pluralidade envolvida no diálogo de tradução resolveu apenas dar outra moldura ao texto, em vez 
de deturpá‐lo. 

É bom  trazer à baila,  também, que o  roteiro no  filme  tem o  caráter de guia; no  entanto, 
Moggach também busca reformular a sequência para a filmagem. A roteirista muda o espaço e o 
clima, mas mantém a emoção, ou melhor, a motivação do  romance no  filme. A  cena é um bom 
exemplo de como um texto pode ser ampliado sem que para isso tenha que romper o diálogo com 
a obra fonte. 

 
O segundo pedido de Darcy 
 
No filme, a segunda declaração de Sr. Darcy também sofreu mudanças em relação ao tempo 

e, novamente, ao espaço e ao clima. No romance e no roteiro, o momento foi escrito das seguintes 
formas: 

 
Romance 
 
Darcy, lizzie e Kitty caminharam em direção à casa dos Lucas, pois Kitty queria fazer uma 
visita a Maria.  

(...) 
⎯Tenho  certeza  de  que  é  generosa  demais  para  fazer  pouco‐caso  dos  meus 

sentimentos.  Se  os  seus  são  ainda  os  mesmos  que  manifestou  abril  passado,  diga‐o 
imediatamente. Minha afeição permanece  inalterada; basta, porém uma única palavra  sua 
para  fazer que me  cale para  sempre. Elizabeth,  sentindo a difícil e aflita  situação em que 
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Darcy se encontrava, embora de forma hesitante, deu‐lhe a entender imediatamente que os 
seus  sentimentos  tinham passado por  tão grande  transformação, desde o período que ele 
aludira que agora podia aceitar as suas declarações com prazer e gratidão. (AUSTEN, 2010, 
capítulo 58, p. 412) 
 
Roteiro 
 
Exterior de Longbourn ‐ fim da madrugada 
Elizabeth caminha pelo jardim, ela vagueia através da névoa da manhã. O sol começa a 
nascer. 
Exterior de Longbourn ‐ o mesmo 
Elizabeth caminha através da paisagem, a névoa começa a evaporar. Distante, no meio da 
névoa uma figura começa a surgir, seu coração acelera, ela está só e vulneravel, então ela 
percebe que é Darcy. 
(...) 
Darcy ‐ Se seus sentimentos mudaram... eu quero lhe dizer que te amo. 
Elizabeth ‐ estou muito feliz de lhe informar que não somente meus sentimentos mudaram 
como também tenho grande prazer nisso. (MOGGACH, 2004) 
 

A primeira  –  e mais  significativa  – mudança  é  o  tempo. Originalmente,  a  cena  se passa 
durante a tarde, em uma das longas caminhadas feitas pelas personagens, já, no filme, ela se passa 
no  final da madrugada, momentos antes do nascimento do sol. No  romance, Lizzy, Mr. Darcy e 
Kitty caminham em direção a casa dos Lucas para visitar Maria Lucas  (personagem excluída do 
filme). Por sua vez, na tradução coletiva, o Sr. Darcy faz uma  longa caminhada noite adentro até 
chegar à residência dos Bennet; a personagem Kitty é excluída dessa versão. 

Essa cena e a primeira declaração de Sr. Darcy são as mais significativas, do ponto de vista 
da recepção da equipe envolvida e do contexto em que é estabelecido o diálogo contemporâneo, 
uma vez que vários elementos do audiovisual são acrescentados. Tem‐se a névoa que se desfaz, 
revelando, assim, Sr. Darcy, esse elemento pode representar o fim das incertezas e das duvidas que 
Lizzy nutria  em  relação  ao moço. Antes, os dois  estavam perdidos no meio de  suas  confusões, 
nesse momento  ‐  após  a névoa  sumir  ‐  a  luz  trazida pelo  sol matinal  ilumina  os dois  e  revela, 
então, a verdadeira face de ambos e “esquenta” o amor. 

O fotografo Roman Osin “enche” a tela de sol, que pode ser lido como o despertar de uma 
nova  vida  para  Elizabeth  e Darcy:  ela  deixa  de  ser moça  para  se  tornar mulher  e  ele  aceita  a 
condição social dela, e rompe com alguns laços aristocráticos. Nesse momento do filme, a cena dá a 
entender, novamente, que haverá um beijo entre os protagonistas, algo que não acontece.  

 
 

Considerações finais 
 
As duas passagens descritas e analisadas permitem compreender a tradução coletiva como 

uma obra que prima por dar um novo contexto de ambiente ao romance. Além disso, acrescenta 
uma  leve  inclinação à  tensão erótica que existe entre Sr. Darcy e Lizzy, sem que para esse fim os 
personagens  tenham  que  se  beijar. A  questão  do  beijo  é muito  importante  para  evidenciar  a 
compreensão  e  o  respeito  que  a  equipe  –  composta  por  leitores  que  dialogam  com  o  romance 
através da  recepção  ativa na obra  fílmica  – nutre pela obra de Austen.  Isso  se deve  ao  fato de, 
mesmo  traduzindo  o  romance  para  um  público  inserido  em  outro  discurso  acerca  dos  enlaces 
amorosos, a tradução procura não “macular” o discurso social da autora. Mesmo com a distância 
temporal o conjunto apresentado pela tradução coletiva ressignifica o contexto feminino da época e 
faculta uma presença de Jane Austen – como pensadora pensada de nosso tempo. 

Pode‐se  inferir que a pluralidade de  técnicos envolvidos na equipe,  incluindo a  roteirista 
Deborah Moggach,  realizou  uma  tradução  coletiva  em  que  outras  leituras  são  inseridas,  isso 
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corrobora a multiplicidade de interpretações que o romance desperta. Ou seja, o sol e a chuva, bem 
como a  trilha  sonora e a  fotografia do  filme, não  foram explicitamente escritos por  Jane Austen 
enquanto  autora‐criadora,  no  entanto  foram  possíveis  de  serem  acrescidos  ao  texto 
cinematográfico graças ao diálogo entre a obra e sua tradução, a qual foi idealizada com base nos 
procedimentos audiovisuais do cinema e no público  jovem que recepcionou – ou não – a obra de 
Jane em um contexto distante da autora. 

Com  base  no  que  aqui  foi  exposto,  considera‐se,  então,  que  Jane Austen,  como  autora‐
criadora, não esteve  (e não poderia estar) presente no processo de  tradução de  seu  texto para o 
cinema,  contudo a  tradução  coletiva permitiu o que Bakhtin  chama de “renovação  interminável 
dos  sentidos  em  todos  os  contextos  novos”  (2003,  p.  409);  isto  é,  ela  possibilitou  novas 
interpretações sem engessar o romance, bem como contextualizar aquela história do século XIX no 
século  XXI,  o  que  responde  a  uma  leitura  dentro  de  um meio  de  expressão  artística  que  está 
inserido em uma nova visão de cultura. 
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Balada de amor ao vento: metáforas e interlocutor típico 
 

Deliamaris Acunha18  
Adail Sobral19  

 
 

Os golpes da vida a mulher suporta no silêncio da terra (...) 
Quem já viajou no mundo da mulher? Quem ainda não foi que vá. 

(CHIZIANE, 2003) 
 
Viajar no mundo da mulher é o convite que faz a obra Balada de Amor ao Vento. Terra, por 

vezes,  inóspita,  mas  também  acolhedora,  misteriosa  e  encantadora:  suas  entranhas,  formas, 
estradas, becos, céus, ares, subterrâneos... Tudo na mulher parece de difícil revelação, e talvez seja 
por isso que até hoje tantos escritores tentaram fazê‐lo e somente alguns conseguiram revelar parte 
desse universo  inconquistável  e  fascinante  a ponto de mover  o mundo  sem  alavancas. Paulina 
Shiziane, autora de Balada de Amor ao Vento é um desses escritores. O trabalho autoral de Chiziane 
nada  fica a dever a escritores consagrados, e não apenas de  língua portuguesa, quando  faz uma 
descrição da vida da mulher moçambicana utilizando metáforas que espelham a terra, a rotina, a 
cultura,  o  homem  e,  por  fim,  os  sonhos  embrutecidos  no  caldeirão  cultural  (MCLAREN,  2000) 
onde vive. Buscamos, neste trabalho, evidenciar maneiras como as metáforas de Balada de Amor ao 
Vento  instauram marcas  do  feminino  na  representação  da  realidade  que  a  autora  apresenta  e 
especular sobre a que valores sociais se vincula essa maneira de sentir a vida na obra.  

A maneira  como  se  dão  as  relações  humanas  reflete  a  sociedade  e  os  costumes  que  se 
desenvolveram  em  cada  estrutura  social,  sua  história  e  formação,  as  identidades  que  se 
desenvolveram e se desenvolvem a partir de suas conquistas e subalternidades. E, mesmo com as 
diferenças de ritos, costumes, valores, de cada  lugar, encontramos semelhanças no agir, pensar e 
sentir femininos, bem como masculinos (estes últimos, contudo, não explorados aqui). 

É  comum pensarmos que  somos apenas “fruto do meio”, que a maneira  como agimos  é 
resultado direto da  cultura  na  qual  nos  inserimos,  que  somos  apenas  aquilo  que  nossa  cultura 
“cultivou”. No  entanto,  ao  ler Balada  de Amor  ao Vento, percebe‐se  o quanto  o  feminino, que  se 
revela  através  dessa  obra  de  Paulina Chiziane,  pode  tender  ao  universal,  ainda  que mantenha 
marcas  do  local,  das  valorações  socialmente  possíveis  na  situação  de  produção  da  obra.  A 
arquitetônica  da  obra  revela  um  intenso  uso  de metáforas  que  a  nosso  ver,  como  buscaremos 
demonstrar,  vincula‐se  com  a  seleção  de  um  dado  interlocutor  típico.  Para  analisar  as 
manifestações metafóricas da alma feminina na obra em questão, faz‐se necessário definir cultura, 
já que esta integra modos de vida e produtos artísticos e intelectuais e já que o interlocutor típico 
de  cada  autor  está  inserido numa  cultura. Desde  sempre, nossos modos de  agir  e de viver  são 
produto das interações humanas nas organizações de vida características de cada lugar. 

Também é necessário abordar como as relações culturais, a título de multiculturalismo, têm 
“desapropriado” as diferenças, menosprezando‐as em favor de identidades formais e globalizadas. 
Sobre essa questão, Peter Mclaren elucida‐nos quanto às possíveis e inocentes interpretações: 

 
Mesmo  que  o  posicionamento  corporificado  de  qualquer  identidade  de  cidadão 
tenha um efeito  inegável naquilo que pode  ser dito, a democracia  tem, entretanto, 
criado  identidades  formais  que  dão  a  ilusão  de  identidade  enquanto 
simultaneamente apagam a diferença. (MACLAREN, 2000, p.73) 

 

                                                            
18 SMED/POA; UNIRITTER ‐ deliamaris.acunha@gmail.com 
19 UCPel ‐ adail.sobral@gmail.com 
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Se  a  “Cultura  é  constitutiva  dos modos  de  vida,  evitando  um  universalismo  abstrato” 
(WILLIAMS, p.25), consideraremos Cultura, então, como cultivo e cultivar, fazer, produzir vida e 
pensamento, como o modo pelo qual significamos as coisas e os valores que  lhes atribuímos. É o 
próprio processo de desenvolvimento, um conjunto de crenças, valores e práticas construídas, e 
em constante desenvolvimento, por grupos humanos organizados em determinado período. Nós 
somos cultura. Na voz de Boaventura Santos (2005, p.148), a cultura de um dado grupo social “não 
é nunca uma essência”. ´É “uma autocriação, uma negociação de sentidos que ocorre no sistema 
mundial e que, como tal, não é compreensível sem a análise da trajetória histórica [...]”.  

Nesse  sentido, Moçambique  e  sua  trajetória  histórica  se  revelam  na  voz  de  Sarnau,  a 
protagonista da obra, em sua voz e em sua compreensão (situada) de mundo, e que, justo por ser 
situada, alça‐se para além do meramente local: 

 
[...] o passado desfila como um rosário de recordações que já nem são recordações, mas sim 
vivências  que  se  repetem  no momento  em  que  fecho  os  olhos  transpondo  a  barreira  do 
tempo (CHIZIANE, 2003, p.11). 

 
O  trabalho  autoral  é  um  ato  de  dizer.  Sem  um  dizer  (sempre  conjuntural,  e,  portanto, 

valorativo), não se pode buscar o sentido, uma vez que dizer traz um dito situado na situação do 
dizer, sendo assim sempre ação discursiva de um sujeito, que, em parte de modo consciente, em 
parte inconscientemente, escolhe o que vai dizer, lembra e esquece seletivamente de umas coisas e 
não de outras ‐ a depender da situação discursiva na qual se encontre. Todo dito aponta para um 
sentido, mas  não  o  traz  em  si.Os  sujeitos  guardam  de  suas  experiências  dessas  práticas  uma 
memória  específica que depende de  suas  relações  sociais, bem  como dos grupos  sociais de que 
fazem parte  ‐‐ porque nem  todos  são  admitidos  em  todas  as práticas  sociais,  ainda que  alguns 
tenham acesso a um número maior, a depender de sua posição na sociedade em geral e nos grupos 
de que fazem parte.  

Quanto maior o prestígio social de seu grupo, e do sujeito dentro desse grupo, tanto maior 
o acesso do  sujeito a práticas  sociodiscursivas‐‐ o que  tem  relação  com as políticas excludentes, 
implícitas ou explícitas, dos sujeitos e grupos nas sociedades. A posição exotópica é o que permite 
ao sujeito rememorar, selecionar memórias, por assim dizer distanciando‐se delas. O sujeito vê o 
outro a partir de sua própria posicionalidade  irredutível, mas esse ver o outro é  refratado pelas 
relações sociais entre sujeitos. Logo, o que o outro mostra do sujeito, e de si, é valorativo, e sua 
absorção disso também o é. 

Na obra em questão, são as metáforas o recurso que a autora utiliza para deixar ver, para 
“dizer”    a  alma  feminina  de  cada  mulher  daquele  espaço  cultural  a  partir  do  qual  diz, 
apresentando aquilo que não se pode admitir em qualquer prática social, mas que está impresso na 
história daquela comunidade múltipla: a metáfora é assim essa memória sociocultural carregada 
de valor: a  seleção,  inclusive  lexical,  supõe desde ante de vir a existir, uma mescla de entoação 
avaliativa e responsividade ativa!  

Podemos afirmar que a memória, seja do passado, como retrospecção, ou do futuro, como 
prospecção (esta última fundada, naturalmente, nas experiências passadas e presentes), é sempre 
memória de gênero. Porque o mundo é apreendido em  termos de gêneros. Pode ser escrita, oral 
ou, em nossos dias, informatizada (cf. AMORIM, 2009). Bakhtin se refere em mais de um momento 
à questão da memória, por vezes em sua  relação com o  labor estético. Em “O Autor e o Herói” 
(BAKHTIN,  1997),  ele  aborda  a memória do passado  (memória  estética, que dá  acabamento  ao 
herói) e à do futuro (que é a memória do herói, não acabada, porque vinculada com o que virá a 
ser). A primeira é aquilo que Amorim (op. cit., p. 9) chama de memória exotópica:  
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Para uma abordagem estética da existência interior do outro, é preciso, em primeiro lugar, 
não crer ou ter esperanças nele, mas aceitá‐lo em seus valores; é preciso não estar com ele e 
nele, mas fora dele (BAKHTIN, 1997, p. 144). 

 
A memória do futuro (a do herói, é proposta pelo autor‐criador) envolve uma projeção, e, 

mais do que isso, uma posição ética: ʺA memória do passado é submetida a um processo estético, a 
memória do  futuro  é  sempre de ordem moral”  (BAKHTIN,  1997, p.  167). Quanto a  este último 
ponto, Amorim (Op. cit., p. 10) faz um importante esclarecimento: 

 
Isso não quer dizer que a estética não seja ética, mas o ato ético do artista não coincide com o 
ato  do  herói  e,  em  relação  ao  herói  que  o  artista  retrata,  o  trabalho  da memória  é  um 
trabalho de acabamento. 

 
Cabe abordar igualmente a memória coletiva, que não se vincula diretamente com este ou 

aquele sujeito, mas permanece viva na cultura, como cerne e cenário do que há em comum entre os 
membros da comunidade de sujeitos. Segundo Bakhtin: 

 
As  tradições culturais e  literárias  (inclusive as mais antigas) se conservam e vivem não na 
memória individual e subjetiva de um homem isolado ou em algum “psiquismo” coletivo, 
mas nas formas objetivas da própria cultura (inclusive nas formas linguísticas e verbais), e 
nesse  sentido  elas  são  intersubjetivas  e  interindividuais  (consequentemente,  também 
sociais); daí elas chegam às obras literárias, às vezes quase passando por cima da memória 
individual subjetiva dos autores (BAKHTIN, 2002, p. 354; grifos nossos). 

 
Nesse nível, a memória tem que ver com as práticas sociais, com os gêneros, cujos vestígios 

se conservam, independentemente dos sujeitos, uma vez que quase passam ʺpor cima da memória 
individual subjetivaʺ dos autores ou locutores em geral. Naturalmente, os sujeitos recorrem a essa 
memória, mas o  fazem de modo bem mais não  consciente, ou mesmo  inconsciente. Trata‐se da 
memória  substrato,  a memória que  faz  o  sujeito não  ter de  reinventar,  a  cada dizer  seu, novas 
formas de dizer. Quanto maior o acesso a práticas, tanto maior o repertório de discursividades que 
o sujeito guarda na memória e, portanto, o repertório de gêneros a que recorre em suas relações 
interlocutivas (SOBRAL, 2009, passim). 

Pode‐se  assim  concluir  que  todo  gesto  autoral  é,  do  ponto  de  vista  dialógico, 
necessariamente  valorativo,  tendo  cunho  a  um  só  tempo  pessoal  e  social,  bem  como  local  no 
sentido estrito e supralocal, no sentido de  remeter a valores presentes em mais de um  local, em 
mais de uma tradição, em mais de um tempo. Toda gesto autoral nasce da  interação, organizada 
mediante  o  protocolo  estético,  entre  o  autor  e  seu  interlocutor  típico,  aquele  que  representa  o 
grupo social de que faz parte o autor. Interagir não se restringe a reagir a outros sujeitos, uma vez 
que o ser humano se define constitutivamente como  inter‐agente. A partir da  inter‐ação, o autor 
deriva,  o  que  é  vital,  sua  identidade movente,  e  a  imagem  que  faz  de  seu  interlocutor  e,  em 
consequência,  disso  depende  todos  os  sentidos  que  instaura,  posto  que  estes  nascem  da 
“negociação” estabelecida entre o autor‐criador e o leitor (SOBRAL, 2013, passim),  

Nessa condição, e é isso que pretende demonstrar aqui, a escolha de metáforas em Balada de 
Amor  ao Vento, de Paulina  Shiziane,  é  conjunturalmente  seletiva, porque  é uma  escolha  feita nos 
termos do conjunto de relações sociais da autora‐criadora (que não corresponde à autora empírica, 
mas  traz  a  sua  projeção  em  discurso),  e  das  circunstâncias  específicas, mutáveis,  nas  quais  ela 
seleciona e, assim fazendo, propõe uma dada valoração.  

Ao examinar as metáforas de Balada de Amor  ao Vento, de Paulina Chiziane, do ponto de 
vista das  formas de  interlocução da autora‐criadora com o universo de seus  leitores, cremos ser 
possível verificar a que ambiente social e histórico elas remetem, já que a maneira como se dão as 
relações  humanas  reflete  a  sociedade  e  os  costumes  que  se  desenvolveram  em  cada  estrutura 
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social,  sua  história  e  formação. Assim,  as  identidades  que  se  desenvolveram  a  partir  de  suas 
conquistas e subalternidades, mesmo com as diferenças de ritos, costumes, valores de cada lugar, 
apontariam para semelhanças no agir, pensar e sentir femininos de vários lugares?  

 Mediante a análise dialógica de metáforas selecionadas por sua expressividade nessa obra, 
algumas questões  essenciais  foram  exploradas:  (a)  seriam  essas metáforas mais um  elo  entre  as 
culturas?  (b)  seriam  elas  uma  obviedade  da  natureza  humana  supostamente  universal?  (c)  ou 
teremos de buscar respostas para essas metáforas na dialética entre local e global? 

Para abarcar essas questões, também consideramos o dizer de Canclini (2010, p.9): 
 

As  culturas  já  não  se  agrupam  em  grupos  fixos  e  estáveis  e,  portanto,  desaparece  a 
possibilidade  de  ser  culto  conhecendo  o  repertório  das  ʺgrandes  obrasʺ,  ou  ser  popular 
porque  se domina o  sentido dos objetos  e mensagens produzidos por uma    comunidade 
mais ou menos fechada (uma etnia, um bairro, uma classe). Agora essas coleções renovam 
sua composição e sua hierarquia com as modas, entrecruzam‐se o tempo todo, e, ainda por 
cima, cada usuário pode fazer sua própria coleção. 

 
As  imagens  de  força  e  de  poder  femininos  não  são  as  principais  características  que  as 

diferentes culturas expõem quando  tratam do arquétipo feminino. Reconhecer força na mulher é 
dar‐lhe  força  e,  por muito  tempo,  esse  não  foi  um  legado  oferecido  às mulheres. Mas  elas  o 
conquistaram mostrando que o  saber pode assumir a  forma do  sabor. Nesse  sentido, apesar de 
haver essa visão “embaçada” quanto às capacidades femininas, sua voz ecoa na expressão literária 
reivindicando seus direitos, sua força e sua valorização: “conselhos loucos me furam os tímpanos e 
interrompem os meus sonhos.” (CHIZIANE, 2003, p.43  

Assim é que, quando  lemos sobre hábitos de poligamia em diferentes culturas, pode nos 
parecer  que  essa  estrutura  é  bem  aceita  pelas mulheres  que  a  vivenciam. Mas  Balada  expõe  a 
inconformidade quanto à obrigação de ver isso como natural à mulher. Sarnau reproduz a tristeza 
que a mulher  sente ao  submeter‐se a uma  tradição que  lhe é adversa. Ela deveria  conformar‐se 
com a poligamia, deveria aceitar dividir seu marido. Mas que mulher, não importa de qual meio e 
de qual época, já não reconheceu na poligamia uma injustiça?   

 
Sarnau, o lar é um pilão e a mulher o cereal. Como o milho serás amassada, 
triturada,  torturada,  para  fazer  a  felicidade  da  família.  Como  o  milho 
suporta tudo, pois esse é o preço de tua honra (CHIZIANE, 2003, p.46). 

 
Ao  colar  os  pedaços  de  cada  estrutura  social,  ao  revelar  a  saliência  de  determinado 

contorno  geográfico,  as  palavras  da  autora  encantam  por  fazer  essa  tessitura  encantada  e,  ao 
mesmo tempo, “desencantada’ por revelar aquelas  identidades  formais que dão a  ilusão de  identidade 
enquanto simultaneamente apagam a diferença (MAcLAREN , 2000, p.73). 

O  “cuidado”  autoral  ao  usar  metáforas  que  remetam  ao  universo  cultural  de  seu 
interlocutor  típico  demonstra  o  valor  de  evidenciar  as  diferenças,  de  não  deixá‐las  apagadas, 
mostrando, no entanto, a vida e o colorido que dão os atravessamentos culturais. O moderno se 
mescla  à  tradição  em  cada  linha,  em  cada  figura  que manifesta  a  sensação de  viver uma dada 
realidade aparentemente banal, mas que se alça para além do meramente local sem perder‐se num 
universal indefinido. Por exemplo: 

 
Caí de olhos apavorada, duas gotas de água rasgaram verticalmente o meu rosto enquanto 
os  lábios  tentavam  dissimular  um  sorriso  forçado,  Sarnau,  nem  todos  os  sorrisos  são 
alegrias, nem todas as lágrimas são de tristeza (CHIZIANE, 2003, p.55). 
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Impossível  não  entender  a  dor  de  Sarnau  nessas  linhas,  a  dor  da mulher  sensível  que 
precisa omitir o sentimento em um sorriso  forçado. A  tradição diz para aceitar a poligamia; sua 
“essência”, ou ao menos seu universo de sentimento, diz não! Trata‐se de uma zona  fronteiriça, 
tanto  da  situação  da  personagem  como  do  romance  como  obra  interlocutivamente  híbrida  e, 
portanto, rica. No dizer de Santos: 

 
[...]  A  riqueza  está,  acima  de  tudo,  na  disponibilidade  multicultural  da  zona 
fronteiriça. [...] 
A zona fronteiriça, tal como a descoberta, é uma metáfora que ajuda o pensamento a 
transmutar‐se em relações sociais e políticas. E não esqueçamos que a metáfora é o 
forte da cultura de fronteira e o forte de nossa língua (SANTOS, 2005, p.155). 

 
A linguagem figurada pode não ser precisa em tratados científicos, ou quando se pretende 

reproduzir  fielmente  alguma  realidade. No  entanto,  que  outra  forma  haveria  para  descrever  o 
universo  indecifrável da alma humana?   Paulina Chiziane a utiliza alcançando essa verdade. São 
muitas metáforas, hipérboles, personificações e antíteses reveladoras das diferentes culturas que se 
mesclam  na  vida  daquelas  personagens:  Sarnau  deve  arrumar‐se  para  “ser  pescada”; Mwando 
tenta  resistir  aos  desejos  carnais  para  entregar‐se  às  obrigações  cristãs.  Sarnau  rompe  com  as 
tradições  tanto  de  sua  coletividade  quanto  da  tradição  católica  (a  que  se  submete Mwando) 
inserida naquele  contexto, quando  se aproxima de Mwando e  faz que ele  subverta  também  seu 
propósito de ser padre. 

É preciso igualmente render graças  a essas  figuras de linguagem, poderosas, especiais no 
fazer diário. Grandes tradutoras da alma, alfabeto divino. A metáfora da maçã., p. ex., é uma das 
revelações de mistura de vivências, da escolha de um  interlocutor multicultural, multirreligioso, 
múltiplo.  Num grande momento da obra, para descrever o encontro de Sarnau com Muwando, e a 
perda  da  virgindade  desta,  a  autora  utiliza  não  só  a  imagem  católica,  mas  também  as 
representações  da  natureza  do  ambiente  em  que  vive:  “[...]  a maçã  era  ainda  verde,  por  isso 
arrepiante. Trincamos um pouco e não me pareceu muito agradável [...]” (CHIZIANE, 2003, p.25). 

É através de metáforas potentes como essas que Paulina aproxima o leitor ao universo em 
que  se  criou  a mulher  dali  e  onde moram  e morrem  seus  sonhos,  seus  desejos  sufocados,  sua 
submissão  a um universo  construído de  retalhos  culturais, onde  se  enrolam  suas  tradições  e  se 
mesclam  as  diferentes mulheres  do mundo.  Essa  sugestão  do  universal  (não  “essencial”),  ou 
arquetípico,  no  local,  essa mescla  de  referências  culturais,  revelam  a  “escolha”  do  interlocutor 
típico  de  Balada  de  Amor  ao  Vento:  um  sujeito mergulhado  em mais  de  uma  tradição  cultural, 
cônscio de alguma maneira da tensão constitutiva desse seu ambiente. 

São  essas  mulheres  do  mundo  –  e  não  a  mulher  “essencial”  ou  apenas  africana,  de 
Moçambique – que o leitor encontra em cada metáfora, recurso explorado na busca de espelhar a 
maneira  como  a mulher,  não  importa  de  que  lugar,  absorve  o mundo  que  a  rodeia,  estrutura 
experiências, manipula tradições. Entre o excesso de informações de nossos dias e as óbvias trocas 
culturais  que  a  trajetória  humana  vem  forjando,  o  “arquétipo”  feminino  escala  aqui  novas 
estruturas,  rompe barreiras  e  espera o momento propício para movimentar  a massa, que  é  toda 
hora, é o agora de cada estrada.  

Vemos na obra que a autora diz tudo em termos pragmático‐referenciais, dado que a obra 
estética,  não  sendo  dita  diretamente  a  um  interlocutor  fisicamente  presente,  deve  representar 
explicitamente as circunstâncias concretas das interações entre personagens, bem como apresentar 
suas falas, uma vez que é isso que permite identificar o dito e o presumido da obra estética (algo 
que, no caso da interação face‐a‐face, ocorre de modo relativamente imediato). 

 Se  é  só  por meio  do mundo  postulado  que  se  vem  a  conhecer  em  termos  humanos  o 
mundo dado, não há apreensão do mundo sem mediação. Logo o autor‐criador  dos discursos cria 
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a si mesmo como autor “de papel” nos discursos (assim como o sujeito humano se cria e se recria a 
si mesmo no mundo), mas de forma alguma é autor do mundo, o que nem por isso faz dele mera 
peça  numa  suposta  engrenagem  social  e  histórica. Assim,    a  singularidade  do  sujeito  humano 
como  agente  responsável  em meio  à  coletividade  dos  sujeitos  humanos  é  irredutível  tanto  à 
autonomia autárquica cartesiana como ao apagamento trazido por um ambiente social e histórico 
todo poderoso. Vemos isso nas relações criadas entre a autora‐criadora e a autora‐pessoa, que, se 
por  vezes  parecem  confundir‐se,  nem  por  isso  se  fundem  num  amálgama  indefinido.  Local  e 
global, pessoal e coletivo, individual e universal em todo o romance.  

E percebemos, nas metáforas que expressam as sensações relativamente ao sentir o mundo 
e  as  tradições,  o  inconformismo  calado  nas  tradições  a  que  se  submetem  as  personagens  da 
história.  A  convivência  entre  duas  tradições:  a  moçambicana,  negra,  e  a  ocidental,  branca,  é 
permeada pelos sentimentos em  favor de algo anterior à “bricolagem cultural” a que suportam. 
Longe de essência morta, trata‐se do humano de cada ser.  Balada de Amor ao Vento revela o quanto 
o feminino, manifesto através de Sarnau, essa anima potente que fala de um amor ao vento e num 
tempo,  mais  que  cronológico,  amoroso,  sofrido  e  prazeroso,  tende  ao  universal,  ainda  que 
mantenha marcas do local: “O vento espalha melodia em todo o universo”!!  
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CAPÍTULO 4, VERSÍCULO 3: o efeito colateral 
 

Nátalie Ferreira Carvalho Silva20 
 
 

“Eu não sou artista. Artista faz arte, eu faço arma. Sou terrorista”. 
(Mano Brow) 

 
INTRODUÇÃO 

 
Primeiramente, cabe considerar que este artigo é, em parte, um diálogo de uma pesquisa formulada 

em  outro  contexto,  com  o  intuito de  expor  uma  nova  abordagem  sobre  as diversas matizes do discurso 
marginal.  Para  concretização  desse  raciocínio  trouxemos  como  objeto  analítico  a  canção  “Capítulo  4, 
Versículo  3”  do  grupo  Racionais MC’s,  esta  composição  não  está  no  corpus  original  da  pesquisa, mas 
vincula‐se as características essenciais da discussão já estabelecida.    

A  escolha  em  trabalhar  com o gênero  canção  justifica‐se por acreditarmos que via arte é possível 
extrair uma parcela de realidade dos signos sociais oriundos do discurso corriqueiro, pois ao utilizarmos a 
língua como escopo à comunicação oral trazemos, por consequência, um reflexo das características culturais, 
políticas e históricas de um determinado grupo.  

A fim de atribuir a análise embasamento histórico expomos um apanhado da trajetória do rap com 
entre laços no contexto social onde se concretiza, uma vez que a análise linguística não pode desconsiderar 
os  fatores  extralinguísticos  e  o discurso não pode  estar  exceto de um  cronotopo. Nesse  lócus,  este  estudo 
propõe pensar no signo linguístico como materialidade ideológica, sob a ótica da ética e do ato responsável 
responsivo esboçados em tais discursos, que a o mesmo tempo refletem e refratam os sentidos atribuídos em 
tais manifestos. Para tal, o trabalho parte do pensamento filosófico do Circulo de Bakhtin voltado ao estudo 
do gênero, do  sujeito  e do  signo  ideológico, por meio um método qualitativo de  caráter  interpretativista 
analítico‐descritivo, calcado em três etapas: descrição, análise e interpretação do objeto.  
 
1. HISTÓRIA CONCISA DO RAP   

 
O Rhythm and Poetry (Rap) teve sua origem por volta da década de 60 nos guetos jamaicanos. A ilha, 

localizada no mar das Caraíbas  (mar do Caribe), possui grande quantidade de habitantes negros devido à 
utilização da mão‐de‐obra escrava até meados de 1838. Na tentativa de proporcionar maior divertimento às 
zonas periféricas da região os  jovens, do período supracitado, realizavam suas  festas nas próprias ruas da 
cidade,  já o aparelho de som chegava de  improviso pelos carros do público. As canções produzidas pelos 
grupos  participantes  dos  shows  de  rua  eram  divulgadas  pelos  sound  systems  (animadores  de  bailes)  ao 
mesmo  tempo  em que os mestres de  cerimônia  (denominados  toasters até  então) utilizavam‐se do  espaço 
como  palco  de  alerta  aos  problemas mais  acentuados  do  período,  tal  como  a  violência  das  favelas  de 
Kingston,  capital  da  Jamaica,  e  a  situação  política  da  ilha;  sem  deixar  de mencionar  os  assuntos mais 
corriqueiros como sexo, droga e racismo.  

Essas  festas  começaram  a  ganhar  força  pelo  público  como  ideologia  cultural  ao  passo  que  eram 
agregadas ao movimento periférico, por consequência, as discussões acerca das  injustiças e discriminações 
que a população afro‐descendente estava sujeito eram cada vez mais presentes. 

Os  encontros promovidos  nos  guetos  eram uma  alternativa de diversão para  a  classe  econômica 
social menos  favorável,  já  que  a mesma  não  possuía  verba  o  suficiente  para  desembolsar  nos  eventos 
culturais  eruditos  disponíveis  na  região.  Conforme  foi  se  popularizando  vários moradores  passaram  a 
participar destas festas, assim o movimento ganhava cada vez mais adeptos. (SEVCENKO. 2002, p. 70‐73) 

No inicio da década de 70 a Jamaica enfrentou uma grande crise econômica o que originou em um 
deslocamento razoável de seus habitantes a outras regiões. Alguns desses foram para os Estados Unidos da 
América e um em particular ‐ Clive Campbell, mais conhecido como o DJ Kool Herc, trouxe para Nova York 
a  cultura  dos  ditos  “marginais”  onde  o  movimento  se  popularizou  e  tomou  a  forma  pela  qual  ficou 
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mundialmente  conhecido.  Clive  Campbell  apresentou  o  sound  system  e  o  toaster  sem  o  som  histérico 
produzido  pelos  carros  como  era  feito  na  Jamaica,  mas  simplesmente  organizando  festas  em  seu 
apartamento. Surgindo como alternativa  frente aos bailes caros de Manhattan, as promoções de Campbell 
começaram a atrair muitos adolescentes atrás de diversão.  

Na América do Norte o  rap  se  transformou  tanto nas  formulações estéticas  como  socialmente. As 
canções ganharam um caráter engajado bem mais  intenso em comparação às produções  jamaicanas, visto 
que  influenciou  os  jovens  a  legitimar  e  fortalecer  a  arte,  o  talento  e  a  voz  dos  excluídos  pelo  sistema; 
buscando,  através  do  depoimento  de  sujeitos  poucos  ouvidos,  um  reconhecimento  e  potencialidade. No 
mesmo período ocorreu grande crescimento da chamada black music, onde canções como o  funk soul,  jazz e 
spiritual;  foram  levadas  a  outros  setores  sociais  com  o  intuito  de  engrandecer  as  expressões  da  cultura 
africana.  

Os bailes de Nova York ganharam a  tradição dos sistemas de som, do canto  falado e  inovações no 
setor musical através da invenção scratch criada por Herc; à novidade aperfeiçoou o ritmo das melodias ao 
tocar os discos de forma contrária rapidamente, produzindo um efeito como uma arranhadura. 

Nessas  festas  havia  um  aglomerado  de  pessoas  que  dançavam  um  estilo  denominado  break  (em 
inglês  quebrar),  esse  verbo  acarretava  um  valor  de  protesto  revelado  em  forma  de  dança.  Os  jovens 
utilizavam  da  arte  corporal  para  fazer  uma  crítica  sócio‐política  a  intromissão  do  exército  americano  na 
Guerra  do  Vietnã.  Através  de  passos  engajados  os  participantes  simbolizavam,  por meio  de  um  ritmo 
robótico, a hélice dos helicópteros enviados pelas tropas americanas, a técnica consistia em movimentar‐se 
de cabeça para baixo e as pernas para cima rodopiando.  

A guerra veio a refletir no cotidiano dos afro‐americanos o que resultou em várias controversas entre 
eles mesmos.  Insatisfeito  com as grandes proporções que a violência nas periferias haviam  chegado o DJ 
Afrika  Bambaataa³  inicia  uma  campanha  contra  as  agressões  físicas  ocorrentes  nas  zonas  suburbanas  e 
aconselha as gangues a deixarem de lado suas diferenças para começarem um novo duelo, só que artístico, 
“[...]  dando  origem  às  emblemáticas  batalhas  de  break”  em  South  Bronx.  (ROCHA;  DOMENICH; 
CASSEANO. 2001, p. 127). 

Em uma das festas promovidas por Kool Herc, Afrika Bambaataa conheceu as  inovações que o DJ 
havia feito no campo musical e as aderiu no seu projeto de batalha de break. Afrika Bambaataa também foi o 
criador  do  termo  que  aglomera  os  elementos  da  cultura  popular  praticados  pelas  comunidades 
marginalizadas dos grandes centros urbanos: o chamado hip hop. 

O grafite surge na mesma época que o rap e inicia‐se como possibilidade de criar uma marcação dos 
territórios  pertencentes  às  classes  periféricas.  Com  o  tempo,  essas  imagens  produzidas  em  spray  se 
desenvolveram e alcançou espaço no cenário artístico, hoje é comum observarmos nos grandes muros das 
cidades  as  marcas  desta  cultura  que  expõe,  via  arte,  repressão,  dor,  desigualdade  e  miséria  que  um 
determinado grupo social sofria e dos muitos que ainda sofrem. 

No Brasil o hip hop se alastrou fora de seu verdadeiro significado. Ele foi introduzido nas discotecas 
nos ano 80 por turistas brasileiros que viajaram até Nova York e conheceram o movimento, que na época, já 
havia se popularizado. A novidade ganhou rapidamente adeptos pelo público  jovem que passaram a se a 
apresentar nas ruas intencionando trazer mais força ao movimento, foi nesse período que o hip hop volta a 
sua origem de cultura de rua. 

O  grafite  chegou  praticamente  no mesmo  período,  onde  sua  arte  foi  apresentada  nas  revistas  e 
vendida na Galeria do Rock, loja localizada no centro paulistano. Ainda em meados dos anos 80 chega o rap, 
denominado como tagarela, a nomeação surgiu por que os brasileiros não compreendiam o idioma inglês e 
por seu ritmo ser engraçado, rápido e divertido. 

Primeiramente os ensaios do break eram feitos na Praça Ramos, em frente ao Teatro Municipal de São 
Paulo. O fato de ensaiarem ao ar livre facilitou na divulgação do movimento, pois aqueles paços robóticos, 
característicos do estilo break, chamaram rapidamente a atenção dos adolescentes. Conforme os dançarinos 
foram se aperfeiçoando perceberam que o calçamento da praça dificultava na elaboração da dança, então se 
deslocaram  para  a Rua  24  de Maio,  também  região  de  São  Paulo.  Foi  nesse  período  de  crescimento  no 
número de adeptos ao break que o rap também conquistou o seu espaço, através de seu ritmo mostrava‐se em 
trilha sonora para os movimentos do hip hop como novo gênero musical afro. 

Devido algumas complicações com a polícia as apresentações de break foram cessadas, pois segundo 
os  comerciantes  essas  exposições  estavam  favorecendo  os  furtos  na  região,  assim  o movimento  teve  de 
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migrar para o Largo São Bento. Logo após houve a separação dos dois movimentos, os breaks continuaram se 
apresentando no largo São Bento enquanto os rappers, por sua vez, se deslocaram para a Praça Roosevelt. 

A denominação Hip Hop significa, numa tradução literal, movimentar os quadris e saltar (to hip e to 
hop,  em  inglês), nesse  aspecto podemos defini‐lo  como um  convite  a  festa  e  ao mesmo  tempo negação  a 
violência, com esses objetivos surgiram no Brasil novos grupos populacionais que buscavam a valorização 
da cultura africana e melhorias para as comunidades dando origem ao primeiro sindicato negro do Brasil. 
Localizado  na  Praça  Roosevelt  aproximadamente  200  participantes  lutavam,  reivindicavam  e  discutiam 
sobre  política;  entretanto  o  grande  número de  pessoas despertou  a  atenção dos  lojistas  e da  polícia  que 
acabaram  com  as  reuniões  argumentando  se  tratar  de  uma  quadrilha.  Apesar  da  tentativa  de  abolir  o 
sindicado novos movimentos a favor dos afro‐brasileiros foram surgindo, tal como a Aliança Negra formada 
na cidade de Tiradentes no inicio dos anos 90. A organização tinha como perspectiva a união das diversas 
cidades próximas da região, proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores e propagar as idéias e as 
denúncias que discutiam em conselho. 

 As  letras de rap é um dos  instrumentos utilizados na difusão das pautas realizadas nestes grupos 
organizados que se utilizam, intencionalmente, nas composições de traços do cotidiano e da oralidade, com 
direito  ao  uso  abundante  de  gírias  e  palavrões,  o  que  causa  efeito  de  sentido  chocante,  irônico  e  ácido, 
mostrando, com isso, o universo das camadas suburbanas.  

Devido esse caráter  reflexivo que o gênero exalta o maior medo dos cantores da cultura hip hop é 
como o público alvo irá interpretar as canções. Uma pesquisa feita pela revista Carta Capital, publicada em 29 
de  setembro  de  2004,  mostra  que  os  fãs  do  grupo  Racionais  MC´s,  por  exemplo,  cantam  com  maior 
intensidade os relatos de violência presente nas canções. Para um rapper esse ato é de extrema preocupação, 
já que suas letras explicitam os problemas daquele grupo o que pode ocasionar, em vez de uma revolução, 
uma excitação agressiva. 

Esses fatores constituem o porquê do hip hop ter crescido tanto e seu dialogo com outros meios de 
comunicação e cultura tal como discos, revistas, cinema etc. Nesse sentido o hip hop brasileiro ultrapassa a 
qualificação de modinha  juvenil com seus próprios  jargões, vestias e gênero musical para se concretizar na 
construção histórica e cultural do país. Ele representa um ataque e escudo para os excluídos socialmente ao 
lhes atribuir um “lugar” onde ganham a “cena” para expressar as  injustiças que muitas vezes morrem na 
inércia da zona periférica. 

 
2. O RAP E A SOCIEDADE   

 
“Art.1°: É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil.  
Art.2°: Revogam‐se as disposições em contrário”. 
  (Lei Áurea n.° 3.353. 1888) 

 
Segundo  as  concepções  bakhtinianas  todo  texto  é  categorizado  em  um  determinado  grupo  com 

características próximo uns aos outros ao mesmo tempo ele dialoga com a “área textual” de sua produção. 
Essas classes discursivas, denominada pelo Círculo como gêneros do discurso, colaboram na verificação dos 
vários funcionamentos da linguagem em um ambiente social, seja uma notícia jornalística, uma piada, uma 
reportagem etc. Os gêneros discursivos podem  ser  caracterizados em  três aspectos básicos  coexistentes: o 
assunto,  a  estrutura  e  o  estilo.  Assim  o  gênero  é  constituído  com  uma  determinada  forma  isto  é,  sua 
produção adquire um aspecto formal; expõe um conteúdo e ao mesmo tempo reflete um estilo característico 
de quem o elabora. Nessa ótica todos os textos que produzimos, orais ou escritos, apresentam um conjunto 
de características relativamente estáveis, tenhamos ou não consciência delas: 

 
Esses  gêneros do discurso  nos  são dados  quase  como  nos  é dada  a  língua materna,  que 
dominamos  com  facilidade  antes mesmo  que  lhe  estudemos  a  gramática  [...] Aprender  a 
falar é aprender a estruturar enunciados [...] Os gêneros do discurso organizam nossa  fala 
da mesma maneira que a organizam as formas gramaticais. [...] Se não existissem os gêneros 
do  discurso  e  se  não  os  dominássemos,  se  tivéssemos  de  construir  cada  um  de  nossos 
enunciados, a comunicação verbal seria quase impossível. (BAKHTIN. 2000, p. 303‐302) 
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Mikhail Bakhtin problematiza o  conceito de gênero ao  considerar a  existência de duas  classes: os 
gêneros primários e os gêneros secundários. Como primários, o teórico considera aqueles que se representa 
no  uso  cotidiano  da  linguagem,  em  contrapartida  ele  enxerga  os  secundários  como  resultado  de  uma 
elaboração  e  desenvolvimento  linguístico.  Entretanto,  em  alguns  textos  essas  classes  textuais  se  inter‐
relacinam, por consequência os gêneros de primeiro grau incorporam e reproduzem os gêneros de segundo 
grau. O rap é um exemplo dessa combinação ao passo que reportam em suas letras e melodias um discurso 
intencionalmente marcado pela linguagem coloquial, ao mesmo tempo em que se utiliza de jogos linguísticos 
como  composição  textual  e  outros  mecanismos  da  gramática  normativa  tal  como  rimas,  onomatopéia, 
metonímia etc.  

A partir do momento em que o sujeito “toma a palavra”, ele traz padrões linguísticos aceitos em seu 
ambiente, visto que  todo  sentido  é  constituído pelas várias vozes que o  reproduz dentro de uma  esfera; 
assim, mesmo o estilo que aparentemente se  transfigura como único de um determinado  indivíduo se  faz 
dentro de uma cultura específica,  logo,  traços de outros discursos vão aparecer em sua estética. Contudo, 
algumas marcas estilísticas se sobressaem na estrutura  textual deste sujeito o que a  torna particular; nesse 
prisma pode‐se considerar que o estilo afirma‐se pelo viés da relação “eu” e “outro” (sujeito‐sociedade). Nas 
linhas que se segue trabalharemos de forma exemplificada o conceito de esfera por meio do gênero canção. 

“Capítulo 4, Versículo 3”, composta por Edi Rock, Ice Blue e Mano Brown do grupo Racionais MC’s 
lançada no álbum Sobrevivendo no Inferno em 1997, trás como característica composicional uma recorte bíblico 
alusivo à história do grupo (trata‐se da terceira faixa do quarto disco lançado). A canção inicia‐se com uma 
série de  estatísticas  sociais que apontam  serem os afros  ‐ descendentes as maiores vítimas da violência  e 
desigualdade no país. 

A escravidão no Brasil durou por volta de quatrocentos anos e é considerada um dos grandes fatores 
que  intensificou  o  racismo. Depois  de  conseguir  sua  liberdade  os  negros  tiveram  de  continuar  sua  luta, 
foram  colocados diante o mercado de  trabalho  sem  condição de  emprego  e nem de  sobrevivência; nesse 
período nasce os guetos formados por aqueles que se encontravam a margem de todas as oportunidades que 
no  período  eram,  em  sua maioria,  os  negros  e mulatos.  A  Lei  Áurea  proporcionou liberdade aos  afro‐
brasileiros, mas não lhes garantiu alguns direitos essenciais à vida como acesso à terra e à moradia. À beira 
da sociedade e do olhar do estado, os excluídos da época passaram a viver de forma rudimentar nas zonas 
periféricas das grandes cidades, sem direitos e mergulhados em um oceano de pobreza.  

Para que os desabrigados da  época não ultrapassassem  as  linhas da burguesia  as novas políticas 
públicas organizaram a geografia nacional em vista de separar a elite brasileira da classe sócia econômica 
baixa.  Para  tal  implantaram  no  Brasil  os modelos  que  haviam  sido  desenvolvidos  na  Europa,  atingindo 
assim um espaço urbano que privilegiava a alta sociedade ao estabelecer a “[...] diferenciação entre ruas e 
casas  e,  espaços  ‘públicos’  e  ‘privados’.”  (MARINS.  1998, p.136‐137) Nos  tempos  atuais o país  ainda não 
conseguiu  resolver esse problema de exclusão social, onde ainda exibe as constantes situações de  falta de 
saneamento básico, moradia em áreas de risco, escassez alimentística, educação de má qualidade, problemas 
na saúde pública entre outras pautas. 

Racionais MC’s trazem à tona a fúria como desejo de denúncia acerca dessas desigualdades sociais 
ao afirmar na canção, por exemplo, que sua “intenção é ruim”. Em outras palavras o autor assume em seu 
discurso um querer mudar o atual quadro brasileiro e “abalar” o “sistema nervoso e sanguíneo” de quem o 
escuta  ao  se  alto  intitular  “terrorista da  periferia”.  Sua  própria  imagem  oscila  nos  próximos  versos pelo 
ponto de vista de quem o enxerga uma vez que o “outro” me vê conforme o contexto social de interação em 
que está inserido, nesse sentido os valores que este “outro” me atribui permeiam as características culturais e 
sociais do seu cotidiano: 

 
Talvez eu seja um sádico, um anjo um mágico/ Juiz ou réu, um bandido do céu, malandro 
ou otário, quase sanguinário/ Franco atirador se  for necessário/ Revolucionário,  insano ou 
marginal/ Antigo e moderno, imortal/ Fronteira do céu com o inferno/ Astral imprevisível, 
como um ataque cardíaco no ver versos/ Violentamente pacífico verídico. 

 
As  perspectivas  do  Circulo  Russo  afirmam  que  todo  ato  resulta  em  uma  resposta  anterior  ou 

posterior  ao  seu  e  esse  ato  responsivo  é de  responsabilidade de  cada pessoa,  isto  é,  eu  como  sujeito  sou 
responsável pelas ações que faço e não posso ter um álibi para justificá‐las. O rap, por exemplo, assume em 
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suas  letras  e melodias a  responsabilidade pelos passados não ditos, não  representados que  assombram o 
presente histórico. (BHABHA. 2007, p.34) 

Na canção “Capítulo 4, versículo 3, percebemos um ato (ação) responsivo ao atual sistema 
econômico  brasileiro,  “[...]  um  responder  responsável  que  envolve  necessariamente  um 
compromisso  ético do agente” (SOBRAL. 2005, p. 20.), visto que se refrata no dia‐a‐dia de outros 
sujeitos. Ao utilizar o discurso direto o compositor convoca o indivíduo receptor (o público) a um 
deslocamento  de  sua  atual  zona  de  conforto  a  um  olhar  crítico  da  própria  sociedade  que  nos 
constitui em fins de não se tornar mais um objeto do estado: “Seu comercial de TV não me engana/ 
Eu não preciso de status nem fama./Seu carro e sua grana  já não me seduz/ E nem a sua puta de 
olhos azuis”. 

O título da canção apresenta mais uma característica, ele se refere à passagem bíblica no qual Jesus 
Cristo é tentado por Lúcifer, da mesma forma muitos são hoje seduzidos pelas mídias sociais que induzem 
constantemente  os  jovens  ao  consumismo,  o  que  ocasiona  uma  vontade  desenfreada  de  se  adquirir 
determinados  objetos  que  muitas  vezes  estão  longe  do  poder  aquisitivo  de  várias  famílias  brasileiras; 
entretanto o  autor  assume uma postura  contraditória  a  esse  sistema  e divulga o número  aproximado de 
outros negros da zona periférica que também estão “contrariando as estatísticas”. Mesmo reconhecendo suas 
“intenções ruins” agradece ao Senhor por “não desandar” e enfrenta os padrões burgueses ao expor o “efeito 
colateral que seu sistema fez”. 

Essa postura  raivosa  transmitida via arte  é uma  tentativa de  sedução a  este “outro” que o  escuta, 
nessa ótica o autor‐criador  trabalha com elementos visíveis ao meio social deste público alvo em vista de 
conseguir um convencimento, pois todo discurso é direcionado a um determinado auditório que influenciam 
na  elaboração do dizer. No  caso dos  rappers,  que  possui,  em  sua maioria, um  público morador da  zona 
periférica, sua  linguagem se pauta no cotidiano desse grupo social e utiliza um discurso dotado de gírias 
para criar uma ponte dialógica com esses ouvintes. Sob esse prisma concordamos com Bakhtin ao afirmas 
que:   

 
 toda palavra  serve de  expressão  a um  em  relação  ao outro. A palavra  é uma  espécie de 
ponte  lançada  entre mim  e  os  outros.  Se  ela  se  apóia  sobre mim  numa  extremidade,  na 
outra, apóia‐se  sobre o meu  interlocutor. A palavra é o  território  comum do  locutor e do 
interlocutor.  Todo  enunciado  –  da  réplica  sucinta  (monovocal)  do  diálogo  cotidiano  ao 
grande romance ou tratado científico – tem, por assim dizer, um princípio absoluto e um fim 
absoluto: antes do seu início, os enunciado de outros; depois do seu término, os enunciados 
responsivos de outros (ou ao menos uma compreensão ativamente responsiva silenciosa do 
outro ou por último, uma ação responsiva baseada nessa compreensão). (BAKHTIN. 2003, p. 
275). 

 
Os primeiros versos da canção categorizam um assalto metafórico onde a fúria é simbolizada pelo 

adjetivo veneno,  transmitindo,  intencionalmente, uma  imagem  estereotipada dos  afro‐brasileiros:  “Minha 
intenção é ruim/ Esvazia o lugar/ Eu to em cima eu to afim/ Um dois pra atirar/ Eu sou bem pior do que você 
ta vendo/ O preto aqui não  tem dó/ É 100% veneno.”  (Grifo nosso) Contudo o autor desfaz no próximo 
verso  essa  impressão  violenta  que  a  sociedade  tem  dos  negros  ao  salientar  que  seu  instrumento 
revolucionário é um discurso rítmico e poético  (“minha palavra vale um  tiro e eu  tenho muita munição”) 
que age “como um ataque cardíaco no verso”. 

Na segunda parte da canção o autor volta a mencionar essa imagem desvirtuada que o país faz dos 
afro‐brasileiros ao denominá‐los como monstros ao mesmo  tempo em que exalta os diversos cargos que a 
população negra ocupa no mercado de trabalho e suas atitudes corriqueiras que se assemelham a de tantos 
outros sujeitos:  

 
Quatro minutos  se passaram  e ninguém  viu/ O monstro  que nasceu  em  algum  lugar do 
Brasil./ Talvez o mano que  trampa debaixo do  carro  sujo de óleo/ Que  enquadra o  carro 
forte na febre com o sangue nos olhos/ O mano que entrega envelope o dia  inteiro no sol/ 
Ou o que vende chocolate de farol em farol/ Talvez o cara que defende o pobre no tribunal/ 
Ou que procura vida nova na condicional/Alguém num quarto de madeira  lendo à  luz de 



 
 

  100

vela/ Ouvindo um rádio velho no fundo de uma cela/ Ou da família real de negro como eu 
sou/ Um príncipe guerreiro que defende o gol. (Grifo nosso) 

 
No  trecho  supracitado  o  autor  expõe  que muitos  sujeitos  sociais não  são  considerados  seres  que 

acarretam algum valor na elite, seriam mais um número, por assim dizer, no país; entretanto nos víeis do 
grupo nasceu mais um integrante dessa luta contra um sistema discriminador. Já na primeira parte da letra 
um  personagem  denominado  “Primo  Preto”  alerta  também  fazer  parte  desses  revolucionários  que  vêm 
conseguindo  cada  vez mais  adeptos  a  igualdade  para  com  os  negros:  “Eu  sou  apenas  um  rapaz  latino‐
americano/ Apoiado por mais de 50 mil manos”. 

A  partir  da  enunciação  dos  sujeitos  que  fazem  parte  desse  “nós”,  fica  claro  que  não  são  as 
classificações de raça, grupo social, território ou se pertence a zona criminal que designa o caráter de uma 
pessoa. Temos nesse mesmo “nós”, trabalhadores e bandidos, o empresário e o funcionário, o estudante, o 
indivíduo  que  não  possui  habitação  na  zona  periférica  e  o  sujeito  celebridade/  rico  (Edinho,  jogador  de 
futebol) todos numa mesma “unidade” discursiva classificadora. (OLIVEIRA, 2012) 

A canção representa por meio de um único sujeito (metonímia) a história de milhares de pessoas que 
vivem  entre  as  “barreiras  do  céu  com  o  inferno”,  sujeitos  que  buscam  uma  vida  fora  do  crime  e  uma 
participação dentro do quadro social, entretanto sua realidade muitas vezes faz com que enxerguem o trafico 
como uma possibilidade de melhoria. O discurso do rap salienta que essas podem não ser a única alternativa 
de mudar de vida, eles utilizam da metalinguagem para salientar a confiança que depositam neste gênero 
cancioneiro  como  letra‐arma para destruir o  sistema  capitalista:  “Uni‐duni‐tê,  eu  tenho para você/ O  rap 
venenoso ou uma rajada de PT”.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
A cultura hip hop luta para afastar o jovem da violência, porém não ignoram o fato de que em uma 

região onde o  cotidiano  é vinculado  à violência, drogas, más  exemplos  e  falta de verba;  fica  complicado 
despertar o interesse destas crianças pela arte que o hip hop disponibiliza. Entretanto o movimento cresce e 
vêm  obtendo  bons  resultados  nas  comunidades  brasileiras,  conseguindo  tirar muitos  jovens  da  vida  do 
crime.  Nesse  sentido,  um  estudo  como  o  aqui  proposto  contribui,  por  meio  da  análise  do  discurso 
cancioneiro, a auscultar e dar voz a cultura dita “marginal” que territorializa sujeitos, tempos e espaços, bem 
como possibilita a construção de um raciocínio próprio advindo desses mesmos sujeitos acerca da sociedade, 
em resposta a ela. 

 Além disso, a análise nos permite pensar como o discurso estético relaciona‐se à esfera de atividade 
da  qual  surge,  caracterizando‐se  como  “reflexo  e  refração”  estético‐social,  instrumento  de  resistência  e 
revolução histórica.  
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Copa das manifestações: o gigante acordou!  
Ou ideologia do cotidiano na disputa pelo Brasil 

 
Rafael G. Hansseler Saldanha* 

 
 

Introdução 
 
A agitação vivida em  junho no Brasil foi a confirmação de que um espectro anticapitalista 

ronda  mesmo  o  mundo.  A  última  vez  que  nacionalmente  se  viu  um  movimento  de  massas 
parecido,  com  o mesmo  vigor,  foi durante  o  que  se  chamou de  “caras  pintadas”,  quando  pela 
pressão popular o país viu ser deposto um presidente, devido envolvimento em esquema pesado 
de corrupção. A partir de então se presenciou o contraditório destino dos movimentos sociais, das 
direções e  representações operárias e estudantis à domesticação e ao  recuo de  sua ofensiva. Por 
isso é  tão assertivo dizer que  temos “um gigante desperto”, que o povo do país continental está 
iniciando  a  retomada  de  seu  papel  na  história.  Foram mais  de  dois milhões  de manifestantes 
tomando as ruas de norte a sul do Brasil.  

Outro  aspecto  importante na  guinada  que  se  viu  aqui  é  que há  exatamente dois  anos  o 
mundo  presenciou  uma movimentação  semelhante  em  países  do  norte  da África  e  depois  na 
Europa. A  juventude brasileira mais organizada  e  consciente, a  intelectualidade  acadêmica  e os 
articuladores  da  esquerda,  animados  com  a  primavera  árabe  e  com  o  ascenso  europeu  –  que 
desabrochava e “armava” o povo contra os regimes autoritários e obsoletos da Tunísia, Líbia, Síria, 
Egito, bem como contra a política econômica dos governos de Portugal, Espanha, França e Grécia – 
tentavam  fazer prognostico de quando esse ar de mudanças estruturais sopraria pelo continente 
latino‐americano, em especial pelo Brasil, que  tem uma  forte  tendência cultural ao comodismo e 
pacifismo de seu povo.  

A conjuntura é algo que se azeita e força‐se no combinar de fatores e ingredientes, para que 
se encaixe na situação que se pretende estabelecer, mas nunca é possível precisá‐la com exatidão. 
Talvez por isso cause surpresa e emoção perceber que neste junho (2013) os ventos que agitaram o 
mundo  árabe  tenham  sacudido  o  clima  do  nosso  solo,  a  consciência  da  nossa  gente.  É  possível 
afirmar  que  teve  influência,  que  nos  foi  educativo  às massas  assistir  a  reação  dos  árabes,  que 
seguem com seu processo revolucionário em aberto na luta por novos paradigmas.  

O Brasil retomou sua importância histórica no continente, passa a ter a responsabilidade de 
apontar  os  rumos  de  uma  nova  situação  latino‐americana  da  luta  de  classes,  cujos  ideais  de 
independência,  terra, pão  e  liberdade  se  renovam  e  se  inovam. Espontâneo,  contra  bandeiras  e 
partidos políticos – em verdade contra a tradicional partidocracia, um leque de partidos fisiológicos 
e corruptos que se revezam na governabilidade e  insistem em manter tudo como está à custa de 
muito  jogo  e  negociações  espúrias  –  além  da  forte  presença  das  classes  médias  mais 
“privilegiadas”,  essa  é  a  nova  cara  dos  manifestantes  que  foram  às  ruas,  uma  tendência 
contemporânea  e  não  um  fenômeno  isolado.  Foi  assim  em  Portugal,  Espanha,  Grécia  e  na 
Primavera Árabe.  

A ideologia oficial perdeu espaço nas jornadas de junho, foi enfraquecida pela ideologia do 
cotidiano,  ideologia das  ruas. Se não  foram possíveis  as  tradicionais bandeiras  “vermelhas”, de 
certa forma também ideologia oficial, estável, hegemônica, estas deram lugar aos cartazes, cheios 
de palavras de ordem e exigências urgentes. Assim temos que: 

                                                            
* Professor de  língua estrangeira/espanhol da Escola Estadual “Marechal Castelo Branco” (estado do Amapá) e técnico 
em assuntos educacionais da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). saldanha@unifap.br 
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A linguagem, para Bakhtin, é o resultado concreto das relações e interações sociais humanas. 
Podemos dizer que é a materialização dos discursos e das  ideologias. Portanto um espaço 
privilegiado para  se estudar a  luta  social, que  se  trava na  linguagem, entre a  ideologia do 
cotidiano e a ideologia hegemônica (NAGAI, 2004, p. 105). 

 
O que se vê por aqui é uma resposta à ofensiva da ideologia oficial (hegemônica, próxima à 

superestrutura),  esta  que  constrói  estádios  com  recursos  do  BNDS,  obras  faraônicas  de  futuro 
duvidoso, sem perspectiva de uso social, enquanto é notícia diária o desespero do grosso do povo 
nas escolas e hospitais públicos  falidos. A  festa do dinheiro público  foi  invadida pelos penetras 
populares, que condenaram sua realização. Podemos pensar que se em 2013 está sendo assim, é 
porque  em  2014,  no  evento  meta  –  a  Copa  do  Mundo,  tão  aguardada  pelos  chefes  e  pelos 
simpatizantes da ditadura civil oficial que estamos vivendo – o levante será ainda maior, o gigante 
estará com toda a energia e sairá correndo em direção ao novo Brasil. Inclusive esse medo levou o 
presidente da FIFA a cogitar o cancelamento do “espetáculo” em nosso solo. Porém há também o 
risco  eminente  de  que  o movimento  se  arrefeça,  pelo  conjunto  prático  das  dificuldades  de  se 
manter o que nasce do espontâneo das massas, tendo em vista que 

 
A  ideologia  do  cotidiano  é  mais  instável,  e  pertence  mais  ao  cotidiano,  por  isso  há 
dificuldade em se manter em relação à ideologia hegemônica. Esta última é mais estável, está 
menos sujeita à transformação, se ela é capaz de se modificar é pela insistência da ideologia 
do cotidiano. Precisamos deixar claro que uma não vive sem a outra, é através da ideologia 
do  cotidiano que  se  forma  a  superestrutura,  assim  como  a  cotidiana  responde  à  ideologia 
superestrutural. A  infraestrutura,  também,  se modifica  com  a  interação  entre  a  ideologia 
cotidiana e a ideologia hegemônica. É sempre neste jogo de poder que precisamos delimitar a 
ideologia do cotidiano. Uma buscando superar a outra (NAGAI, 2004, p. 109)   
 

A  tensão entre essas  ideologias  foi perfeitamente visualizada na  jornada de  lutas do mês 
junho que tivemos. Podemos dizer que avançamos na democracia brasileira em poucos dias como 
não  se via  em décadas de governos  civis democráticos. A  tarifa de  transporte público  coletivo, 
outro grande  fator que  levou  ao despertar do gigante,  foi  reduzida  em diversas  cidades. Outra 
incongruência, uma vez que se têm os estádios mais modernos do mundo ao passo que o sistema 
de  transporte é um verdadeiro desastre. Paga‐se uma  tarifa abusiva pela qualidade que  se  tem, 
sendo um abuso maior que o outro em cada capital. Esse detalhe, que pode ser considerado pela 
ideologia oficial mera curiosidade, tem relação direta com o modelo de cidade que está em curso 
no Brasil há décadas.  

Trata‐se de uma cidade excludente, que nega às pessoas, aos povos, o direito de gozá‐la, 
um modelo que atende às necessidades e demandas do capital. Isso ficou muito claro às pessoas. 

As palavras inscritas nos cartazes, nas vozes e nos ímpetos de cada brasileiro que tomou as 
ruas demonstraram  o  avançar de uma nova  consciência  geral,  foram  enunciados  concretos  que 
materializaram a ideologia do cotidiano.        

 
As palavras  sígnicas  serão  as portadoras dos  sonhos  e das  frustações de  cada grupo  social 
organizado, constituirão a “memória do passado” e a “memória do futuro”, o relato mais fiel 
da vivencia e do modo de vida de cada grupo organizado. (MIOTELLO, 2004, p.70) 

 
Ver  a  corrupção  ser  transformada  em  crime  hediondo  e  parcialmente  em  Goiás  e  Rio 

Grande do Sul ser implementado o Passe Livre significa que avançamos, saímos do lugar, impomos 
derrotas à ideologia oficial e de fato mudamos o Brasil. Porém falta mais: taxar as grandes fortunas 
para que a classe média deixe de ser soterrada de  impostos e  trabalhe apenas para sustentar os 
custos dos governos com sua carga tributária. Além de auditar a dívida pública (externa e interna) 
para saber se é  justo o governo federal seguir pagando aos credores quase 50% do orçamento do 



 
 

  104

Tesouro Nacional, em detrimento de investimento real e pesado nas áreas que agonizam, entre as 
quais saúde, educação, saneamento, transporte, emprego/renda e habitação.   
 
1‐ Meu partido é um coração partido 

 
A estratégia petista de criar a sensação de desenvolvimento, modernização estruturante e 

plena estabilidade econômica através da realização e  incentivo a grandes eventos  internacionais, 
tais quais Copa das Confederações (2013), Jornada Mundial da Juventude Católica (2013), Copa do 
Mundo  (2014)  e  Olimpíadas  (2016)  para  citar  alguns,  articula‐se  com  a  sua  desonestidade 
intelectual  de  afirmar  que  criou  no  país  uma  nova  classe média,  a  Classe  C  de  Lula,  aqueles 
egressos da pobreza, pobreza extrema e miséria, capazes de consumir objetos historicamente caros: 
passagem aérea, automóvel, imóvel, plano de saúde, curso superior, pacote de viagem turística etc. 
Naufragou todavia, uma vez que durante a realização do evento inaugural desse momento festivo, 
a Copa das Confederações, deu‐se inicio às manifestações de massas.    

O PT ficou “perdido” durante as jornadas populares de junho. Para os que foram militantes 
apaixonados desse partido doeu presenciar que de um  lado  ficou o povo e de outro o governo, 
fazendo malabarismo político para conter os ânimos da nação e blindar, como fosse possível, a sua 
presidente da república. Se era considerado provável a reeleição em 2014, bem como o projeto de 
20 anos de poder do PT á frente do país, esses dias deixaram claro que está cada vez mais difícil 
seguir com esse plano. Para disfarçar sua  incapacidade de voltar aos braços da grande massa de 
povo,  como  nos  melhores  anos  da  década  90  do  último  século,  este  partido  tentou  atacar  o 
movimento dizendo que se tratava de uma tentativa da tradicional direita (pois direita também é) 
de desestabilizar o país e o governo. Assim, se desgastou mais, já que se fez de cego e tolo, reflexo 
disso é a aceitação da Sra. presidente que não para de despencar.  
  Agenor de Miranda Araújo Neto, o poeta e compositor Cazuza, nem imaginava que 12 anos 
depois de sua morte seus versos seriam tão perfeitamente aplicáveis ao PT no poder: “e as ilusões 
estão todas perdidas/ os meus sonhos foram todos vendidos/ tão baratos que eu nem acredito...”. 
 
1‐ O Rio de Janeiro continua lindo 
 

Em  julho o movimento ficou mais calmo, com acentuada força ainda no estado do Rio de 
Janeiro,  atacando  como  pauta  central  a  pessoa  do Governador.  Em  frente  a  sua  residência,  no 
Leblon, zona sul, uma das mais caras da capital.  

Esta crise no Rio é o desdobrar do que ocorreu no país de ponta a ponta. Não aceita‐se mais 
os  abusos  das  autoridades,  o  uso  de  helicópteros  e  outras  benesses  para  satisfazer  vontades 
particulares,  tudo  custeado  com dinheiro público,  enquanto  o grande povo padece nas  filas de 
metrô e ônibus e morre nos morros, mesmo aqueles “pacificados” com PM e repressão.  

Com  a  crise  em  aberto  no Rio de  Janeiro,  não  há  previsão de  fim  as manifestações  por 
aquele estado, o que mantém viva a possibilidade de mais  lutas e  levantes em outros cantos do 
Brasil. Mas  caso  o movimento  arrefeça  completamente,  é  certo  que  ao menos  ele  serviu  para 
“balançar o coreto” e em alguns casos pontuais derrubá‐lo de vez, isto é, acabou com a sensação de 
estabilidade político‐governamental de que gozava  siglas  como PT e PMDB em níveis  federal e 
estadual, e em última escala  inviabilizará os planos destes de seguir no poder. Antes mesmo de 
chegar em 2014, é certo que  já  impôs derrotas eleitorais. É claro que a aposta deve ser sempre a 
gramsciana, pela grande política,  em que  se  espera não  apenas o pragmatismo da disputa pela 
máquina estatal através dos acordos espúrios feitos nas antessalas de Brasília, mas principalmente 
a profusão dos grandes debates, a efetivação das melhores soluções nos mais diversos  temas de 
interesse  social,  a  efetiva  mudança  de  paradigmas  na  prática  política,  essa  que  é  uma  das 
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atividades mais antigas da humanidade, tão nobre, prazerosa e fundamental para a promoção da 
dignidade e do ordenamento da vida em comunhão.     

 
POVO NOVO 

 
A minha dor está na rua 

Ainda crua 
Em ato um tanto beato, mas 
Calar a boca, nunca mais! 

O povo novo quer muito mais 
Do que desfile pela paz 

 
Mas Quero muito mais 

Quero gritar na 
Próxima esquina 
Olha a menina 

O que gritar ah, o 
Olha menino, que a direita 

Já se azeita, 
Querendo entrar na receita, mas 

De gororoba, nunca mais 
 

Já me deu azia, me deu gastura 
Essa ‘politicaradura’ 

Dura, 
Que rapa‐dura! 

 
Tom Zé 
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Cultura e alteridade em diálogo no Círculo de Bakhtin e nos Estudos Culturais 
 

Maria Bernadete Fernandes de Oliveira21 
 
 

 A  discussão  que  apresentamos  nesse  artigo  insere‐se  no  conjunto  das  reflexões  de  uma 
Linguística Aplicada que, ao tomar como ponto de partida para seus estudos a linguagem situada 
e  seus  modos  de  dizer,  possibilite  compreender  o  lugar  assumido  pelas  práticas  discursivas 
institucionalizadas  na  construção  da  vida  social.  Esses  estudos  não  podem  dispensar  um 
componente  ético  nem  o  lado  emancipatório da  produção do  conhecimento,  considerando  que 
conflitos  e  preconceitos de  qualquer  natureza materializam‐se  semioticamente  (MOITA LOPES, 
2006; BOHN, 2005). 

O  entendimento  da  importância  do  estudo  das  práticas  discursivas  encontra‐se  em 
consonância  com  o  pensamento  de  autores  vinculados  aos  estudos  culturais,  entre  os  quais 
destacamos Stuart Hall (1997), para quem a expansão da cultura, na segunda metade do século XX, 
consolida  seu papel  constitutivo na vida  social,  seja  em  aspectos  substantivos,  seja naqueles de 
ordem epistemológica. Os aspectos  substantivos, dizem  respeito, mais especificamente, ao  lugar 
da  cultura  na  estrutura  empírica  real  da  sociedade  e  seu  papel  na  organização  das  diversas 
atividades institucionais da sociedade, espraiando‐se desde a ascensão de novos domínios, como o 
da  tecnologia  e  sua  influência  sobre  aspectos  tradicionais  da  economia,  passando  pela  cultura, 
entendida como uma  força de mudança histórica global e chegando à  transformação cultural do 
quotidiano e à formação das identidades individuais e sociais. 

Os aspectos epistemológicos, por sua vez, tratam da cultura como condição constitutiva da 
vida  social,  ao  invés  de  uma  variável  dependente,  o  que  tem  provocado  uma  mudança  de 
paradigma  nas  ciências  sociais  e  humanas  –  uma  virada  cultural  –,  trazendo  alterações  na 
compreensão do  que  seja  a  linguagem  humana  transitando para  além de  sua  responsabilidade 
pela construção e circulação de sentidos e valores, configurando sua relação com os fatos e com os 
sujeitos  não  apenas  como  uma  representação  exterior, mas  também  como  uma  representação 
constitutiva. 

Na  verdade,  uma  concepção  de  linguagem  como  prática  discursiva  cuja  relação  com  a 
realidade  concreta,  na  qual  essas  práticas  emergem,  implica,  por  um  lado,  que  toda  palavra 
carrega  posição  avaliativa  sobre  seu  tema,  assumindo  esse  relacionamento  a  dinâmica  da 
constituição  de  um  todo  que  não  é mecânico  e,    de  outro,  afirmando  que  os  enunciados  são 
construídos  em  relações  sociais  intersubjetivas,  colocando  portanto  a  relação  com  a  alteridade 
também no plano do constitutivo (VOLOSHINOV, 1979[1929]). 

Essa  compreensão  da  centralidade  da  cultura  e  do  papel  da  linguagem  remete  para 
temáticas nas quais a discussão sobre a alteridade torna‐se significativa, como por exemplo, para 
os estudos das diferenças, da pluralidade cultural, do local e do global, do hibridismo, entre tanto 
outros. Nesse artigo, nosso objetivo é discutir a relação entre cultura e alteridade nos escritos de 
pensadores vinculados aos Estudos Culturais e ao Círculo de Bakhtin. 

Comecemos  com  um  texto  de Hall  (2003),  no  qual  ele  discute  que metáforas  poderiam 
representar  a  questão  da  cultura  hoje,  de  forma  a  considera‐la  como  um  indicador  de 
transformações.  Segundo  ele,  as  metáforas  clássicas  da  transformação  tem  como  modelo  o 
“momento  revolucionário”,  pensando  as  relações  entre  os  domínios  do  social  e  do  simbólico, 
portanto  do  cultural,  como  atados  de  tal  forma  que  derrubadas  as  hierarquias  sociais  e  as 
econômicas, emergem intrinsecamente mudança de valores e de símbolos culturais. Nesse sentido, 
a  partir  de  uma  analogia  com  o  texto  de  Bakhtin  sobre  Rabelais  e  a  cultura  da  idade média, 
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explorado  por Allon White, Hall  sugere  que  a  noção  de  carnavalização  seria  importante  para 
ancorar uma metáfora da transformação não reducionista e não mecânica, na medida em que essa 
noção não implica simplesmente em uma inversão, uma substituição de uma cultura pela outra. A 
carnavalização,  diz  Hall,  transgride,  aponta  para  “a  natureza  inextricavelmente  mista  e 
ambivalente de toda vida cultural” (HALL, 2003. p.226), configurando dessa forma, ao escapar dos 
binarismos, uma nova perspectiva para os estudos culturais debruçarem‐se sobre as culturas não 
canônicas. 

No sentido acima apontado, Canclini (2005, 2006) propõe a noção de  interculturalidade, a 
qual  remete  para  o  confronto  e  ao mesmo  tempo  o  entrelaçamento  que  ocorre  entre  grupos  e 
culturas quando em situação de interação. A relação de interculturalidade implica em reconhecer 
as diferenças, ou seja, o fato de que os diferentes são o que são em suas relações sociais. Ou seja, no 
caso das culturas, diz ele, ao entrar em situação de  relação elas se confrontam, se entrelaçam se 
interconstituem  sem  anular‐se  uma  na  outra.  Esse  posicionamento  entra  em  sintonia  com  o 
pensamento do Círculo de que a relação com o outro não implica em identidade entre eles. 

No âmbito do Círculo de Bakhtin, além da temática das relações entre culturas, conforme 
presente na análise dos textos de Rabelais, emerge ainda a concepção de que essas relações sociais 
assumem  uma  natureza  dialógica,  realizando‐se  de  formas  as  mais  diversas,  manifestadas 
semioticamente na desarticulação e rearticulação dos diferentes índices de valor no mesmo signo. 
Ou seja, conforme explicita Voloshinov (1979), ao dizer que o signo reflete e refrata à realidade, no 
âmbito de uma dialógica da plurivalencia e não no plano das dicotomias dialéticas. 

Em  resumo,  diríamos  que  é  possível  encontrar  pontos  de  concordância  com  relação  à 
cultura nos dois campos de estudo já mencionados, considerando que ao abrir mão da ideia pura 
de transcendência, o dialógico entende que em cada  inversão há sempre um retorno ao passado, 
em  qualquer  ruptura  estão  os  efeitos  da  ambivalência,  da  repetição,  do  hibridismo  que  fazem 
transgredir  a  estabilidade  do  ordenamento  hierárquico  do  campo  cultural  em  apenas  duas 
dimensões, ou seja, o alto e o baixo (HALL, 2003). 

A  essa  noção  de  cultura,  que  se  materializa  semioticamente,  Canclini  (2005)  afirma  a 
necessidade de se considerar a relação com a alteridade, que, segundo ele, encontra‐se enraizada 
em  divergências  interculturais  empiricamente  observáveis.  Para  ele,  em  uma  sociedade 
globalizada,  ao  conviver‐se  diariamente  com  os  diferentes,  crescem  os  riscos  de  que  essas 
diferenças  se  tornem  conflituosas,  de  tal  modo  que,  em  alguns  momentos,  “a  tolerância 
humanística, como simples apelo ético, é insuficiente” (CANCLINI, 2005, p.286). Afirma esse autor 
que,  em uma ordem globalizada  como a  contemporânea, a possibilidade de  convivência  com o 
diferente, sem considerá‐lo desigual, gerando, nesse caso, conexões construtivas e nos conduzindo 
a sair do  tempo da “abundância mesquinha”, não ocorre, quer por pactos de cúpulas, quer pela 
resistência  de  atores  ou  movimentos  dispersos.  Estes,  diz  ele,  conduzem  apenas  a  ações  de 
solidariedade  com os de baixo  e  tolerância  com os diferentes. Para  esse  autor, uma vez que os 
processos de conexão ou de desconexão com o outro  são parte  integrante do processo de nossa 
constituição como sujeito, é  imprescindível que a pesquisa avance na direção de compreender o 
que seja o espaço intersujeitos. O que, em outras palavras, significa reforçar a busca pelas formas 
de  relação  com  a  alteridade,  como  um  dos  objetivos  a  serem  perseguidos  na  busca  pela 
compreensão dos modos de existência da vida social contemporânea. 

Ainda  no  campo  dos  estudos  culturais,  Eagleton  (2005)  alerta  para  investigações  que 
tendem a isolar os estudos da alteridade das questões do poder e da política em si, dificultando a 
visibilidade  do  que  seriam  diferenças  entre  desiguais  e  diferenças  entre  estilos  de  vida  ou  de 
cultura,  ou  seja,  como  afirma  Geraldi  (2003),  pautando‐se  em  parâmetros  que  obscurecem  as 
desigualdades. Para Kramer (2000), é urgente e fundamental que as pesquisas apontem caminhos 
para que sejam superadas as dificuldades, tão presentes hoje, em escutar e em aceitar o outro como 



 
 

  108

diferente, pois, diz essa autora, que é no reconhecimento do outro que nos tornamos plurais, que 
nos tornamos singulares como seres humanos. 

No dizer de Bauman  (2001), na  fase atual da modernidade,  tomar o espaço  intersubjetivo 
como centro de investigação ou de reflexão é extremamente relevante, ainda mais quando é sabido 
que  a  fluidez  da modernidade  líquida  afeta  profundamente  as  relações  humanas,  tornando‐as 
cada  vez mais  frágeis, mais  instáveis,  porque  em  constantes mudanças. Além  disso,  diz  ele,  a 
natureza  não  civil  do  espaço  na modernidade  líquida,  os  espaços  êmicos,  os  fágicos,  os  não 
lugares, os espaços vazios deixam de propiciar os encontros, as trocas, as relações intersubjetivas 
mais duradouras, de  tal  forma que, mesmo  existindo uma  superoferta de  “alteridades”  com  as 
quais interagir (BAUMAN, 1998) não significa necessariamente liberdade na escolha do outro com 
o qual  interagir e nem garante que a  troca se realize com  interlocutores situados em um mesmo 
patamar hierárquico. Em  tal dinâmica, as  relações com a alteridade assumem as  formas as mais 
diversas e nem sempre o respeito às diferenças significa sua marca registrada. 

Em  todos os autores, até  então mencionados,  embora não necessariamente  explicitado, a 
relação com a alteridade está sempre apontando para uma relação ética. Ou seja, pensar o outro 
em uma sociedade democrática  implicaria considerar esse outro com o direito de dizer e de ser 
ouvido,  em uma  relação  que pode  transitar  entre  os polos da  conexão  ou da desconexão, mas 
nunca de desigualdade ou de desconhecimento. 

No âmbito dos estudos dos pensadores do Círculo, Bakhtin (1990/1934),  já afirmava que o 
domínio da cultura necessita que as fronteiras não sejam fixas. Segundo ele, o ato cultural não tem 
interior, situa‐se entre fronteiras, vive nas fronteiras. Fora das fronteiras, ele morre, perde terreno, 
torna‐se vazio. Mais  tarde, em outro artigo  (BAKHTIN, 2003  (b)), retoma essa  ideia explicitando 
ainda mais seu ponto de vista, ao dizer que a cultura como produção simbólica do ser humano 
implica em considerar que as fronteiras entre as diversas culturas não são absolutas, aproximando‐
se  dessa  forma  as  noções  contemporâneas  dos  estudos  da  cultura  que  privilegiam  os  espaços 
interculturais, o hibridismo cultural, reforçando a  ideia da constituição  intrínseca do domínio do 
cultural, espaço privilegiado do simbólico, com a alteridade. 

Outro posicionamento do Círculo, que vem ao  encontro do pensamento  contemporâneo, 
diz respeito ao fato de que estudar o campo da cultura, considerando apenas os fatos do momento 
poderá conduzir a  interpretações, por vezes, simplistas. Bakhtin  (2003(b)) adverte‐nos  firma que 
estudos dessa natureza esquecem que “tudo que pertence apenas ao presente morre  juntamente 
com ele (p.363), e que há de se considerar além do  tempo presente, o que ele chama de “grande 
tempo”, no qual se constroem os” tesouros do sentido”. Embora sua referência seja específica para 
a esfera  literária, ousamos dizer que a questão do grande tempo configura‐se também em outras 
esferas. Na esfera científica, por exemplo, essa visão de grande tempo coloca‐se de forma bastante 
explícita,  se  considerarmos que  a produção do  conhecimento  ancora‐se basicamente no diálogo 
com o discurso alheio, sem delimitações de fronteiras temporais, espaciais ou axiológicas. Mesmo 
as  práticas  discursivas  que  se  constroem  na  esfera  da mídia,  hoje  bastante  estudadas,  apenas 
aparentemente  seus  sentidos  e  valores  remetem  para  fatos  momentâneos.  Na  realidade,  o 
noticiário midiático  em  qualquer  de  seus  espaços  de  circulação  estão  sempre  dialogando  com 
vozes  sociais de hoje, de ontem, de antes de ontem,  longe, portanto de  serem  compreendidas e 
interpretadas  sem  alusão  a  um  tempo  que  não  necessariamente  é  o momento  presente.  Para 
Bakhtin,  a  cultura  deve  ser  compreendida  no  que  diz  respeito  à  profundidade  dos  sentidos  e 
valores veiculados e não apenas na ampliação de conhecimentos factuais (BAKHTIN, 2013 (b)). 

De  outro  lado,  para  serem  compreendidas  e  interpretadas,  as  práticas  discursivas, 
repetimos, semiotização dos valores culturais e sociais, pressupõem um distanciamento. Segundo 
Bakhtin  (2003  (a)), na cultura diz ele, “a distância é a alavanca mais poderosa da compreensão”, 
isso porque um “sentido só revela suas profundidades encontrando‐se e contactando com outro, 
com  o  sentido  do  outro”  (Bakhtin,  2003:366). No  seu  dizer  fica  patente  que  é  apenas  quando 
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colocamos nossas questões às culturas alheias que conseguimos perceber o que há de novo e de 
diferente nessa cultura, isso porque, no encontro dialógico de duas culturas estas “se enriquecem 
mutuamente”. 

Esse posicionamento  instaura a necessidade de se considerar a alteridade nos estudos da 
cultura.  Mais  especificamente,  com  relação  ao  pensamento  dos  autores  do  Círculo,  alguns 
pressupostos devem  ser  assumidos, um deles  seria  a  ideia de  que  o  ser humano não pode  ser 
pensado  fora  da  sua  relação  com  o  outro,  e  essa  relação  com  o  outro materializa‐se  no modo 
dialógico  intrínseco de  funcionamento da  linguagem humana, ou seja, a dinâmica do enunciado 
respondendo aos  já‐ditos  e ainda não ditos, modo  esse que  revela,  sem dúvidas, a presença do 
outro  e  suas  vozes  no  discurso  do  “eu”  (Bakhtin,  1990;  Voloshinov,  1979).  Assim  sendo, 
consideramos que o estudo da alteridade para o círculo é imperativo ao se pensar em descrever a 
arquitetônica  do  mundo  da  vida  –  o  mundo  concreto,  habitado  por  seres  humanos  também 
concretos,  situados  no  espaço  e  no  tempo,  agindo  valorativamente,  em  qualquer  de  seus 
momentos  históricos  e  espaciais. Mais  precisamente,  um  mundo  de  “nomes  próprios”,  cujos 
momentos  fundamentais  organizam‐se  em  torno  dos  centros  de  valores  do  eu  e  do  outro,  nas 
dimensões do  eu‐para‐mim,  do  outro‐para‐mim  e  do  eu‐para‐outro.  São,  segundo  Bakhtin,  em 
torno desses momentos que  todos os valores são construídos, desde aqueles científicos, políticos 
até aqueles do cotidiano (BAKHTIN, 2010/1921). 

Em síntese, a compreensão da alteridade em Bakhtin implica de um lado em entender que o 
ser  humano,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  constitui  a  partir  do  outro,  também  afirma  sua 
singularidade, pois a alteridade necessária não traz em si uma diluição do eu. “Nas palavras desse 
autor, o ser humano concreto é inacabado, incompleto, “não tem um território inteiro e soberano, 
está todo e sempre na fronteira, olhando para dentro de si, ele olha o outro nos olhos ou com os 
olhos  do  outro”  (BAKHTIN,  2003:341)”,  sem,  contudo  diluir‐se  nesse  outro,  tornando  a  não 
reversibilidade uma característica do acabamento (PONZIO, 2010). 

Nesse sentido, a questão da alteridade aparece com sua dimensão dialógica, uma dimensão 
de  interconstitutividade  entre  o  eu  e  o  outro,  complexificando‐se,  desta  forma,  a  relação  de 
alteridade, que deixa de funcionar como um movimento unilateral. Integrando‐se no debate sobre 
o campo cultural, pensa Bakhtin que é imprescindível aos estudos da linguagem, não apenas aos 
literários,  vincular‐se  aos  estudos  culturais,  entendendo  que  as  fronteiras do  campo da  cultura 
“não  são absolutas” e que “  correntes poderosas e profundas da  cultura  (particularmente as de 
baixo,  populares)  [...]  permanecem  totalmente  desconhecidas  dos  pesquisadores”(BAKHTIN, 
2003:361). 

Concluindo diríamos que para os autores do Círculo, assim como para aqueles dos Estudos 
Culturais, compreender a cultura do outro não é transferir‐se para aquela, na medida em que essa 
transferência simplesmente configuraria  uma concepção unilateral. Ao mesmo tempo, olhar para 
o mundo do  outro  com  os  olhos desse  outro  é um  elemento  indispensável no processo de  sua 
compreensão,  embora  tendo  clareza  de  que,  “se  a  compreensão  se  esgotasse  apenas  nesse 
momento, ela seria umas simples dublagem e não  traria consigo nada de novo e enriquecedor” 
(BAKHTIN, 2003, p.365). 

Em  suma,  para  essas  duas  linhagens  de  pensamento,  o  domínio  do  cultural  está 
inteiramente situado sobre fronteiras e os atos culturais relacionam‐se com algo já apreciado antes, 
perante os quais posições axiológicas são assumidas. 
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Django Livre – o clichê e o inusitado –  
uma reflexão acerca do conteúdo, do material e da forma 

 
 Sandra Mara Moraes Lima22 

 
 
O  texto que se segue constitui‐se de uma análise breve do  filme Django  livre. A proposta 

aqui é discutir alguns pontos acerca da questão do conteúdo, do material e da forma. Esclarecemos 
que  se  trata  ainda  de  uma  análise  que  se  pretende  inicial  e  alguns  pontos  necessitam  de  um 
aprofundamento,  sobretudo,  por  se  tratar  de  um  enunciado  concreto  com  uma  complexidade 
extrema,  uma  vez  que  a  linguagem  cinematográfica  inclui  uma  infinidade  de  outras  tantas 
linguagens  que  não  podem  ser  desvinculadas  quando  se  tem  a  perspectiva  bakhtiniana. Dessa 
maneira  a  análise  recorta  algumas  cenas  e  alguns  elementos  do  longa‐metragem  de  Tarantino, 
sem,  contudo,  fragmentá‐lo,  numa  tentativa de  não perder  a unidade  temática  que  atravessa  o 
filme. 

Django Livre, filme de Quentin Tarantino (2012), configura‐se como pertencendo ao gênero 
de cinema designado western ou faroeste para nós brasileiros. Podemos designá‐lo pertencente a 
esse gênero ou como uma paródia dessa categoria, por apresentar, entre outros elementos, a forma 
composicional típica de um filme de western com todos os clichês veiculados por Hollywood nesse 
gênero cinematográfico. 

Dessa maneira,  a  análise  empreendida persegue  características do  filme  que  evidenciam 
tanto o clichê do gênero Western quanto a maneira inusitada de usar a forma composicional de um 
gênero, fugindo, contudo à sua tradição no que diz respeito à unidade temática. 

Nessa perspectiva, lançamos mão da teoria bakhtiniana que esclarece acerca da articulação 
do conteúdo, do material e da forma no enunciado concreto para demonstrar que se torna inviável 
analisar um enunciado que se apresenta em muitas linguagens, como é o caso do filme, enfocando 
de maneira excludente o conteudo, o material e a forma. 

Compreendemos,  desse modo,  que  a  análise  deve  ter  em  vista  os múltiplos materiais 
mobilizados em função do conteúdo e da forma de modo inseparável, uma vez que o sentido é, e 
tão  só,  construído  na  convocação  imediata  e  indissociável  desses  elementos.  Na  perspectiva 
bakhtiniana,  “[...]  a  semanticidade  do  enunciado  concreto  envolve  sempre  e  de  modo 
interconectado valor‐e‐significado.”(FARACO, 2009, p. 98). 

Na teoria bakhtiniana, assim, não há cisão entre a forma, o conteúdo e o material, de modo 
que  esses  elementos  são  amalgamados  comportando  uma  arquitetônica  que  inclui  de maneira 
indissociável diversos elementos tais como, unidade temática, autoria, forma composicional, estilo, 
tom apreciativo,  esferas de  circulação,  etc., apontando necessariamente para um  contexto  sócio‐
histórico‐ideológico,  estabelecendo  diálogo  com  outros  tantos  enunciados,  verbais  ou  não, 
preponderantes  na  construção  do  sentido.  Importa  esclarecer,  nesse  ponto,  que  para  Bakhtin  a 
tríade estética, ética e cognição estão sempre vinculadas, e a questão da ética, ou seja, o modo de 
ser/estar/agir no mundo  é o ponto que, por  assim dizer,  amarra  todos os demais.  Isso  significa 
dizer que as posições axiológicas são determinantes para o projeto discursivos, o ato responsivo 
que  se  concretiza no enunciado. O enunciado  concreto, o objeto estético, é um  feixe de  relações 
axiológicas  concretizadas  em  sua  materialidade  que  inclui  necessariamente  e,  obviamente,  o 
conteúdo e a forma. 

Assim, tendo em vista um enunciado concreto que comporta uma infinidade de linguagens, 
como um filme, é inviável uma análise que desvincule as imagens do texto verbal, da música, da 

                                                            
22 Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo – SEDU ‐ sandralima605@gmail.com 
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fotografia e de outras tantas linguagens que compõem o objeto em questão. Entretanto por tratar‐
se de um longa‐metragem cuja complexidade demanda muito tempo na descrição dos elementos e 
a análise aqui se propõe breve, promovemos o recorte de algumas poucas cenas, alguns elementos, 
sem perder, no entanto, a unidade temática que constitui o longa. 

Nessa  direção,  recortamos  alguns  elementos  que  compõem  a  temática  do  filme  que 
configuram itens obrigatórios do gênero faroeste para demonstrar como Tarantino se vale de uma 
fórmula  popular,  apresentando  reflexões  profundas  acerca  de  algumas  questões  da  história 
americana. E  o que parece haver um distanciamento  entre  forma  e  conteúdo não  existe, pois  é 
exatamente  essa  subversão  entre o  clichê  e o  inusitado,  entre  forma  e  conteúdo que  constitui  e 
singulariza o enunciado concreto em questão. 

Mas  afinal  por  que  utilizar  a  forma  tipificada  do  gênero  faroeste?  Ao  pensarmos  nas 
origens desse gênero, vemos que ele surge num momento específico, na delimitação de fronteiras 
(extremo  oeste),  ocupação  de  terras,  delimitação  de  propriedades,  no  processo  de  colonização 
norte americano, apresentando essa temática nas telas. Foi o gênero que, se assim podemos dizer, 
lançou  Hollywood  para  o  mundo,  criando  a  figura  do  mocinho  e  do  bandido,  em  que  o 
colonizador americano, de origem  inglesa, branco, ocupava o  lugar do herói   e o  índio, o grande 
inimigo, o que mais tarde, sobretudo após a década de 60, foi revisto, apresentando uma imagem 
do  índio mais benévola  e  algumas vezes mostrando o grande massacre. Esse gênero  constrói  a 
figura do  estereótipo do  cawboy  como  o  aventureiro  solitário,  sem  família,  em busca de  lutas  e 
saques,  talvez  um  pouco  semelhante  ao  jagunço  brasileiro,  resguardadas  as  devidas 
particularidades regionais. É a grande expressão do cinema americano, embora o gênero não tenha 
permanecido em evidência ao longo dos tempos. 

O filme de Tarantino apodera‐se de toda uma forma composicional do gênero faroeste para 
tratar da saga de um escravo. Há claramente uma subversão do gênero que tradicionalmente conta 
a história do colonizador e é marca do cinema nacional americano, registro de uma história em que 
o branco é o protagonista. Django Livre mostra outra possibilidade da história, aliás, marca de uma 
assinatura de Quentin Tarantino que repete a fantasia realizada em Bastardos inglórios, encenando a 
morte  de Hitller.  Em  todo  o  filme  vemos  a marca  autoral  do  diretor,  utilizando  as  tramas  da 
linguagem para traduzir sua visão de mundo, sua resposta, sua inserção no mundo. 

A  intertextualidade  feita  com  o nome do protagonista  com  o  famoso  filme Django23, um 
clássico do faroeste spaghetti, subgênero que faz uma  revisão do gênero western, já aponta para a 
abordagem paródica do  filme. Em muito  o  filme de Tarantino  assemelha‐se  ao de Corbucci. O 
enredo aproxima‐se, pois em Django, o protagonista24 está à procura dos assassinos de sua esposa 
para vingar‐se. Em Django Livre, após  ser  libertado, para  se  tornar um  caçador de  recompensas 
matando homens procurados pela  lei, Django vai à busca dos proprietários que  compraram  sua 
esposa para recuperá‐la, o que se torna também mais que um resgate e acaba sendo a empreitada 
de uma vingança homérica.  

A trilha sonora também é bastante semelhante e agitada, incluindo o tema central da trilha 
do filme de Corbucci (Django), apresentado, na abertura do filme, a figura imponente do herói na 
pele de um homem negro numa cena emocionante, impactante. O que se repete na capa do filme 
em  que  o  ator  Jamie  Foxx,  no  papel  de  Django,  toma  todo  o  espaço  central  e  a  frente  dos 
coadjuvantes, Leonardo DiCaprio e Cristoph Waltz, subvertendo a história em que o homem negro 
esteve, quase sempre, atrás do homem branco. 

                                                            
23 Filme de Sérgio Corbucci de 1966 que tornou‐se muito popular na Europa e é considerado um filme cult nos Estados 
Unidos. É um dos melhores exemplos de filmes do gênero western spaghetti, com uma trilha sonora agitada, duelos 
de armas e um anti‐herói de poucas palavras, que arrastava um caixão consigo. Dados encontrados em Wikipédia, 
disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema_western  

24 O ator, Franco Nero, que interpretou Django no filme de Corbucci participa numa pequena cena do filme de Tarantino. 
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E,  ainda,  tal  como  em  Django,  há  a  presença  de  dois  irmãos  que  fazem  parte  dos 
antagonistas da estória. O nome de família, representando quase que uma empresa, também é um 
dos  elementos  bastante  presente  no  gênero  faroeste,  revelando  o  processo  colonial  em  que 
determinadas famílias ocupavam terras e estabeleciam propriedades executando a própria lei.  

No que diz  respeito  aos  elementos que  configuram  a  forma  composicional desse gênero 
cinematográfico, passamos a listar alguns tomados por Tarantino na saga de Django. 

O tema da viagem, nos filmes de faroeste, é quase elemento obrigatório e sempre aparece, 
seja do mocinho cawboy solitário ou das famosas caravanas. Em Django Livre, a viagem aparece já 
na primeira  cena. Entretanto não  se  trata do mocinho  cawboy  ou de  alguma  caravana  onde  se 
encontravam  famílias  em  trânsito. Na  viagem da primeira  cena  aparece um  grupo de  escravos 
sendo  conduzidos de maneira  extremamente  cruel. Essa  estranha  caravana  é  assaltada  por  um 
homem branco que se diz dentista em busca do escravo Django. Inversamente ao que ocorre nos 
filmes de faroeste em que as caravanas são assaltadas por um bando de malfeitores, aqui apenas 
um homem consegue matar os brancos, resgatar Django e libertar os demais escravos. Uma ironia 
fina  é que o personagem que  salva o protagonista Django, propondo parceria,  é um alemão de 
princípio  democráticos  e  humanistas,  o  que  desconstrói  a  ideia  do  senso  comum  que  parece 
apontar para uma Alemanha racista e elitista. 

O  enredo  linear,  típico  do  gênero,  é mantido  por  Tarantino,  com  a  diferença,  como  já 
mencionado,  que  a  saga  é  de  um  escravo  e  o  bem  e  o mal  são  apresentados  de  uma  outra 
perspectiva, revelando a crueldade daquele que subjuga ou daquele que se submete aviltando‐se.  

O duelo, tão próprio do gênero, é apresentado de maneira assoberbada na história narrada 
em que há um  comércio de  lutas  entre negros que devem  lutar  até  a morte do  adversário. É  a 
quintessência do espírito  sanguinário do homem que cultiva o duelo, demonstrado na arena de 
lutas cujos partícipes eram os negros colocados no confronto para o deleite da plateia composta de 
homens brancos.  

Outro elemento também importante no gênero western é a vingança que, quase sempre faz 
parte do  enredo. E  aqui,  além de  estar presente no  roteiro  (Django busca  sua  esposa vendida),  
todo o filme expressa a vingança do povo negro, uma vez que repete toda forma composicional do 
faroeste  situando  um  negro  escravo  ocupando  o  lugar  do  cawboy  na  visão  utópica  de  que  a 
história sempre pode ter outros protagonistas e outro final. 

A ética do  faroeste é sempre baseada na honra a despeito das  leis, veiculando a  ideia de 
cada  um  por  si.  Em  Django  livre  essa  ética  é  apresentada  o  tempo  todo,  trazendo  reflexões 
profundas do que é o bem e o mal,  sobretudo no que diz  respeito à propriedade e ao dinheiro 
como vetores da história humana.  

Apresentando característica da paródia, o filme expressa inevitavelmente a ironia em quase 
todo o roteiro. Exemplo emblemático dessa ironia, encontramos na cena que traz a organização Ku 
Klux Klan, típica dos estados do Texas e Mississipi. A cena apresenta os personagens com o capuz 
típico da organização, entretanto há a reclamação geral de que eles não conseguem enxergar, pois 
os capuzes foram confeccionados, por uma das esposas dos participantes, de maneira errada, o que 
ridiculariza a empreitada, tonando a cena burlesca. 

Ao utilizar a forma composicional do gênero western, Tarantino  lança mão de um gênero 
extremamente  popular  ‐  ao menos  em  sua  tradição  –  como  o  ponto  de  partida  para  revisitar 
lugares marcadamente ideológicos com o intuito de desalojar posições cristalizadas, sem, contudo, 
se desconectar com o grande público, uma vez que usa os clichês hollywoodianos. 

 
Considerações finais 
Na  perspectiva  bakhtiniana  a  forma,  o  conteúdo  e  o  material  se  coadunam  no  texto, 

formando uma  arquitetônica que  comporta uma  singularidade, uma unidade  irrepetível, única, 
carregada  das  posições  axiológicas  e  dialógicas. Nesse  sentido  toda  forma  composicional  está 
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atrelada aos demais elementos que compõem o enunciado não sendo possível separar as imagens, 
a música, a fotografia, o herói, o enredo, etc. da construção do sentido estabelecido na resposta que 
se  constrói  entre  os  interlocutores,  considerando  ainda  que  todo  enunciado  concreto  é  um  ato 
responsivo marcado por uma posição axiológica, uma visão de mundo. 

Em  Djando  Livre,  consideramos  que  os  elementos  listados  e  descritos  estão  todos 
indissociavelmente  vinculados  ao  projeto  discursivo,  a  uma  visão  de  mundo  atrelada  a  uma 
autoria, que,  revelam uma  resposta  ‐  como  afirma Bakhtin  (1988), não há  enunciados neutros  ‐ 
prenhe  de  valores,  que  do  nosso  ponto  de  vista,  apresenta  uma  espécie  de  tributo,  uma 
homenagem  aos  negros,  uma  crítica  contumaz  à  natureza  humana  que  escraviza,  à  história 
americana  e  à  estética  cinematográfica hollywoodiana que  forjou valores  estéticos  e  ideológicos 
comprometidos com a subjugação e a exploração do homem. 
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Dialogismo e filosofia da magia imaginística em Dom Casmurro 
 

Israel Victor de Melo25* 
 

 
Este trabalho busca a partir das personagens machadianas – em detalhe daquelas presentes em 

Dom  Casmurro  –  pontificar  incidências  psicológicas  presentes  em Machado  de Assis,  para  assim 
dialogarmo‐las  com  a  filosofia  da  magia  imaginística,  proposta  por  Vilém  Flusser  em  1983  e,  o 
pensamento  dialógico  de  Mikhail  Bakhtin.  Partimos  do  pressuposto  de  figuras  emblemáticas 
machadianas,  representadas  por meio  de  suas  personagens  ‐  que  se  caracterizam  por  relações  e 
tramas psicossociais ‐ faculdades relevantes para o estudo psiquiátrico e, sobretudo, para a literatura. 
A reflexão que se torna objeto de nossos estudos é a rede criada a partir de fenômenos pertinentes 
identificados  em  suas  personagens. Não  trataremos  de  tomar  uma  função  jurídica,  acusando  ou 
defendendo as construções de personalidades dessas figuras; apenas planificá‐los‐emos. 
 
1-  A imagem poética presente num plano Bakhtiniano e Flussereiano 
 
Assim teorizou Vilém Flusser a concepção de magia imaginística, em 1983: 
 

[...]  Em  outros  termos:  imaginação  é  a  capacidade  de  codificar  fenômenos  de  quatro 
dimensõesemsímbolosplanos e decodificaras mensagens assim codificadas. Imaginação é a 
capacidade de fazer e decifrar imagens. (FLUSSER, 1983, p. 7) 

 
Este  filósofo não a  embasa  sendo viés da  crítica  literária. Entretanto assim o  realizarei, 

atribuindo‐a sendo  imaginação, que segundo Flusser  (1983) é “a capacidade de  fazer e decifrar 
imagens.” (FLUSSER, loc. cit.). Entendo, a partir da perspectiva literária, imagens por codificações 
de  fenômenos  recorrentes no mundo:  é  a narração do  futebol pelo  rádio,  é  a  imagem de uma 
comida saborosa e que nos faz recordar de momentos bons ou ruins, é a música característica de 
determinado momento  da  vida,  entre  outros. Ou  seja,  imagem  não  está  diretamente  ligada  à 
visão, mas  à  percepção:  as  construções  de mundo,  de  realidade  se  constituem  das múltiplas 
percepções. O mundo para aqueles que não detêm da visão se estrutura por aquilo que imaginam 
ser,  tendo  por  base  a  imagem,  a  partícula  básica  da  imaginação  que,  nos  permite  um  espaço 
interpretativo, dialogando‐se com símbolos “conotativos”. 

Significa dizer que esta é uma planície de diversas dimensões, nos permitindo imaginar o 
que  for,  independente  da  verossimilhança  com  o mundo.   Ou  seja,  a  imaginação  não  se  liga 
apenas ao que é tangível, e sim, àquilo que temos por capacidade de criar e descrever. 

 
[...] Não quero mal às ficções, amo‐as, acredito nelas, acho‐as preferíveis às realidades; nem 
por  isso  deixo  de  filosofar  sobre  o  destino  das  coisas  tangíveis  em  comparação  com  as 
imaginárias. Grande  sabedoria é  inventar um pássaro  sem asas, descrevê‐lo,  fazê‐lo ver a 
todos, e acabar acreditando que não há pássaros com asas. (ASSIS, 1894, p. 616) 

 
[...] As imagens técnicas, longe de serem janelas, são imagens, superfícies que transcodificam 
processos  em  cenas.  Como  toda  imagem,  é  também  mágica  e  seu  observador  tende  a 
projetar essa magia  sobre o mundo. O  fascínio mágico que emana das  imagens  técnicas é 
palpável a todo instante em nosso entorno. Vivemos, cada vez mais obviamente, em função 
de tal magia imaginística: vivenciamos, conhecemos, valorizamos e agimos cada vez mais em 
função de tais imagens. (FLUSSER, 1983, p. 11) 

 

                                                            
* 25Aluno do 4º semestre do curso de Língua Francesa e sua respectiva literatura da Universidade de Brasília ‐ UNB. 
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Transpondo sua  teoria para a perspectiva  literária, nos deparamos com uma projeção de 
que  estas  respectivas  imagens  compõem  planos  e  composições  presentes  na  literatura  e, 
porquanto no romance – atribuído também sendo nosso objeto de estudo. 
  Na perspectiva literária, Bakhtin transparece a ideia de imagem para um diálogo 
prospectivo nas estruturas discursivas: 

 
[...] Na imagem poética, em sentido restrito (na imagem‐tropo), toda a ação, a dinâmica da 
imagem‐palavra, desencadeia‐se entre o discurso (em todos os seus aspectos) e o objeto (em 
todos os seus momentos).  A palavra imerge‐se na riqueza inesgotável e na multiformidade 
contraditória do próprio objeto com sua natureza ‘ativa’ e ainda ‘indizível’; por isso, ela não 
propõe nada além dos  limites de  seu  contexto  (exceto naturalmente o  tesouro da própria 
língua). (BAKHTIN, 1998, p. 87) 

   
Podemos afirmar que a partir da teoria do romance e do discurso na  literatura, a  imagem 

estrutura‐se a partir de ação e produção discursiva. Ou seja, a composição da imagem é múltipla, 
ao passo que se estrutura, define a ação do discurso e do enredo. 
 
2- Romancear é reproduzir realidades? 
 

Antonio Candido (1993) no livro “O discurso e a cidade” explana a realidade projetada no 
romance  −  como  gênero  literário, dentro de um  âmbito mais  amplo  −,  sobretudo na  estrutura 
machadiana. Não  a define  clara nas  obras de Machado de Assis, mas no Realismo  como uma 
corrente  literária e propriedade atemporal da  literatura que vai além do século XIX. Ele atribui 
um termo que define ser redução estrutural, ou seja, “o processo por cujo intermédio a realidade do 
mundo  e  do  ser  se  torna,  na  narrativa  ficcional,  componente  de  uma  estrutura  literária, 
permitindo que esta seja estudada em si mesma, como algo autônomo.” (CANDIDO, 2004, p. 9). 

O romance não apenas se define, mas se mostra sendo resultante e  fruto de projeções de 
mundo.  Quero  por  assim  dizer  que  este  não  toma  por  base  apenas  relações  ligadas  a  um 
determinado plano de ações, como o mundo definido real, e sim de um grande aparato pertinente 
à capacidade humana de reproduzir ou até mesmo  imitar outras realidades. Logo, a  imitação não 
deve necessariamente seguir padrões do que consideramos ser “real”; o que acontece amplamente 
no  campo  imaginativo:  “tanto  os  realistas  quanto  os  não‐realistas,  suscitam  no  leitor  uma 
impressão  de  verdade  porque  antes  de  serem  ou  não  verossímeis  são  articulados  de maneira 
coerente”.  (CANDIDO,  2004, p. 10).   Ou  ainda o que Mikhail Bakhtin  (1927),  seguindo  a  teoria 
freudiana,  caracteriza  a  relação  de  psiquismo  e  projeções  externas  de  reprodução  ou  imitação: 
“Como  a maioria das  construções da psicologia  subjetiva,  a  teoria de Freud  é uma projeção de 
certas relações objetivas do mundo exterior para o psiquismo.” (BAKHTIN, 2012, p. 78). 

Bakhtin  (1975) cria uma relação  (a)temporal de   perspectiva  literária,   definindo um dos 
objetos do romance o futuro, ou seja, aquilo que poderá acontecer. “A experiência, o conhecimento 
e  a prática  (o  futuro) definem  o  romance.”  (BAKHTIN,  1998, p.  407). Podemos,  assim,  criar  a 
tendência de sua  teoria ao romance: a perspectiva de  interação e diálogo criada na estrutura do 
romance, desassociado do que define sendo o passado absoluto. O romance não se estrutura, em 
sua  parcialidade,  pela  função  de  reprodução  fotográfica  da  realidade,  datando‐a,  definindo‐a 
unívoca ou absoluta, e sim, pela capacidade de estruturar de forma coerente o futuro, aquilo que 
virá  a  acontecer. Sua  teoria  se dialoga  constantemente,  seja pelo  caráter  estrutural do  romance 
(num plano externo), seja no caráter discursivo e psíquico (plano interno). 

 
[...] Procuramos mostrar que todo produto da  linguagem do homem, da simples enunciação 
vital a uma complexa obra literária, em todos os momentos essenciais é determinado não pela 
vivência subjetiva do falante mas pela situação social em que soa essa enunciação. (BAKHTIN, 
1927, p. 79). 
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[...]  As  mesmas  “vivências  psíquicas”  do  falante,  cuja  expressão  tendemos  a  ver  nessa 
enunciação,  são de  fato  apenas uma  interpretação unilateral,  simplificada  e  cientificamente 
incorreta de um fenômeno social mais complexo. É uma espécie de “projeção” através da qual 
(projetamos)  na  “alma  individual”  um  complexo  conjunto  de  inter‐relações  sociais. 
(BAKHTIN, loc. cit). 
 

Em  Dom  Casmurro  (1899),  Machado  de  Assis  foi  perspicaz  ao  criar  uma  analogia 
inteiramente  privada,  o  ciúme  (a  velha  paranoia  de  ciúmes  dos mestresfranceses26),  ligada  à  figura 
humana:  seres  sapientes,  minuciosos,  amorosos,  mas  estritamente  utópicos  com  a  verdade 
absoluta. Diante dessa busca imutável pela verdade absoluta se enraízam fatores socioculturais. E 
é a partir desses  fatores que uma  cadeia de projeções  se  cria: “A  trama de Dom Casmurro  era 
tecida por  fios  inconscientes,  com  raízes profundas, possíveis de  serem deslindados mercê dos 
achados da moderna psicologia.” (LOPES, 1974, p. 53). 
 
3-  Realidades imaginárias em Dom Casmurro 
 

Bento Santiago, Bentinho e Dom Casmurro. Três faces de uma mesma pessoa? 
 

Num discurso metafórico, porém embasado na teoria de Sigmund Freud, Bakhtin  ilustra 
uma  “consulta” de determinado paciente para, de maneira  estruturada,  formular  sua  teoria  e, 
respectivamente,  seu  embasamento  na  literatura,  sobretudo,  no  romance. Caracterizando  (i)  o 
paciente  sendo o personagem e  (ii) o médico  como  leitor deste,   Mikhail Bakhtin  (1927) define 
uma relação de condução, intuitiva, do personagem para com o leitor. 

 
[...] O paciente deseja esconder do médico algumas experiências emocionais e acontecimentos 
de  sua  vida,  procura  impor  ao médico  seu  ponto de  vista  sobre  as  causas da doença  e  o 
caráter  de  suas  experiências  emocionais.  O  médico,  por  sua  vez,  procura  preservar  sua 
autoridade de médico, visa a conseguir revelações do paciente, empenha‐se em fazê‐lo aceitar 
o ponto de vista correto sobre a doença e os seus sintomas. Com tudo isso cruzam‐se outros 
elementos: entre o médico e o paciente pode haver diferenças de campo, de idade, de posição 
social e, por último, diferença de profissão. Tudo isso complexifica as relações mútuas e a luta 
entre si. (BAKHTIN, 1927, p. 79). 

 
Esta  provavelmente  seja  uma  das  obras  que  caracterize  maior  metamorfose  num 

determinado personagem.  E que também transparece no narrador.  Temos num mesmo romance 
três transfigurações de um garoto: Bento Santiago, Bentinho e Dom Casmurro. Cada figura à sua 
personalidade  e  ação  diante  do  enredo  –  característica  presente  em  alguns  dos  romances  de 
Machado de Assis, entretanto associados a obras distintas – como são os exemplos do Conselheiro 
Aires, presente  em Esaú  e  Jacó  (1904)  e Memorial  de Aires  (1908),  e Quincas Borba, presente  em 
Memórias póstumas de Brás Cubas (1881)27e Quincas Borba (1891). 

O  romance  é narrado por um personagem  já  fatigado que apresenta  suas memórias ou 
sombras (como assim a define) de determinados estágios da vida. Característica presente de igual 
forma em alguns dos romances machadianos. Isto se torna relevante para o direcionamento visual 
e interpretativo dos leitores. Há ainda uma maior capacidade por parte do narrador em alcançar 
dados e fatos, restrita em sua parcialidade a tais figuras, sobretudo aos narradores‐personagens. 
E, a força de interferir ou até mesmo induzir o leitor diante de tais fatos. Tomemos por foco Bento 
Santiago,  mais  conhecido  por  Dom  Casmurro  e/ou  Bentinho.  Um  garoto  destinado  desde  a 
infância aos estudos e às práticas religiosas. 

                                                            
26LOPES, José Lemes. A psiquiatria de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora – 1974. 
 
27Inicialmente publicado em 1880 em forma de folhetim na Revista Brasileira. 
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4- Imaginação presente na infância e na adolescência. 
 

A  imaginação  está  presente  com  grande  peso  na  infância  e  adolescência  do  garoto 
Bentinho.  Já no primeiro capítulo do  romance, Machado de Assis nos alerta a um determinado 
fator  que  poderá  caracterizar  a  personalidade  e  a  construção  desse  personagem  através  do 
próprio título. A imagem de um homem calado e consigo traz a projeção de dificuldade analítica 
quanto aos planos psicológicos, tendo em vista a provável rigidez de compreensão psico‐literária. 
Significa dizer que, a partir de sua  formação de  identidade,  temos por base concepções de seus 
ideários e de suas impressões. Vemos e lemos, num determinado plano, a Capitu descrita e vista 
por Bentinho, Dom Casmurro e Bento Santiago, podendo esta ser ou não verdadeira. 

Posteriormente,  temos  descrições  espaciais  e  personificadas  de figuras relevantes 
na formação da moral do garoto. Como um primeiro fato importante na percepção de realidades 
amorosas,  temos  um  possível  fracasso  amoroso  (seja  ele  criado  ou  não  a  partir  de  fatores 
supranaturais,  como  a  morte)  presente  em  parte  dos  personagens  que  o  acompanham  em 
Matacavalos: “Tio Cosme vivia com minha mãe, desde que ela enviuvou. Já então era viúvo, como 
prima Justina; era a casa dos três viúvos.” (ASSIS, 1899, p. 815) O fracasso amoroso, desfalecido e 
nestes casos  fruto da morte, é   um    importante    fio     psicológico   para   o   desenvolvimento   e  
definição  de relacionamentos  posteriores.  É curioso o fato de Bentinho fracassar amorosamente 
como os componentes de sua família (ainda que entrelaçado de muitos outros fatores). 

Dentro do plano da infância, temos um ponto que está inteiramente pertinente ao este ensaio. 
Ainda  desfalecidos  da  capacidade  cínica  ou maléfica,  o menino  Bentinho  e  Capitu  reproduziam 
realidades de  figuras  relevantes  em  suas  brincadeiras.   Num determinado período,  brincavam de 
missa – uma provável projeção do Padre Cabral, aquele que ensinava doutrinas do clero. 
 

[...] Em casa, brincava de missa, — um  tanto às escondidas, porque minha mãe dizia que 
missa  não  era  coisa  de  brincadeira. Arranjávamos  um  altar,  Capitu  e  eu.  Ela  servia  de 
sacristão, e alterávamos o  ritual, no  sentido de dividirmos a hóstia entre nós; a hóstia era 
sempre um doce. No  tempo em que brincávamos assim, era muito comum ouvir à minha 
vizinha: ʺHoje há missa?ʺ Eu já sabia o que isto queria dizer, respondia afirmativamente, e ia 
pedir hóstia por outro nome. Voltava com ela, arranjávamos o altar, engrolávamos o latim e 
precipitávamos  as  cerimônias. Dominus,  non  sum  dignus28...  Isto,  que  eu  devia  dizer  três 
vezes, penso que  só dizia uma,  tal era a gulodice do padre e do  sacristão.   Nãobebíamos  
vinho   nem    água;   não    tínhamos   o   primeiro,    e    a  segunda viria  tirar‐nos o gosto do 
sacrifício. (ASSIS, 1899, p. 820). 

 
Ainda na perspectiva de  reproduções,  temos ações mais  claras de  imitações a partir da 

figura do Doutor João da Costa, com a qual o garoto representava‐o numa cena de recuperação da 
saúde das bonecas de Capitu. 
 

[...] Quando as bonecas de Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no quintal dela com 
um pau debaixo do braço, para imitar o bengalão do doutor João da Costa; tomava o pulso à 
doente, e pedia‐lhe que mostrasse a língua. ʺÉ surda, coitada!ʺ, exclamava Capitu. Então eu 
coçava o queixo,  como o doutor,  e  acabava mandando  aplicar‐lhe umas  sanguessugas ou 
dar‐lhe um vomitório: era a terapêutica habitual do médico. (ASSIS, 1899, p. 822). 

 
A sua personalidade se compõe pouco a pouco a partir de fatos e relações desencadeadas 

em sua infância e adolescência, que se permutarão em toda sua vida.  As vozes das personagens – 
internas ou externas – compõem uma cadeia de intromissões que caracterizam a indução do leitor 
diante de determinados fatos e ações. 
 

                                                            
28Do latim: Senhor, eu não sou digno. (Tradução nossa). 
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5- A promessa é fruto da imaginação? 
A  figura  humana  presente  em  Machado  de  Assis  se  confronta  com  as  próprias  ações 

caracterizadas  nos  enredos.  Diante  deste  confronto,  o  homem  se  mostra  frágil  e  apela  à 
interferência sobrenatural de deuses e santos. Inúmeras vezes identificamos em Dom Casmurro as 
personagens em  juramento para alcançarem determinados  resultados. Como quando Bentinho, 
fragilizado  pela  predestinação  ao  seminário,  busca  o  apelo  aos  céus:  “Naquele  tempo  jurava 
muito e rijo, pela vida e pela morte. Jurei pela hora da morte. Que a  luz me faltasse na hora da 
morte  se  fosse  para  o  seminário.”  (ASSIS,  1899,  p.  827).  Entretanto  assim  não  o  cumpre.  E, 
sucessivamente diante de outras promessas. Cadavez   mais   Bentinho   se   confronta   com   seus  
próprios    juramentos   e   na tentativa de se   estabilizar diante destes, acaba se comprometendo a 
outros  feitos para assim    cumprir    todas   as   promessas   naquela   que   a    sucede.   Porém não 
ascumpre, perdendo desta maneira o caráter e   postura   de alguém  fiel às palavras. Ao vermos 
determinada  composição de  conjuntos  e planos  religiosos –  ligados ainda ao apelo aos  céus –, 
percebemos que a mãe de Bentinho é alguém de uma  fé profunda e que, ao contrário do  filho, 
cumpre com suas palavras. Sinal de sua segurança na  tomada de decisões  frente aos apelos é a 
destinação do garoto ao seminário. Por haver perdido seu primeiro filho, D. Glória destina como 
acordo com Deus o filho à vocação eclesiástica. 
 
Considerações finais 

 
Desfalecido da verdade, o  senhor Dom Casmurro não  se mostra  real, mas  reprodutivo. 

Reproduz sua casa de Matacavalos, reproduz sua vida e sua estrutura vital na presença e a partir 
de suas sombras, memórias. 

Machado de Assis  já determinava que “grande sabedoria é inventar um pássaro sem asas, 
descrevê‐lo, fazê‐lo ver a todos, e acabar acreditando que não há pássaros com asas.” (ASSIS, loc. 
cit.) Logo, nossa noção de realidade – atribuída por alguns teóricos sendo eixo da escola Realista – 
transita em meio à imaginação. Grande sabedoria é criar, faze‐lo ver a todos, e acabar acreditando 
que  tudo  isso  que  lemos,  teorizamos,  criticamos, pode  ser  outrora  apenas devaneio do menino 
Bentinho.  

A partir da teoria bakhtiniana, não só a estrutura psíquica das personagens machadianas, 
e ainda, a literatura, o romance – de um plano externo – é estruturado através de relações sociais 
intrínsecas à sua produção. Não podemos descartar o conjunto de estruturas abarcadas na obra 
literária, ao definirmos determinadas críticas, e sim, correlacionarmos as manifestações projetadas 
nela.    A  palavra  “projeção”  se  mostra  válida  num  contexto  que  abarca  não  só  as  relações 
subjetivas do homem, mas também a situação social onde o leitor ou o personagem está inserido. 
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Diário dos Mortos: Necrofilia, Tanatografia e Decomposição Bibliográfica em Le 
Nèrophile, de Gabrielle Wittkop 

 
Augusto Rodrigues da Silva Junior* 

 
Le Nécrophile [1972], de Gabrielle Wittkop, é o diário de um necrófilo. Narra as confissões e 

aventuras  de  Lucien,  uma  espécie  Don  Juan  dos  cadáveres.  Cada  momento  destas  memórias 
esparsas  são  tableaux  da  bela  morte.  O  narrador,  um  amante  exagerado  e  intenso,  descreve 
detalhadamente  os  corpos  vulneráveis,  alheados  e  completamente  admirados  cujo  “[...]  último 
estado anuncia a separação”29. 

Este contato entre seres, um vivo e vários mortos, constitui‐se tão pleno que encontramos 
nos defuntos: subjetividade, alteridade, experiência. Uma espécie de inacabamento, afinal [...] “os 
mortos são plenos de imprevistos”30. Em cada história, a meramente sexual ou, dentre aquelas em 
que  residem  o mais  profundo  amor,  a  narrativa  fúnebre  imprime  versão muito  instigante  se 
pensarmos na tradição do diálogo dos mortos. Tradição que, no grande tempo da literatura, é o ponto 
comparativista para esta análise. Ao invés de nos concentrarmos na representação da necrofilia tão 
somente,  optamos  pelo  intercurso  com  o  gênero  literário  definido  por Mikhail  Bakhtin  como 
diálogo. 

Partindo dos conceitos de  tanatografia e de decomposição biográfica,  fundamentados a partir 
da  ideia machadiana  de  defunto  autor  tratamos  de  uma  escrita  da morte  e  de  um  elemento 
singular  na  biografia  romanceada  –  o  fato  de  haver  um  defunto,  um  decesso,  o morrer.  Com 
Gabrielle Wittkopp obtivemos um desdobramento nesta  tradição: a necrografia – uma espécie de 
diálogo narrado entre o amante, um ser amado silencioso e um terceiro (algo próximo do conceito 
de Outro cunhado por Lacan) e que, no literário, conjuga‐se na relação dialógica entre seres. Neste 
livro, mais especificamente, se não entre seres, ao menos, entre corpos. Neste diálogo dos mortos, 
os defuntos não falam propriamente, mas amam, protestam, gemem, suspiram, peidam, movem‐
se, mexem os olhinhos, surpreendem em seus excessos. A relação entre o homem que ama corpos 
em  decomposição  carnal  gera  uma  visada  nova  na  decomposição  biográfica.  Em  vários  casos 
relatados  no  necro‐diário,  os  seres  tem  nome,  tem  a  causa  mortis  relatada  e  os  últimos  dias 
possíveis. Na compreensão narrativa do amante, eles geram uma presença no mundo. Se o ser não 
está, o corpo morto alimenta o ser de outro. 

O narrador apaixonado, Lucien, confessa‐se em sua escrita, um amante macabro: “eu escrevo 
este diário para  revivê‐los”31. O Hades  já não é apenas um  lugar para onde  se vai, mas o corpo‐
morto com um ânus gelado que pode ser habitado, penetrado, amado. A confissão de Lucien, diante 
do corpo de Suzanne, com quem viveu um dos seus maiores relacionamentos, esclarece esta noção 
de corpo‐catabático: “Nela, eu fui ao Hades, com ela, me deitei na lama oceânica, me emaranhei em 
algas, me petrifiquei em magmas, circulei pelas veias de corais...”32. 

Neste sentido, esta escrita diária de Eros  em Thanatos, provoca um debate sobre o viver na 
condição  efêmera.  Se, na perspectiva montaigniana de uma  tanatografia,  escrever  é  aprender  a 
viver, esta figuração da experiência corporal com o ser ausente torna‐se uma forma de superação 
de Átropos – o cadáver desejado não teria o seu fio inteiramente cortado. Quer dizer, mesmo depois 
do fio discursivo silenciado, mesmo depois da carne abandonada aos vermes, ainda há espaço para 

                                                            
* Professor Adjunto  II de Literatura Brasileira na Universidade de Brasília  (UnB). Atua nas áreas de Lit. Comparada, 
Outras Artes, Performance e Prosificação do mundo. 

29 Gabrielle Wittkop, Le Nécrophile, 2003, p. 21. Todas as citações desta autora, são traduções nossas. 
30 WITTKOP, 2003, p. 34. 
31 WITTKOP, 2003, p. 35. 
32 WITTKOP, 2003, p. 44. 
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a reflexão sobre a relação do indivíduo com o corpo do outro, afinal “[...] o necrófilo é aquele que 
ama  os mortos  [ao  contrário  dos  vampiros  que  são mortos  que  se  alimentam  dos  vivos]”33.  Se 
pensarmos que um cadáver está sempre à mercê dos vivos e daquilo que estes vivos professam, 
enquanto rituais fúnebres e práticas mortuárias, há sempre este fazer algo com este peso morto que 
é o outro sem o outro. 

No caso deste romance‐diário, há uma conjugação de alteridades. A matéria, embora tenha 
seu enterro como último capítulo, é esquecida numa vala, e torna ao “convívio”, no tempo exíguo 
do roubo do cadáver e da putrefação assistida. Tempo que para o amante é uma longa jornada de 
adoração  e  composição  da  própria  biografia.  Há  um  jogo  com  os  elementos  da  consciência 
biográfica  pertencente  ao  natus  est  anno  Domini  e  o  mortuus  est  anno  Domini,  pois  o  enredo 
fundamental de cada vida ganha novo enredo na vida narrada por Lucien: 

 
Meu ativismo prossegue também depois da morte do outro, e nele os elementos estéticos 
(comparados aos éticos e práticos) começam a prevalecer: tenho à minha frente o todo de 
sua vida, liberto dos elementos do futuro temporal, dos objetivos e do imperativo. Depois 
do enterro, depois do monumento tumular vem a memória. Tenho toda a vida do outro fora 
de mim, e aí começa a construção estetizante de sua personalidade, sua consolidação e seu 
acabamento numa imagem esteticamente significativa.34  

 
Neste  livro,  esta memória  elaborada  por  aqueles  que  lamentam  a morte,  que  elaboram  a 

construção estetizante rememorada, ganha novos contornos. É como se houvesse várias mortes no 
mesmo ser. Esta teoria das várias mortes é explorada por Wittkopp no conto La mort de C. Se no 
diário o corpo‐catabático decompõe a biografia de cada ser, acrescentando um capítulo especial, 
neste outro  livro há uma  ideia que nos parece muito  interessante: o decesso. Não só a partir da 
diferença semântica entre o morrer e o decesso, mas aquilo que é apresentado morbidamente pelo 
narrador de A morte de C. como as quedas de cada indivíduo ao longo de sua trajetória vital: 

 
Decedado.  Da  Do…  Decessus.  Partida.  É  verdade  que  C.  terá  muitos  decessos,  mortes 
acessórias e secundárias agrupadas em torno de seu grande decesso – termo, inclusive que 
se explica muito mal aos que ficam. A palavra decesso mereceria um bom estudo, pois está à 
meio  caminho  da  hipocrisia  dos  vocabulários  mais  convenientes  e  os  sentidos  mais 
profundos de  todo  termo. A morte dos dicionários  e manuais, muitas vezes –  e mordo a 
língua!  –,  soa  violenta  e  não  dá  conta  do  desconcerto  diante  da  grande  expedição. 
Caminhada  que  se  inicia  com  os  primeiros  episódios  vitais  e  se  segue  até  os mais  altos 
níveis, entre o cerne da primeira respiração até o último suspiro35. 

 
Se a decomposição biográfica reside na continuidade da voz mesmo depois da morte, com 

este capítulo da necrografia a morte, mesmo apresentando comportamento desviante, ainda assim, 
apresenta  algo  de  ambivalente,  pois  realiza,  apresenta  uma  forte  consciência  do  inacabamento. 
Este diário dos mortos amplia esta perspectiva literária ao articular uma alquimia discursiva dotada 
de  forças  intensificadoras  com  recursos  que  ampliam  a  noção  de  pertencimento  à  vida.  Este 
necrófilo não é apenas um ladrão de cadáveres, mas um antiquário que escreve, que efabula, que 
dialoga  com  uma  longa  tradição  da  arte  fúnebre  e  das  práticas  mortuárias.  Sua  estadia  em 
Nápoles, para ele, a cidade  ideal da morte, com suas catacumbas e culto às ossadas, reforça esta 
consciência  de  que  toda  humanidade  presta  sua  devoção  aos mortos  –  algumas  legalizadas  e 
aceitas no âmbito da religiosidade e a sua peculiar e matéria de escrita: “Barrocas, fantásticas, as 
catacumbas de San Gaudisio se estendem por um enorme percurso  [...] e as mulheres vêm aqui 

                                                            
33 WITTKOP, 2003, p. 21. 
34 Mikhail Bakhtin, Estética da Criação Verbal, 2003, p. 97‐98. 
35 Gabrielle Wittkop, La mort de C., 2001, p. 09. 
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para  implorar  pelas  ‘Graças  das  almas  do  Purgatório’”36.  Este  relato  nos  leva  a  pensar  porque 
alguns  contatos  e  rituais  são  autorizado  dogmática  e  axiomaticamente  e  outros  são  totalmente 
denegados. Uma igreja que entulha caveiras é aceita, mas um homem que rouba corpos e os adora 
é  proibido.  Talvez  as  palavras  de D.H.  Lawrence  sobre  a  principal  referência  dialógica  para  o 
romance de Gabrielle possa iluminar aquilo que os tabus geram: 

 
Os moralistas sempre ficaram perplexos ao perguntar‐se porque os contos “mórbidos” de 
Poe  precisaram  ser  escritos.  Precisaram  ser  escritor  porque  as  coisas  velhas  precisam 
morrer  e desintegrar, porque a velha psique branca precisa  ser gradualmente destruída 
para que toda e qualquer outra coisa possa acontecer. 
O  homem  precisa  se  despojar  até  de  si  mesmo.  E  o  processo  é  doloroso,  às  vezes 
horrendo37. 
 

Num jogo dialógico, esta necrografia que organiza, sistematiza e contabiliza corpos e nomes, 
configura‐se  no  amor  mórbido  e  na  metamorfose  dos  indivíduos  escritos  –  o  vivo  em  cada 
relacionamento e os defuntos ou corpo admirados evocam o despojamento o confronto da psique 
conservadora. O personagem, Don Lucien, um antiquário amante de tudo que é passado, que vive 
entre coisas antigas, habita um universo extraordinário no sentido cunhado por Edgar Alan Poe nos 
seus contos obscuros e misteriosos, narrativas de terror e de morte. Nesta saga confessada no papel 
o  luto  invoca‐se e se  liberta a cada novo relacionamento – são “Berenices em série” que avultam 
nas páginas “de forma nova e extraordinária”38.  

Esta  invocação  e  liberdade  explica o  epíteto donjuanesco  empregado por nós para definir 
este personagem. Em diálogo com a ideia de drama‐lutuoso de Walter Benjamin podemos afirmar 
que neste diário, que é romance e que é o tempo real de Lucien “o luto é um sentimento”. Gabrielle 
responde às inquietações benjaminianas ao estabelecer uma relação física com a morte e a palavra, 
por sua vez, encaminha a força metafísica da fala humana – da confissão para o papel: “a partir de 
uma constelação do  todo dotada de sentido, que a acentua com maior ou menor  insistência39. O 
puro sentimento, a anomalia, o desvio diante do tabu, passa para a ordem estética. Este antiquário 
deseja ler cada cadáver que se deixa ler onde o elemento lutuoso aproxima natureza e linguagem. 
Benjamin  aponta  para  a  ciclicidade  e  a  repetição  “como  algo  de  espectral  e  aterrador”  pois  a 
natureza  humana,  e/ou  do  personagem  em  questão  é  obcecada  pela  morte,  mas  é,  também, 
“obcecada pela  linguagem”o que  faz com que o homem seja presa  fácil de “um sentimento sem 
limites”. Se Don Juan (de Tirso de Molina ou Polônio (em Hamlet, de Shakespeare) enredam‐se na 
própria  loucura das palavras palavras palavras40 que  liberta o necrófilo e enreda o  leitor – cúmplice 
que nada pode fazer além de seguir as páginas confessionais. 

É preciso que o que para os outros é despedida, silêncio lutuoso do enterro, o último instante 
efetivado por  coveiros, para um necrófilo  autor  trata‐se de um  réquiem polifônico  entoado por 
seres (amados) em putrefação. Na condição de marionetes de desejo do outro (no sentido e clima 
empregados por Kleist), o necrófilo busca o belo do desencantamento, colhe o belo no desencanto e 
leva ao extremo este rito proibido e dos mais repulsivos para a humanidade. Mas as suas atitudes 
colocam  em  xeque  as  noções  de  fim  da  vida,  fim  do  corpo,  fim  de  partida  (no  sentido  absurdo 
utilizado por Becket). 

Le  Nécrophile  articula  o  imaginário  dos  mortos‐vivos  com  suas  continuidades  e 
metamorfoses. Neste  sentido,  este  livro  faz parte de uma  imensa  biblioteca  lapidar,  que  vimos 

                                                            
36 WITTKOP, 2003, p. 78. 
37 D. H. LAWRENCE, Estudos sobre a literatura clássica americana, 2012, p. 95. 
38 EDGAR ALAN POE, Ficção completa, poesia e ensaios, 1965, p. 192. 
39 WALTER BENJAMIN, Origem do drama barroco alemão,  2011, p. 253. 
40 WILLIAM SHAKESPEARE. Complete Works. Macmillan, 2007. 
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erguendo  ao  longo  dos  anos  e  que,  em  linhas  gerais,  é  formada  por  defuntos  personagens  de 
vários tempos e variadoss espaços macabros: os Hades Homérico, aristofânico e Luciânico, os Infernos, 
Céus e Purgatórios de Dante, Gil Vicente e Rabelais, ou ainda, diante dos habitantes modernos de 
Undiscovered  Countries:  Hamlet  pai,  Quixote  (Livro  II),  Bobók,  Brás  Cubas,  Quincas  Borba, 
Conselheiro Aires. A partir do século XX, temos Mattia Pascal, Os ambulantes de Deus de Hermilo 
Borba  Filho,  o  João Grilo de  Suassuna  e  o personagem  Fernando Pessoa,  a  suicida de Todos  os 
nomes e a Morte personagem (todos de Saramago). 

Algumas  obras  extrapolam  ainda  o  campo  específico  do  literário,  do morto  que  fala,  da 
morte  amada  e  admirada,  e  permitem  reflexões  sobre  o morrer  em  consonância  com  as  várias 
máscaras  das  Moiras:  a  ressurreição  em  Rabelais,  os  Ensaios  de  Montaigne,  as  meditações 
pascalianas,  as  exéquias  fúnebres  de  Padre  Vieira,    são  importantes  especulações  mórbidas, 
dotadas de um sentido prático para a vida e para o além. 

Para nós, o livro de Gabrielle Wittkop faz a aproximação entre as duas tradições. Os corpos 
mortos,  embora  não  falem,  tem  estabelecida  uma  forma  de  relacionamento  com  o  amante 
luxurioso que entende que o  fato de ele “[...] ser um antiquário  faz com que ele viva um estado 
necrofílico  ideal”41. Esta condição necrógrafa retoma os  fios  literários e  filosóficos que  liga  tantos 
autores da linhagem tanatográfica e “faz as pazes”, mesmo que em caos, estilizadas, entre o corpo 
e o morrer. Sua perspectiva  tem  certa ambivalência,  como em Rabelais, mas,  também  sádica no 
emprego mais profundo do adjetivo. Sem  forçar a análise a  ressurreição  se dá pela palavra  e o 
sadismo se dá pelo corpo‐tabu, pelo ato‐catabático de descer ritualmente pelo corpo do outro. A 
intensificação,  na  figura  do  necrófilo,  reforça  a  imagem  do  ser  que  sabe  que morre, mas  que 
continua existindo nos olhos do outro e, ao deslocar o olhar para as funções do corpo de depois, 
aproxima  vida  e  topografias  corporais,  recordando  que  [...]  “toda  beleza porta  o  germe de  seu 
próprio fim”42. 

Em  todo o  livro não há uma única  imagem negativa, como a sociedade o  faz, do cadáver. 
Não há também informações objetivas daqueles que tiveram o corpo de seus entres roubados por 
ele. Portanto, falar de violência pura e simplesmente seria força imagens fora da obra. Uma notícia 
de jornal, um mau cheiro no corredor do prédio, um garçom que dá notícia de jovens defuntos... é 
o máximo da aproximação de outros na história. 

As  características  de  “Don  Luciano”43,  apelido  dado  pela  concierge,  a  um  homem 
aparentemente normal de hábitos e negócios legais, conjugam imagens eróticas e pornográficas e o 
romance Le Nécrophile torna‐se a realização de um fato  inusitado: o cadáver vive a experiência da 
ausência de si mesmo no mundo, sendo amado, sendo parte presente da vida do outro.  

O paradoxo  freudiano de Eros  e Thanatos, a certeza de que o outro  leva parte de cada um 
quando morre, na memória do gênero, na tradição cultural de discursos dos mortos, no universo 
difuso e cínico de Wittkop, provoca novos contornos no conceito de inacabamento. Este novo olhar 
cemiterial  retrata  o  que  seria  a  existência  passada  como  uma  existência  acontecendo  –  o 
inacabamento,  a última palavra,  reverbera nas páginas de  cada  corpo  e na  carne de  cada  folha 
diária. O silêncio do defunto é dialogado pela pena do necrófilo. 

Isto nos permite  responder  ao pensamento  tanatográfico que vimos  construindo  ao  longo 
dos anos: da aproximação entre os recursos que criam uma organização interna da obra literária – 
também  intensificadora do morrer de papel,  surge uma potencializacão do  inacabamento.  Se  o 
defunto personagem extrapola o inacabamento porque pleiteia o direito à fala, o desejo à continuar 
existindo pela palavra, o  ser “necrofilado”  também  instaura‐se na condição dialogal por  ser um 
outro para o outro. O  inacabamento, neste  romance‐diário, aparece como uma pulsão de escrita 

                                                            
41 WITTKOP, 2003, p. 45. 
42 WITTKOP, 2003, p. 41. 
43 WITTKOP, 2003, p. 95. 
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(da morte)  que  pode  ser  estabelecida  no  desvio:  quando  palavra,  é  toda  biografia  e memorial; 
quando ação, revela o cotidiano no cotidiano – estilizado no gênero prosaico. Se “o nascimento e a 
morte em seu significado axiológico concludente (de enredo, lírico, caracteriológico, etc)”44 não são 
vivenciados por cada pessoa, o necrófilo força o quadro axilogico e vivencia onde ninguém pode 
vivenciar o mundo que viveu e onde já não existe. 

Ao tratar de cada defunto personagem, um eu é questionado em novos âmbitos da prática 
corporal,  logo,  em  novos  âmbitos  da  linguagem. Nessa  decomposição  discursiva  do  gênero,  a 
biografia  que,  aparentemente,  havia  terminado  com  o  ponto  final  do  enterro,  continua 
preenchendo  e  alimentando  os modos de  escrever: para  o necrófilo  autor, um  corpo  em  casa  é 
amor cotidiano e um cadáver é sempre escrita diária: a imortalidade pertence ao corpo que ganha 
mais  uns  dias.  Corpo  que  tem  sua  dilatação,  decomposição  e  ampliação  do  prazo  no mundo 
ampliado. Wittkop prosifica “o postulado da imortalidade da carne amada” como Dante preconiza 
nos Cantos XXVI e XXVII do Paraíso. 

A morte em si, solitária e presa no corpo dela mesma, é desejada. O necrófilo encontra uma 
forma de burlar o silêncio  (totalizante) e explora as  topografias corporais de cada cadáver. Com 
isto, lança uma nova compreensão das contradições humanas e daquilo que é universal para todas 
as  culturas  –  a  morte:  “Quando  dois  necrófilos  se  encontram,  eles  se  reconhecem  e  não  se 
procuram. Eles  escolheram definitivamente  a  incomunicabilidade  e  os  amores  transcendendo  o 
inexprimível”45. Este papa‐defuntos revela uma consciência das suas ações que extrapola o campo 
clínico. Beirando o pensamento  cínico, este diário dos mortos estabelece  formalmente os  sentidos 
organizativos que tem a vida do outro, uma visão estética do mundo e o jogo com a existência dos 
mortos: “só os outros povoaram todos os cemitérios, só o outro é conhecido, lembrado e recriado 
pela memória produtiva46. Mas  ele vive, pensa,  aje,  sente  além da  série de  sentidos da vida do 
outro, afinal [...] o sentido não nasce nem morre; não pode ser nem iniciada nem concluída a série 
de sentidos da vida 

Por isso a opção pela tradição do diálogo dos mortos, pois neste livro, o necrófilo dedica‐se a 
amores e a passeios não pelas galerias, em busca de spleen et ideal. As imagens colhidas por E. A. 
Poe e Baudelaire na cidade dos vivos, são  transformadas em restos mortais colhidos em cidades 
invisíveis – restos vitais de um espetáculo privado com os restos mortais de alguém publicamente 
enterrado.  A  morte  colhida  nas  flores  do  mal  baudelairianas,  cínica  e  desolada,  erigia  um 
espetáculo de “Cegos”, “Passantes” e “Filósofos modernos”. A força rimbaudiana que confrontava 
o mundo pela palavra, renova‐se neste diário sádico de um ser desgovernado (être ivre). 

Em  diálogo  com Walter  Benjamin,  entendemos  que  Le  Nécrophile  desvelou  uma  nova 
fantasmagoria habitada pela volúpia que envolve indivíduos alheios. Indivíduos da multidão que, 
com  a  luxúria  ama  os mortos  amados  e  “já  está  pressentindo  o  gosto  das  bocas  que  estão  lá, 
prontas a serem beijadas”. Como no Don Juan, lido por Flusser, cada “[...] amante representa um 
desafio diferente. Cada uma [e cada um, no caso de Lucien] exige uma tática diferente. [...] Ele se 
precipita [...] sempre mais fundo dentro do seu pecado”47. Também substituíram a idealização e o 
amor devotado para novos movimentos, novos choques  (BENJAMIN) que se decompunham em 
“carniças”  e  ganhavam  novas  formas  de  observar,  descrever,  intensificar.  Às  vezes  o  próprio 
necrófilo estranha sua condição, mas não deixa de estilizar em sua escrita: 

 
Não deixei de notar o sorriso que ela tem. Assim que escorreguei na sua carne fria e doce, 
tão próxima e tão deliciosamente morta, a criança bruscamente abriu um olho, translúcido 
como  um  polvo  e  um  terrível  burburinho  a  fez  lançar  o  fluxo  de  um  líquido  negro  e 

                                                            
44 BAKHTIN, 2003, p. 97. 
45 WITTKOP, 2003, p. 23. 
46 BAKHTIN, 2003, p. 102. 
47 VILLÉM FLUSSER, 2008, p. 95. 
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misterioso. Aberta como uma máscara de Górgona, sua boca não cessava de lançar sucos e 
odores  que  preenchiam  todo  o meu  quarto.  Tudo  isso  quase  estragou meu  prazer,  pois 
estava  acostumado  com mortos mais  limpos  e melhor  conservados  e  não  com  esses  que 
liberam  seus  excrementos  enquanto deixam  o  infame  fardo da  vida.  Seu  ventre  também 
ressoava como tambores baixos e rígidos e seu odor exalava sutil e poderoso como o de uma 
crisálida (WITTKOP, 2001, p. 10).48 

 
Mais de um século depois,  temos um personagem que se  interessa pela “biografia” das 

pessoas,  justamente quando ela  teria o seu  fim. A decomposição biográfica, ao contrário daquilo 
que propôs o defunto autor machadiano, é tecida no corpo do outro. Cada ser biografado tem um 
capítulo único na sua própria história. Capítulos que seus outros não compartilham – com quem 
conviveu,  de  quem  se  tornou  lembrança  e  até  como  ser  que  leva  parte  deste  outro  que  fica 
(FREUD). A fusão entre necrografia, confissão e prática necrofílica, enforma este livro dos corpos 
mortos. O personagem oscila entre as reações subjetivizadas por ele, mas que não deixam de ser 
uma resposta, mesmo que efabuladas, em condição de solilóquio. O mesmo modelo de solilóquio 
de Hamlet e de Polônio estilizado em  condição diuturna  conjuga‐se na  fusão da  confissão e do 
gênero da escrita diária, afinal: “Os diários são ora confessionais, ora biográficos”49. 

Além disso, este necrófilo, sendo escritor, antiquário, erudito, torna suas ações diferentes 
de um necrófilo usual – bestializado, violento, banal,  incontrolável. Este necro‐autor assimila os 
burburinhos  e  os  tambores  baixos do  baixo‐ventre,  as  formas de mariposa  e  corvos  (facetas de 
Poe), os cheiros cemiteriais de crisântemos que exalam dos cadáveres e até as moscas (pascalianas) 
são  matéria  desta  decomposição  biográfica.  Cada  decesso  revela  uma  máscara.  Neste  caso, 
máscaras  agônicas  e  gorgônicas  que  lançam  o  eterno  retorno  ao  cosmos  e  conjugam,  como 
dissemos antes, um Eros em Thanatos e não exatamente o embate freudiano entre um e outro: 

 
Tudo isso, parecia ressurgir do coração da terra, das profundezas de um império, como se 
lâminas de mica prateadas glorificassem e se movimentassem, ali onde brota o sangue de 
futuros  crisântemos,  ali,  entre  turbas  pulverulentas  e  borras  sulfurosas.  O  cheiro  dos 
mortos é um eterno retorno ao cosmos, nos leva à alquimia sublime50. 

 
Esta descrição  cósmica do  ato  sexual  é  recorrente  e gera  efeitos  singulares no  conjunto 

narrativo.  Este  esterno  retorno  ao  que  é mais  profundo  parece  lembrar  ao  leitor  –  que  invade 
sorrateiramente  o  diário  –  que  o  personagem,  autor  das  confissões,  recolhe  os  corpos  nos 
cemitérios, os leva para sua casa e “convive” com os seus verdadeiros “últimos momentos”. Ele se 
coloca  na  condição  de  personagem,  abrange  a  si mesmo  com  a  sua  narração  autobiográfica  e 
biográfico‐temporal do outro. Ele é solidário com os seus defuntos, realiza em solilóquios e toma 
conhecimento da própria condição através de corpo alheios.  

Ele experiência nesta matéria, que ainda é do outro, momentos enterrados pelos vivos. O 
enterro,  com  todo  seu  substrato  religioso,  higiênico  e  ritual mascara  o  fato  do  abandono,  da 
negação, a possibilidade de proximidade do corpo‐morto porque ele agrega a parte animal e frágil 
e falível de cada ser humano. Não fosse o substrato ritual, um enterro nada mais seria que a morte 
fria e dicionarizada. O decesso tem um limite – que a civilidade e tabus não permitem ultrapassar. 
Assim, mais que patologia o necrófilo aproxima‐se dos defuntos autores, dos loucos, dos bobos e 
bufões, dos seres às avessas que nos convidam para olhar o mundo normal e cotidiano com uma 
visada carnavalizada. A gargalhada da morte, as aventuras de um antiquário dos corpos colocadas 
em livro, tornam‐se últimos momentos de corpos desvelando o que acontece com cada um depois 

                                                            
48 WITTKOP, 2003, p. 10. 
49 BAKHTIN, 2003, p. 138. 
50 BAKHTIN, 2003, p. 10. 
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que são  lacrados, soterrados, higienizados. Corpos obrigados ao decesso, afinal são os vivos que 
decidem o que fazer com o que resta de cada um. 

Enfim, deceder, decidir, descer. Verbos e ações que perante a civilidade, a higiene, os ritos, 
as  religiões  enterram,  evocam  novos  modos  de  olhar  para  a  vida.  Na  pena  confessional  do 
necrófilo estes decedidos (décédé cé dé) são transformados em escrita necroterial, un coup de dé: 

 
Começo a me arrepender de minha virgem d’Ivry, minha morta‐viva, cuja carne trêmula tão 
intensa traga minha substância. Uma coisa que você não encontra duas vezes na vida, nem 
duas  vezes  na morte... Melancolia  de  ignorar,  este  é  o  seu  nome. Mágica  que me  foge. 
Nevermore51. 

 
Esta fronteira fatal entre o prazer que está entre a vida e  a morte define todo o sentimento 

de Lucien. Um lance ocasional de dados leva ao acaso de uma orgia perpétua. Sempre procurando 
outro cadáver, como se pronunciasse o mesmo mote do Don Juan de Tirso de Molina: tan largo me 
lo  fiais  –  toda paixão o  leva  sempre  às últimas  consequências,  ao  risco,  à  aventura. A narrativa 
ainda  se  encarrega  da  auto‐imagem  do  personagem,  da  construção  de  um  figura  solitária, 
medrosa,  cuja pena,  ao  relatar detalhadamente o  roubo de  cada pessoa  (ou  cadáver?), gera um 
efeito cômico‐carnavalizado. 

Pensando na estilização do livro, as datas abertas nos cabeçalhos indicam que o diário só 
conta aquilo que está  ligado à condição de antiquário macabro. Mas por  ter seu próprio negocio 
herdado do  pai,  comprar  e  vender, mais  uma  vez  temos um  cidadão  que  realiza  suas  funções 
sociais no plano público  e que  age diferentemente no plano privado. A  composição do  livro,  a 
edição  utilizada  por  nós  ainda  ganha  um  certo  clima,  pois  a  própria  autora  constrói  suas 
ilustrações.  Com  colagens  macabras,  elas  potencializam  ainda  mais  a  impressão  fúnebre  e  o 
diálogo iconográfico com imagens de corpos, com a memória fotográfica do próprio rosto de E. A. 
Poe no interior dos trabalhos, seus corvos e corpos cantantes e carcomidos ampliam a necrografia: 
nevermore, nevermore, nevermore. Que pode ser  traduzido com a paráfrase: nunca e mais, nunca e 
mais, nunca e mais: estas, as últimas palavras de um defunto amante  (never)  co‐participante do 
decesso pelo amador (more). 

Uma  vez  que  na  autobiografia  o  personagem  autor  nunca  poderá  assinar  o  próprio 
réquiem,  esta  análise  sucinta  da  obra  de  Wittkop,  pretendeu  demonstrar  como  é  possível 
visualizar o mundo incompleto e em transformação mesmo diante de uma comédia formada por 
uma multidão respondível de amantes cadáveres que não falam. Lucien celebra uma festa própria 
da vida que, no plano público ou privado, retrata tanatografias: os futuros plenos de expressão, a 
não‐conformidade  com  os  cânones  e  habitus,  o  excesso  patológico  que  não  deixa  de  contrastar 
normas, posto que escrita e refutando verdades acabadas e dogmáticas. 

Se  toda biografia  é organizada no momento  em que o  fio  é  cortado, Wittkop  supera  esta 
necessidade e acrescenta um sopro de alteridade a cada cadáver. Naquilo que ocorre após o último 
ato, reside a consciência da volatilidade do ser, das transformações de cada época, do parco tempo 
das ações humanas que se precipitam num átimo de existência. A solidão que  leva o ser a voltar 
para contar, na tradição tanatográfica, parece ser a mesma que preenche a solidão de cada pessoa 
com o ato sexual, com o diálogo, com a necessidade de ser visto pelo outro. O necrófilo não deseja 
ser visto, mas ver. E pode ser chamado, pensando hamletianamente, como um descoveiro, pois, 
literalmente,  desenterra  corpos  para  serem  amados  e  admirados.  A  última  palavra,  nesta 
necrografia,  pertence,  ainda,  ao  romance  de  Gabrielle Wittkop,  ao  narrador  confessional  que 
escreve enquanto batem à sua porta: “Novembro, que sempre me traz algo de inesperado, embora 
eu esteja sempre preparado...” 52. 

                                                            
51 BAKHTIN, 2003, p. 55. 
52 BAKHTIN, 2003, p. 138. 
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Entre Lukács e Bakhtin: por um conceito de forma e conteúdo no romance 
 

João Carlos Felix de Lima* 
 
 
O problema da  forma e do conteúdo –  longe de  ter sido resolvido – ganha uma proporção 

constante  e  singular na  obra de dois  grandes  estudiosos da Teoria da Literatura  no  século XX: 
Mikhail Bakhtin e Georg Lukács. Os dois estudiosos dedicaram imensos esforços no afã de dar um 
contorno preciso a essas duas constantes estéticas da  teoria  literária. Ambos, estabelecidos sobre 
edifícios  teóricos distintos, chegam a algumas conclusões que serão, por assim dizer, definidoras 
dos estudos romanescos posteriores aos autores, e, mesmo contemporâneos a eles. Por certo, basta 
dar uma olhada no número cada vez mais crescente de autores que os citam ou mesmo os tomam 
como paradigma forte de análise. 

Convencido  da  importância  tanto  do  conceito  de  forma  e  conteúdo  como  balizas  da 
fenomenologia  da  obra  de  arte  literária,  quanto  do  paralelo  histórico,  algo  notável,  entre  esses 
grandes pensadores da estética romanesca, é que o presente artigo procura mapear o cruzamento 
dessas  duas  dimensões  estéticas.  Priorizo  os  dois  conceitos  por  sabê‐los  prementes  no 
dimensionamento do alcance da teoria de cada um deles, como epistemologia possível dos estudos 
literários, sobretudo no que tange ao romance, pensado como paradigma de nosso tempo. 

As  relações entre Lukács e Bakhtin de algum modo  já  foi  feita, muito especialmente, por 
pensadores  da  obra  do  pensador  russo.  Lukács  teve  ampla  circulação  no  Ocidente,  pelo  seu 
trânsito nas estéticas de filiação esquerdista, fortes pelo simples fato do impacto que a Revolução 
Russa imprimiu no século XX. Esse mesmo acontecimento é um fator negativo – se pensarmos na 
trajetória de Bakhtin – que teve sua obra vigiada, censurada, bem como o exílio por ele sofrido em 
1930. Daí o estado lastimável de seus escritos. 

O  paralelo  entre  Bakhtin  e  Lukács  justifica‐se  também  por  uma  relação  direta  que  o 
primeiro  estabelece  com  a  Teoria  do  romance,  pois  “tão  logo  chegou  a  Leningrado,  começou  a 
traduzir  a  Teoria  do  romance  de  Lukács,  mas  renunciou  ao  projeto  ao  ser  informado  por  um 
húngaro, seu conhecido, de que o autor não gostava mais do livro”( CLARK/ HOLQUIST, p. 121). 
Bakhtin  já vinha trabalhando o assunto, tanto que em 1924 escreve “O Problema do Conteúdo” – 
constante em Questões de literatura e de estética – que dá conta das preocupações do teórico russo à 
época,  infelizmente  não  publicado  à  época,  pois  a  revista O  contemporâneo  russo  (onde  seria 
publicado)  fora  fechada pelo governo  . O  livro de Lukács data de 1914‐15. Lukács, por seu  lado, 
lutando  em  Berlin  contra  o  fascismo  em  ascensão,  fora  “expulso...  com  o  advento  do  poder 
hitlerista”( TERTULIAN, p. 167). Um verdadeiro paradoxo, dada a condição de Bakhtin de exilado 
por Moscou, nesse mesmo tempo. Bakhtin estaria “morto” para o mundo desde 1929. 

 
Forma e conteúdo na Teoria do romance, de Georg Lukács. 

Pensado no quadro da extensa obra de Lukács, a Teoria do romance parece ser um pequeno 
pontapé numa carreira longa e brilhante. O livro é fruto de reflexões que o afligiam quando, saído 
das camisas de  seus mestres – como Simmel, Weber – anseia ainda uma cátedra em Berlim. Ele 
assume como válida a  frase hegeliana de que o  romance é a expressão artística da burguesia. A 
afirmação é de fato verdadeira, se houver um acordo quanto à sua origem moderna ser a do século 
XVIII, com os ingleses e franceses, sobretudo os primeiros, que Ian Watt historia muito bem. Como, 
aliás  ele  anota  “o  romance  é  a  forma  literária  que mais  plenamente  reflete  essa  reorientação 

                                                            
* Doutor pela UnB. 
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individualista  e  inovadora. As  formas  literárias  anteriores  (ele  se  refere  ao  romance  grego  e  as 
formas que assumiu na Idade média) refletiam a tendência geral de suas culturas”(WATT, p. 14). 

De  fato,  a par desta  constatação, Lukács  constrói um  edifício  teórico  que  alia uma  forte 
perspicácia analítica e seu texto, escrito num tom algo apoteótico, procura vincular prática social a 
forma literária. Por isso, sua percepção do romance não parte da análise da forma como ele nasce 
com os ingleses, mas na grande épica grega, cujo auge está em Homero. Diz ele: “afortunados os 
tempos para os quais o céu estrelado é o mapa dos caminhos transitáveis e a serem transitados, e 
cujos  rumos  a  luz  das  estrelas  ilumina”,  importando  com  isso  o  sentido  de  totalidade  que  os 
termos homem‐natureza‐sociedade encarnavam. Há, assim, um continuum espiritual que norteia as 
escolhas éticas e estéticas dos gregos. 

As formas da grande épica respondem, de algum modo, à pergunta fundamental, segundo 
Lukács, de como a vida pode tornar‐se essencial. Já aqui, portanto, o contato com um mundo em 
decadência,  assolado por uma guerra de  teor universal,  são  fatores que  se  sentem nas palavras 
nostálgicas de denúncia da perda de um telos humanista, das quais Lukács jamais se desvencilhou. 
O prefácio de 1962 é claro sobre isso. 

O problema com que se defronta Lukács é o da  relação entre as  formas sociais – sempre 
complexas – e sua reflexão nas expressões estéticas do tempo: “se possuíssemos tais formas, mais 
frutífero seria indagar pela topologia transcendental do espírito grego, essencialmente diversa da 
nossa, que tornou possíveis e também necessárias tais formas”.( LUKÁCS, p. 25). Basta esse exemplo 
para percebermos o quão relacionada está a teoria lukacsiana ao conceito de forma literária, “nele 
convergem  os mosaicos  as  composições  artísticas  e  a  partir  de  seus  ditados  os  parâmetros  da 
avaliação estética” (LUKÁCS, p. 174). Com este meio, Lukács responde a uma das questões mais 
intrigantes da teoria literária, qual seja, a de que a durabilidade da obra de arte reside na forma, é 
por meio dela que se exprime o valor da obra de arte e o interesse que eventualmente possam ter 
seus contemporâneos e pósteros. A obra  literária se acha  imune à força corruptora do tempo por 
buscar abrigo na forma, que lhe avaliza a perenidade, a despeito do caráter datado do conteúdo. 

O pulo  imediato que o texto de Lukács assegura, portanto, é que a  literatura (inter)media 
algo posto entre algo, sua forma lhe possibilita uma abertura infinita – termos extraídos de A alma e 
as formas – que lhe garante acesso tanto à sua porção abstrata – estética ou ética, ambas, conforme a 
leitura  –  à  sua  concreção  social. Próximo,  claro, do hegelianismo, na medida  em que  o  filósofo 
alemão  já  descrevia  as  culturas  pré‐industriais  e  suas  respectivas  literaturas  como  alheias  à 
mediação,  conceito  fundamental  em  sua  Estética:  “o  escritor,  diz  Jameson,  deles  [seus  elementos 
significativos] se utiliza, mas não é necessário que ele demonstre seu significado previamente: na 
linguagem de Hegel, esta matéria‐prima não requer nenhuma mediação” (JAMESON, p. 131, grifos 
do autor). 

Apontada  para  as  sociedades  industriais,  esse  vínculo,  segundo  a  própria  perspectiva 
hegeliana, se desfaz, pois “os elementos da obra começam a abandonar seu núcleo humano: uma 
espécie  de  dissolução  do  humano  (...)  dispersão  centrífuga  (...)  que  levam  ao  não‐humano”( 
JAMESON, p. 132).  

Para  o  homem  grego,  criar  uma  literatura  seria  “apenas  copiar  essencialidades  visíveis  e 
eternas” (LUKÁCS, p. 29, grifo meu). Isto é possível por conta da constatação, já feita por Jameson, 
de que há no universo espiritual grego certa “homogeneidade” que o remetia a seus respectivos 
absolutos  de  identidade  comunitária,  a  “pátria  original:  amor,  família,  Estado”.  Esse  âmbito 
totalizante  será  remetido,  posteriormente,  à  comuna  russa,  pautada  pela  bondade  e  o  auto‐
sacrifício. 

O que seria a forma, para Lukács? Um condensado de vida social. Munido deste conceito, 
de fato, a literatura ganha uma explicação causal ampla da qual muito dificilmente podemos nos 
desvencilhar. Noção que está sujeita à noção de totalidade. Para o autor, há, no conceito de forma, 
uma realidade filosófica inescapável, que parece limitar seu alcance estético. 
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As  in  the  earlier  pré‐Marxist  Theorie,  the  concepts  of  ‘form’  refers  not  to  the  distinctive 
narrative  struture of  the  literary  text but  to  the  structure of  ‘word view’ which  is Said  to 
inform  it’s  social vision. Confounding  the philosophical contents  that could be discovered 
within  and  abstracted  from  them,  Lukacs  completely  disregards  the  formal  differences 
between different modes of writting – nevelistic, poetic, philosophical, etc. (JHA, p. PE‐39). 

 
Talvez isso possa ser creditado ao fato de, como disse Jameson, apesar de possuir a mesma 

base  hegeliana  da  análise  romanesca, Hegel  via,  no  passar  dos  tempos,  dos  orientais,  árabes  e 
judeus até o romantismo, o ascender de  formas em direção à  ideia, ou, “a plenitude da arte está, não 
em  uma  certa  forma  de  arte,  mas  na  sua  autotranscendência,  na  transformação  da  arte  em 
filosofia”. O que para Hegel é um ascender de  formas, para Lukács é a “narração  (...) para ele o 
absoluto”, ainda, “o pensamento puro não possui nunca um valor absoluto de acesso à realidade”. 
(JAMESON, p. 135‐136).  

À  epopeia  de  um mundo  “abandonado  por Deus”,  o  reino  da  pecaminosidade  –  todos 
termos de Lukács, Jameson vê nessa análise, muito corretamente, a mão das teorias de Weber. Na 
nota 4 do texto diz ele: 

 
O  livro  de  Lukács  pode  ser  visto  como  aplicação  das  categorias  da  análise  social  de Max 
Weber  às  várias  estruturas  narrativas,  que  se  localizam,  dentro  de  uma  dialética 
caracteristicamente weberiana, entre atividade humana e o significado essencial que não  lhe 
pode ser  imanente, mas  transcendente e espiritual, ou até, como no mundo burocratizado e 
secularizado, totalmente ausente”.(JAMESON, p. 136). 
 

Na Grécia, a forma da totalidade besuntava toda a vida, seus produtos culturais, inclusive – 
filosofia,  literatura – eles estão ausentes no tempo burguês: “tal sentimento de totalidade e  inter‐
relacionamento imediatos não estão antes de tudo, presentes na própria vida, o artista não tem os 
meios  disponíveis  para  restaurá‐lo;  na  melhor  das  hipóteses,  ele  pode  apenas  simulá‐lo”. 
(JAMESON, p. 134). O mesmo  Jameson conclui serem a “abstração” e a “alienação”  índices que 
“nomeiam o mesmo objeto” ( JAMESON, p. 130). Daí também a constatação paradoxal pessimista 
de Lukács  em  oposição  à  “sharing Hegel’s ultemately  optimistic vision”.  (NEUBAUER, p.  533). 
Mais exatamente: “For Lukacs, however, the trauma of World War I reproblematized reality. The 
crisis of the arts became na index of the spirit’s general alienation. Homelessness in the novel came 
to indicate that the world itself was out of joint” (NEUBAUER, p. 533). 

Se quisermos  remontar ao  conceito de  totalidade basta  irmos ao mesmo  John Neubauer, 
que indica no termo totalizar lukacsiano reminiscências da ideia de Goethe e Schiller de que “the 
dramatic poet  represents an event as  ‘totally present’  (volkommen vergangen).  (NEUBAUER, p. 
533). Lukács dirá que o mundo como  totalidade não é uma característica única dos gregos: “em 
Giotto e Dante, em Wolfram   de Eschenberg e Pisano, em São Tomás e São Francisco o mundo 
voltou  a  ser  uma  circunferência  perfeita,  abarcável  com  a  vista,  uma  totalidade”. De  qualquer 
modo,  as  formas  romanescas  não  são  consideradas  como  um  passado  do  romance moderno. 
Percebemos por este movimento certa inconsistência teórica, que não será sentida em Bakhtin. 

Pela concepção entre integralidade espiritual que Lukács infere da sociedade grega ele cria 
uma explicação  inédita a  respeito do herói da  tragédia. O herói nessa visão “sucede ao homem 
vivo de Homero e o explica e o transfigura justamente pelo fato de tomar‐lhe a tocha bruxuleante e 
inflamá‐la com brilho renovado” (LUKÁCS, p. 33). Ao relacionar o homem da tragédia ao homem 
grego ele dirá que a forma artística e a Erlebnis, vivência – termo caro a Dilthey – implicam‐se. Daí, 
um dos pontos mais discutíveis e que suscitariam mais controvérsias seria  justamente a  ideia de 
que a forma romance “é uma expressão do desabrigo transcendental” (LUKÁCS, p. 33 e 38.). No 
artigo de Prabhakhara Jha alude‐se a duas  instâncias que  indicam no romance sua problemática: 
“The  novel  is  thus  a  problematic  genre  for  Lukacs  in  a  double  sense:  first,  it  expresses  the 
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problematic  character  of  both  the  structures  and  as  a  result,  its mode  os  expression,  its whole 
construction  is  fully  in conformity with unaccomplished  (unaccomplishable, accordin  to Lukacs) 
takes or problems” (JHA, p. PE‐38). 

Ainda se sente em Don Quijote certos lampejos da vida total visualizada na grande épica, e 
esta  novela  é  considerada  por  Lukács  um  paradigma‐tipo  para  as  novelas, mas  a  partir  dela, 
segundo  Jha, a  forma‐romance “loses all visible  relation  to  the world of  ideas”(  JHA, p. PE‐38).  
Este o 1º tipo romanesco. A partir do 2º  tipo, o da desilusão amorosa, Lukács passa a discutir os 
grandes romancistas desde Goethe a Tolstoi, que são basilares para a conformação do romance na 
era moderna,  autores  especialmente  importantes  para  as  obras  posteriores  de  Lukács,  como O 
romance realista, que seria a base para sua compreensão do romance como um todo, e suporte para 
sua grande Estética. 

Como dizíamos, para Lukács, “ser herói não é mais a forma natural de existência da esfera 
essencial; antes, é o elevar‐se acima do que é simplesmente humano, seja da massa que o circunda 
ou dos próprios instintos”. Em outras palavras, trata‐se de uma tipologia arquetípica, diria, se isso 
não fosse uma heresia para a crítica materialista. Já que a forma artística está imersa na totalidade 
da vida, na época burguesa; para Lukács “o  romance busca descobrir e  construir, pela  forma, a 
totalidade oculta da vida”. Em Lukács o homem perdeu contato com sua totalidade vital, com um 
todo harmonioso, daí uma intuição brilhante sua a esse respeito: “Toda a forma é a resolução de uma 
dissonância  fundamental  da  existência,  um mundo  onde  o  contra‐senso  parece  reconduzido  a  seu  lugar 
correto, como portador, como condição necessária do sentido”. 

O  romancista  tenta  captar esse movimento,  irmanando na  forma  seu  sentido.  Já o crítico 
seria, dentro dessa episteme, “aquele (...) cuja experiência mais forte é esse conteúdo anímico que 
as  formas  ocultam  indireta  e  inconscientemente  em  si. A  forma  é  sua  grande  experiência,  ela 
possui, como realidade imediata, força de imagem, é o elemento realmente vivo em seus escritos”. 
Está  claro  que  Lukács  entende  a  relação  forma‐conteúdo  como  um  continuum  indissociável: 
revelando a  forma, o sentido oculto  também se revela, descobrindo os elementos da  tessitura da 
forma, a totalidade integrada também se desprende. 

Ora,  tipologicamente,  o  herói  da  épica  representa  um  destino  não  pessoal,  mas 
comunitário.  O  espaço  da  épica  é  o  mundo  inteiro,  o  do  romance  limita‐se  a  um  pequeno 
fragmento dele e Lukács só encontra esse espaço amplo na Divina comédia e acha nele o movimento 
de transição real da épica ao romance, Dante, diz ele, “constitui uma transição histórico‐filosófica 
da pura epopeia para o romance”. (LUKÁCS, respectivamente, pp. 60, 61, nota 23 e pp. 67 e 69). O 
mundo do romance, portanto, tem a ver com o sentido da experiência de um mundo vazio dela, o 
desprendimento  do  homem  de  sua  comunidade  de  iguais.  Por  isso  também,  ecoando  Hegel, 
Lukács constata a pura abstração das peças compósitas do romance: “os elementos do romance são 
inteiramente abstratos” (LUKÁCS, p. 70). 

Por  isso, durante toda a sua  longa vida, Lukács nunca pôde se reconciliar com o romance 
moderno, nunca pôde ver nele senão ecos dessa busca ansiosa pela vida. O pessimismo lukacsiano 
será denunciado por Adorno em um artigo polêmico, de rara violência, publicado em 1958, no que 
seria  seguido  por  Ernst  Bloch,  que  “se  opôs  a  Lukács  a  respeito  de  suas  teses  relativas  ao 
expressionismo  apoiando‐se  justamente na Teoria  do  romance”.  (TERTULIAN, p.  33). Até mesmo 
Lenin  irá manifestar‐se  sobre  as  suas  opiniões  políticas.  Todas  essas  imprecações  irão  criar  em 
Lukács  um  espírito  absolutamente  “anti‐dogmático”,  avesso  aos  sectarismos.  Contudo,  ainda 
assim, sua Estética ainda será marcada pelo conceito de realismo e aquela reconciliação com a arte 
moderna jamais se daria. 

Jameson  levantará  duas  questões  a  respeito  deste  livro  que  vimos  lendo  a  respeito  da 
relação forma‐conteúdo: “A grande riqueza e sugestividade da Teoria do romance resulta mais dos 
problemas que  seu  referencial especulativo permite  levantar do que das  resoluções que oferece. 
Em 1º  lugar, há nele uma contradição entre  forma e conteúdo (grifos meus) que em última análise, 
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projeta dúvidas sobre suas conclusões”. Para concluir: “Na medida em que também implica uma 
teoria do herói, uma teoria do conteúdo do romance, podemos nos surpreender ao detectar todo 
um conjunto de pressupostos não imediatamente visíveis, toda uma psicologia preconcebida, que 
se opõe em conflito com o referencial de conceitos hegelianos puramente formais, do restante do 
livro”. (JAMESEON, p. 141). 

Parece  haver  uma  incompatibilidade  entre  a  busca  do  herói  à  “morada  do  ser”  e  “a 
descrição formal que Lukács faz do romance como um processo no qual nenhum roteiro é dado de 
antemão; no qual até mesmo esta caracterização da procura metafísica do homem no mundo não é 
válida, e se afirma como um valor preconcebido e imposto à informidade inicial da existência”. 

Jameson acerta quando descreve o estado exigido pela Teoria do romance e, em verdade, o 
que se pode se pensar dessa  incompatibilidade é que ela contamina o  juízo que se pode fazer do 
romance moderno, pautado justamente pela plasticidade na capacidade de mimetizar o real, de se 
apropriar  linguisticamente do mundo, seja ele certo ou não, seja ele desanimador ou não. Porém, 
Jameson acena  junto aos dois capítulos tipológicos – que definem as linhas do romance, segundo 
Lukács, os romances do idealismo abstrato e da desilusão amorosa – uma possibilidade de busca 
não  metafísica,  mas  histórica,  isso,  sobretudo,  se  pensado  em  torno  àqueles  capítulos  que 
descrevem o papel de Tolstoi e Goethe na fisionomia do romance moderno: 

 
No entanto, quando nos voltamos para os capítulos sobre Goethe e Tolstoi, vemos que, sem 
a  consciência  de  Lukács,  este  segundo  termo  metafísico  –  o  mundo  –  transforma‐se 
imperceptivelmente em outro – a sociedade. A esta altura, a própria qualidade da oposição é 
diferente, e tudo se altera: a nova tensão é histórica, e não metafísica e a relação do homem 
com  seu meio  social  deixa  de  ser  aquela  relação  estática  e  contemplativa  própria  à  sua 
situação metafísica no universo. (JAMESON, p. 143). 

 
Em outro texto, “Narrar ou descrever”, de 1936, Lukács mostra diferenças qualitativas no 

modo de escrever o romance em dois autores, tão diferentes quanto fundamentais, especialmente 
tendo em vista o papel representativo que assumem na história do romance: Zola e Tolstoi. Para 
ele, “a descrição de Zola é feita do ponto de vista do observador, enquanto a narração de Tolstoi é 
feita do ponto de vista do participante”. 

Tertulian explica a partir disso, o sentido que Lukács quis dar a esses  termos, para ele, a 
capacidade narrativa de autores importantes no seu contexto – o autor menciona Balzac, Stendhal 
e Tolstoi – é que há certo engajamento político desses autores, enquanto o romance naturalista se 
vê  impotente  “de  dominar  a  vida  histórica  de  seu  tempo  por  uma  participação mais  ativa”.  ( 
TERTULIAN, respectivamente, pp. 49 e 50). 

 Por  todos  esses modos  de  analisar  a  história,  vemos  quão  fundamental  foi  o  papel  de 
Lukács na constituição de uma leitura histórica que se quer dialética. 

Há que considerar a demissão desse livro por parte de Lukács, assumindo uma posição “de 
modo  questionável,  da  descrição  à  prescrição,  atacando  escritores  em  nome  de  um modelo  a 
priori.” (JAMESON, p. 150). 
 
A teoria do romance em Bakhtin 

 
Bakhtin conhecia bem a Teoria do Romance de L. Conhecia tão bem que cogitou traduzi‐la 

nos  anos  20,  em virtude de  inúmeras  tentativas no  afã de  conseguir dinheiro. Clark  e Holquist 
indica que o projeto permaneceu inacabado, já que o próprio Lukács não gostava mais do livro. É 
compreensível que  tenha  começado  seus  estudos da  teoria do  romance  a partir de uma virtual 
tradução de uma teoria  literária em  torno de um gênero que, na Rússia, havia suscitado tantos e 
tão bons romancistas – e os nomes de Gogol, Puchkin e Dostoiévski são suficientes a esse respeito. 
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Ele não  tinha ainda esboçado um estudo aprofundado e amplo o  suficiente para  contemplar os 
romances, e as teorias russas ainda lhe eram insuficientes para compreender suas dimensões.  

O aspecto mais forte, no entendimento de B., de que a teoria do romance era um assunto a 
ser perseguido, é que para ele, o romance conjugava, dentre  todos os gêneros  literários, o maior 
número de saídas estéticas e, em assim sendo, era o que melhor resolvia os dilemas ético‐estéticos 
de nosso  tempo,  “o  romance  é uma  espécie de  fora‐da‐lei  epistemológico, um Robin Hood dos 
textos” dizem Clark e Holquist. Desta  forma, por ser ele um gênero metamorfo, que  recolhe em 
suas  instâncias  todo  tipo  de  subgêneros,  por  dialogar  com  todos  eles,  sem  perder  sua  própria 
fisionomia, foi que B. propôs a si estudar este gênero. E ele recebe de suas mãos três trabalhos de 
fôlego, generosas  análises de  importantes  fases do  romance na história da  estética. Por  certo,  a 
leitura conjunta desses textos apenas não é suficiente para cobrir todo o seu pensamento sobre o 
assunto e de alguma forma é fácil perceber por quê. O primeiro motivo disso é que B., ao longo de 
sua carreira, dedicou‐se ao estudo das questões romanescas e partia dali muitas de suas ilustrações 
da vida ética. Outro, seria que, em muitos casos, não pôde dar término a algumas de suas  ideias 
sobre o romance. O  livro sobre Dostoiévski, por exemplo, recebeu em 1924 uma primeira edição, 
seguido de uma segunda 40 anos depois, em 1963,  infelizmente sofreu décadas de ostracismo. O 
livro sobre Rabelais, que contém uma crítica  (embora, velada) do stalinismo, sofreu  todo  tipo de 
censura por parte da cultura oficial russa, o livro tendo de desaparecer por um tempo. 

Bakhtin começa Questões de literatura e de estética examinando o problema do conteúdo e da 
forma do romance de um modo geral, não se detém em um único autor, o livro pretende‐se “uma 
estética sistemática e geral”. Como o livro fora escrito em vários momentos da carreira de Bakhtin 
– os textos datam de 1924, 1934‐5, 1937‐8, 1940, 1941, 1940‐70 – fica fácil perceber que o autor não 
dialoga ao mesmo tempo com os mesmos interlocutores – e eles são vários – serve, portanto, para 
dar um balanço das suas perspectivas sobre o gênero e a evolução de seu conceito. 

Bakhtin  entende,  acompanhando  de  perto  a  busca  da  unidade  estética  na  obra  de  arte 
literária, pelos formalistas – entendendo que essa unidade deve ser encontrada sim na obra, mas se 
precisarmos o âmbito cultural que ela encarna – não poderíamos prescindir de outros “domínios” 
encontrados  ex  post  facto  do  teor  da  obra,  “na  unidade  da  cultura  humana”.  Em  uma  tacada, 
portanto, ele rejeita o teor unicamente imanente da análise literária, ânsia da perquirição científica 
dos formalistas, e continuada por várias poéticas que desconsideram os fatores ditos “extrínsecos” 
da  literatura. Para ele, a “forma”  tal como  lida pelos  formalistas, recebe uma “supervalorização” 
não devida. O  texto pronto é a suma de uma  tentativa apaixonada, melancólica, de  totalizar um 
momento, nos seus limites linguísticos. A língua produz ideologias, encadeia estilemas, variedades 
históricas, e “cristaliza” esses índices num todo coerente e rico de vozes. 

Disso se segue que as análises que a “estética material” propõe – termo com o qual o autor 
dispõe  as  preocupações  positivistas  e  formalistas  –  resulta  em  uma  série  bastante  equívoca  de 
corolários. Bakhtin enumera‐as uma a uma, e fundamenta a sua estética em seguida. Para ele, uma 
“estética material  não  é  capaz  de  fundamentar  a  forma  artística”.  Ela  “não  pode  estabelecer  a 
diferença  essencial  entre  o  objeto  estético  e  a  obra  exterior,  entre  a  articulação  e  as  ligações  no 
interior deste objeto  e  as  articulações  e  ligações materiais no  interior da obra”. Há,  assim, uma 
“confusão entre as  formas arquitetônicas e composicionais”. Ela não é capaz de explicar a visão 
estética fora da arte”, bem como não pode “fundamentar a história da arte”. (BAKHTIN, 1998, pp. 
19, 21, 23 e 26.). 

Todo ato cultural vive por essência sobre fronteiras: nisso está sua seriedade e importância; 
abstraído dessa fronteira, ele perde terreno, torna‐se vazio, pretensioso, degenera e morre. Por não 
ser ele um res nullius, o conteúdo da obra – seu valor de conhecimento, portanto, mediante uma 
realidade ética – “não aceita a avaliação ética nem a formalização estética, mas afasta‐se disso. Sem 
o conteúdo a obra não pode propor a ordenação dos conceitos nem a visão de mundo efetivamente 
enunciada”.  Não  se  deve  perder  de  vista  que  justamente  a  ausência  de  conteúdo,  ou  sua 
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peremptória  desconsideração,  é  dos  temas  candentes  da  teoria  formalista.  Em  Lukács,  a 
“superafetação” da forma, irritou um autor do calibre de Bertold Brecht53. 

Com  tantas  coisas  postas  no  jogo  estético,  não  se  pode  simplesmente  perder  de  vista  o 
conteúdo como dimensão desimportante da estética geral. A forma e o conteúdo, ambos, são a arte, 
para Bakhtin. Bakhtin não postula uma poética normativa, como o texto de Lukács deixa entrever, 
subvalorizando, inclusive, a literatura moderna. No jogo literário, se assim se pode dizer, Bakhtin 
resolve a tensão enunciando uma ética que procura aproximar instâncias de consciências – o self e 
o  outro,  nas  palavras  de  Holquist  e  Clark.  Não  há,  nesse  sentido,  conteúdo  que  escape  à 
consideração do  romancista,  sendo  todos  os  assuntos  aspectos  incompletos do humano. Agora, 
observe que esta ética dialógica tem em sua esteira justamente o livro de Dostoiévski – Memórias do 
subsolo – sua “insistência subterrânea do homem no seu direito de negar toda definição com que a 
sociedade possa rotulá‐lo”. (HOLQUIST/CLARK, p. 97). 

Nega‐se, a partir desta perspectiva, que o self se enquadre a todas as categorias, e o homem 
só vai achar sua completude, isto é, a obtenção das “categorias para fixar [seu] próprio self (...) de 
outros selves”. 

A  busca  do  diálogo  força  o  pesquisador  da  arte  a  entendê‐la  não  como  ente  separado. 
Bakhtin opõe conhecimento a obras, mas essa busca está imersa em seu diálogo cultural mais amplo. 
Chega  a  dizer:  “é  indispensável  considerar  outros  pontos  de  vista  a  fim  de  se  encontrar  uma 
abordagem e tornar substancial a unicidade histórica do ato cognoscível e  isolado. Logo se depreende 
que cada obra de arte, ocupa uma posição autônoma no tocante à realidade do conhecimento e do 
ato, o que cria a historicidade imanente da obra de arte”. (HOLQUIST/CLARK, p. 32). 

O vocabulário denuncia as questões que preocupavam Bakhtin no  tocante aos debates de 
sua época – década de 20 – quando o neokantismo e o hegelianismo estavam em alta, daí certa 
insistência no caráter epistemológico da arte, bem como a intuição histórica de sua existência. De 
algum modo, também, Bakhtin opera como que um retorno aos românticos ao pensar a arte como 
modo de operar  transformação  social,  já que,  segundo  ele,  a  arte  é ponte posta  entre homem  e 
natureza,  ela  humaniza  a  natureza  e  naturaliza  o  homem. Com  vistas  a  tudo  isto,  fica  claro  o 
conceito  de  conteúdo  da  obra  de  arte  formulado  pelo  autor.  O  conteúdo  é  a  realidade  do 
conhecimento e do ato estético que entra com sua  identificação e avaliação no objeto estético e é 
submetida a uma unificação concreta, intuitiva, a uma individualização, a uma concretização, a um 
isolamento  e  a  um  acabamento,  ou  seja,  a  uma  formalização multiforme  com  a  ajuda  de  um 
material determinado  anteriormente. Ele  “representa  o momento  constitutivo  indispensável  (...) 
correlativa  à  forma  estética”.  Em  outras  palavras,  a  forma  desconexa  desse momento  é  nula, 
esteticamente  insignificante e o artista deve se relacionar com “os valores do conhecimento e do 
ato  ético”. A  postupok  –  palavra  sem  tradução  certa  para  o  português, mas  que  indica  “a  ação 
eticamente voltada para”, conferindo uma mostra de empenho e se exige do autor‐artista. Bakhtin 
objeta à poética contemporânea – contra a qual ele se afirma – os dois sentidos que “conteúdo” 
pode  assumir,  assentando o  “absurdo patente” de  separar os  termos  forma/conteúdo. Para  esta 
poética “o conteúdo é apenas um elemento da forma” e também “um elemento do materialʺ. 
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Escrevendo em condições do deserto: a escrita e o compromisso com o 
outro 

 
Carlos Roberto de Carvalho54 
Flávia Miller Naethe Motta55 

 
 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 
[...]. (Drummond de Andrade, 2012, p. 138). 

 
Condições  de  deserto  se  interpõem  entre  nós,  pesquisadores/leitores  de  Bakhtin,  porém 

ainda  presos  as  nossas  “concretudes”.  A  condição  de  prisioneiros  de  nossas  próprias 
(com)tradições  têm nos  levado  a perguntar  sobre nosso  trabalho de  ensino‐pesquisa‐extensão  e 
nossa relação com os outros. Que pontes lançar para promover o encontro entre mim e outro, entre 
as  três esferas de atividades ou responsabilidades acadêmicas? E mais, estamos dispostos a sair, 
cada qual de seu território familiar e mergulhar nesse desconhecido árido e incontrolável deserto 
em que nos  insulamos  e no qual, muitos de nós,  às vezes nos  encontramos perdidos  e  alheios, 
procurando dar nossas contribuições à ciência, a arte e a vida? 

 
Os  três  campos da  cultura  humana ‐ a  ciência,  a  arte  e  a  vida ‐ só  adquirem unidade  no 
indivíduo  que  os  incorpora  à  sua  própria  unidade.  Mas  essa  relação  pode  tornar‐se 
mecânica,  externa. Lamentavelmente  é o que  acontece  com maior  frequência  (BAKHTIN, 
2011, p. XXXIII). 

 
 Essa é a proposta deste ensaio: buscar um encontro entre arte, ciência e vida, uma tentativa 

de eliminar os desertos e os insulamentos em que nos encontramos.  Portanto, indicamos ao nosso 
leitor/leitora, que aqui procuraremos  traçar a paisagem do mundo  contemporâneo,  tal qual  tem 
sido  percebido  por  nós.  Partimos,  portanto,  do  contexto  da  própria  crise:  a  crise  do  ato 
contemporâneo.  

Não é novidade alguma afirmar que vivemos em um mundo em que o consenso e o bom 
senso  quase  não  existem mais,  gerando,  assim, uma  grave  crise de  compreensão. Não  há mais 
senso  comum.  O  cientista  não  compreende  o  artista.  O  artista  não  compreende  o  homem  de 
ciência. E ambos não estão nem aí para o quê pensa o homem simples do povo.  Este por sua vez, 
não dá a mínima importância ao que fazem ou dizem os dois outros. É como se dissessem “a teoria 
na prática é outra e a vida continua apesar de sua vã filosofia”. A crise é ampla e  irrestrita e nos 
encontramos paralisados frente a ela. 

Neste mundo de mútuas  incompreensões  todos  se  acusam,  reclamam uns dos  outros,  e 
morrem sem ser plenamente felizes. Morrem simplesmente. E a vida não melhora porque a culpa é 
sempre do outro: que não descobre a cura para doenças morais e físicas que nos afligem; que não 
segue o que  foi escrito e prescrito na e pela bula dos cientistas; que não entende nem valoriza as 
novas  tendências  estéticas  e  as  novas  linguagens  artísticas;  que  faz  uma  arte  confusa  que  nem 
parece  arte e reclama do público que não a entende nem a valoriza.  

Enfim, se a vida não tem mais jeito nem graça, a culpa está e é sempre do outro. Mas ela é 
ao mesmo tempo de todos. Quem acusa é também acusado. Quem é acusado se desculpa.  A culpa 

                                                            
54 UFRRJ – carlos.beto.carvalho@gmail.com 
55 UFRRJ ‐ flavia_motta@hotmail.com  
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é o nó górdio, o vento que sopra no deserto de cada dia e devasta tudo: corações e mentes. Dilacera 
principalmente  a  carne  humana  que  é  servida  nos  banquetes  dos  senhores  da  guerra,  das 
indústrias, da  religião  e da política.   Corrompe o  sentimento de amizade  e de  fraternidade que 
deveríamos cultivar de uns para com os outros. A culpa não tem responsabilidade nem piedade, 
castiga, condena e mata a arte, a ciência e a vida. A culpa é antropofágica, selvagem e bárbara.  

Diante do terrível espetáculo de indiferença e de tanta impiedade, convém lembrar‐nos da 
poesia de Brecht. Recitá‐la como se  fora uma oração  rezada no  terço de cada dia desses  tempos 
sombrios. Recitá‐la como epitáfio ou elogio à  loucura de nossa  indiferença  frente ao deserto que 
nos avizinha. 

 
É certo: ganho o meu pão ainda,/Mas acreditai‐me: é pura casualidade./ Nada do que faço 
justifica/ que eu possa  comer até  fartar‐me./ Por enquanto as  coisas me  correm bem/(se a 
sorte me abandonar estou perdido). E dizem‐me:  ʺBebe, come! Alegra‐te, pois  tens o quê!ʺ 
(BRECHT) 56.  

 
Ele ainda nos pergunta: como podemos comer, se a comida que comemos, nós a tiramos de 

quem tem fome? Como podemos beber, se a água que bebemos, nós a tiramos de quem tem sede? 
Às perguntas de Brecht acrescentamos as nossas: como pesquisar, escrever sem levarmos em conta 
a  fria  realidade  de  nossas  esquinas?  Como  viver  sem  levar  em  consideração  a  existência  de 
milhares de outros que teriam os mesmos direitos?  

Os versos de Brecht nos mostram ainda a nossa inabalável indiferença para com a vida de 
todos  aqueles  que  padecem  de  fome  e  frio,  que  moram  nas  ruas,  debaixo  dos  viadutos, 
chafurdados  nas  drogas  e  se  alimentando  de  lixo.  Horror  que Manuel  Bandeira  (tradutor  de 
Brecht) também traça, com espanto, seu vivo retrato.  

 
Vi  ontem  um  bicho/Na  imundície  do  pátio/Catando  comida  entre  os  detritos./Quando 
achava alguma coisa,/Não examinava nem cheirava:/Engolia com voracidade./O bicho não 
era  um  cão,/Não  era  um  gato,/Não  era  um  rato./O  bicho,  meu  Deus,  era  um  homem 
(BANDEIRA, 1993. P27.).  

 
Bandeira  nos  remete  novamente  a  Brecht,  no momento  em  que  ele, mais  uma  vez,  nos 

interpela:  
 
Que  tempos  são  estes,  em  que/é  quase  um  delito/falar  de  coisas  inocentes./Pois  implica 
silenciar  tantos  horrores!/Esse  que  cruza  tranquilamente  a  rua/não  poderá  jamais  ser 
encontrado/pelos amigos que precisam de ajuda? (BRECHT, op.cit.).  

 
Os poetas nos apontam para aquelas regiões “invisíveis”57 de nossa sociedade. Temos nos 

esforçado muito para não vê‐las e, assim, nos proteger do que possa azedar o nosso jantar, tirando‐
nos  o  apetite,  a  ilusão  e  o  sono.  Tirando‐nos,  sobretudo,  a  capacidade  de  pensar  e  agir 
responsavelmente. O fato é que continuamos  incólumes e sem nos comover ante a tanta miséria. 
Fingimos que não o vemos ou não vemos que fingimos?  

Crise  epistemológica  ética  ou moral?  O  fato  é  que  os  deserdados,  “Os  condenados  da 
terra”, como os nomeou Fanon (2005), nos veem e nos enchem de pavor e de medo. E de tal forma 
que nos obrigam a nos confinar nos desertos de nossos condomínios cercados de grades, cadeados, 
jardins e policias armados até os dentes. Uma forma estranha de viver em segurança e em privação 
de  nossa  própria  liberdade  para  conter  desesperada  e  inexoravelmente  os  desertos  sociais  que 
avançam sobre todos nós. Escaparemos a eles? Não arriscamos a resposta, temos medo.  

                                                            
56BRECHT, Bertold. Aos que vierem depois de nós. poema extraído do caderno ʺMais!ʺ, jornal Folha de São Paulo ‐ São 
Paulo (SP), edição de 07/07/2002, tendo sido traduzido pelo poeta Manuel Bandeira 

57Assim entre aspas porque para nós elas são completamente visíveis. 
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Não! Não  somos  os  anjos  tortos  que  anunciam  zombeteira  e  sarcasticamente  o  fim  do 
mundo. Queremos  apenas  anunciar  a  sua monumental  e  evidente  presença  em  nossas  ruas  e 
avenidas. Queremos anunciar que estamos vivendo em um  tempo sem delicadezas, sem amor e 
compaixão. Tempo em que a vida é uma ordem dura como pedra. Contudo, mais duro é o nosso 
coração prenhe de cáustica  indiferença. Queremos dizer, sobretudo, que, de nada nos adiantaria 
escrever, pesquisar  e  educar  se perdêssemos  a  fé  em  outro mundo diferente;  se perdêssemos  a 
convicção  que,  ainda,  há  tempo  para  transformá‐lo  com  a  nossa  ação  responsiva  de  amor  e 
compaixão por cada homem que se encontra a nossa volta; que  faz parte do nosso mundo e de 
nossa vida.  

Não  estamos  nos  servindo  da  poesia  e  das metáforas  apenas  para  ornar,  espantar  ou 
seduzir  o  leitor.  Concordamos  com  João  Cabral  que  “é  difícil  defender,/  só  com  palavras,  a 
vida,/ainda mais quando ela é esta que vê Severina” (MELO NETO, 1996) 58.  Mas se não podemos 
responder às perguntas que a vida sempre nos  impõe como desafio, é ela mesma que  responde 
com sua presença viva, e de punho em riste. A vida não nos evita. Servimos‐nos aqui da poesia 
como  palavra  responsável,  como  palavra  que  precisamos  responder  com  gestos  concretos, 
solidários e responsáveis no interior da própria vida.     

É dos poetas, mais que dos cientistas, que temos aprendido as melhores lições. Eles nos dão 
vias de reflexão com beleza, razão e emoção. Obrigam‐nos a dar uma resposta aos horrores da vida 
contemporânea.   A poesia não é puro deleite, mas ato enunciativo. Como bem nos disse Rubem 
Alves:  

 
A poesia não é coisa fraca por ser coisa da alma. Ela é forte precisamente por brotar da alma. 
[...] “a poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de Transformar o 
mundo, atividade poética é revolucionária por natureza, exercício espiritual, é um método 
de libertação interior. A poesia revela este mundo; cria um outro...” ( 2007, p.13).   

 
O  importante  não  é  constatar  a  existência  dos  desertos,  o  abandono  das  crianças  ou  o 

racismo e os preconceitos, mas pensar em quê e o quê fazer com eles enquanto sujeitos ao nosso 
não‐alibi de existir.  Enfrentemo‐lo então pela ótica da ciência e também da poesia.     

Nosso  modo  de  vida  trouxe  consequências  graves  para  nossa  maneira  de  ser‐estar  no 
mundo. Trouxe‐nos, sobretudo aridez. Abordar essa questão será encarar o deserto como sintoma 
de uma doença critica da qual  fomos  todos acometidos. Doença que, de  tão acostumados,  talvez 
não possamos mais nos reconhecer sem ela. Todavia, mais que extirpá‐la, incorporá‐la como parte 
de nossa existência. Assim como fez o poeta que ao ver a pedra no meio do caminho a transformou 
em enunciação poética,  incorporando‐a a história de suas retinas,  transformando‐a em objeto de 
sua reflexão. 

 
No meio do caminho tinha uma pedra  /Tinha uma pedra no meio do caminho/Tinha uma 
pedra/ No meio do caminho  tinha uma pedra./Nunca me esquecerei desse acontecimento/ 
Na  vida  de  minhas  retinas  tão  fatigadas.  /  Nunca  me  esquecerei  que  no  meio  do 
caminho/Tinha  uma  pedra./Tinha  uma  pedra  no meio do  caminho/No meio do  caminho 
tinha uma pedra (DRUMMOND DE ANDRADE  2012, p. 237).  

 
É sob ou sobre esta pedra que se ergue, se cristaliza e se expande entre nós, que precisamos 

pensar um caminho plausível para outro mundo. Para dizer com Freire (2001) e acolhendo ainda 
as palavras dos poetas, o nosso compromisso nesse tempo limite tanto com a educação quanto com 
a pesquisa, não pode ser outro:  incorporar a  realidade de pedra como parte de nossas respostas 
possíveis. Frente ao processo de arenização das relações humanas, comprometer‐se solidariamente 
com o Outro, pois, segundo Bakhtin (2011), só e tão somente o outro é capaz de nos ajudar a ver ou 

                                                            
58Versos retirados e apropriados livremente do poema Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto.  
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rever aquilo que não podemos ver inteiramente do lugar único que ocupamos no mundo. Só com o 
outro podemos escapar ao deserto que entre nós se  formou e que pesa  insuportavelmente sobre 
nossos ombros.  

Tanto Bakhtin quanto Freire têm nos ajudado a compreender a importância de uma ciência 
dialógica e polifônica, na qual as soluções dos problemas não sejam apenas buscadas por um único 
ponto de vista, mas no diálogo solidário entre os homens. Qualquer coisa  fora desta perspectiva 
não é ato solidário e libertador, mas ato de violência que fere a dignidade humana ‐ tanto minha 
quanto a do outro. Como bem nos escreve Freire, no título do segundo capítulo da Pedagogia do 
Oprimido:  “Ninguém  liberta  ninguém,  ninguém  se  liberta  sozinho:  os  homens  se  libertam  em 
comunhão”. (1987, p.29). “Nem pró nem contra, mas no simples estar juntos uns em presença dos 
outros”  (ARENDT,  1990, p.  225)  é  que  conseguiremos  suportar  a  “insustentável  leveza do  ser” 
(KUNDERA, 1985). Mundo que, no final das contas, “não pesa mais que a mão de uma criança” 
(DRUMMOND DE ANDRADE, 2012, P.33), desde que convoquemos o outro para viver juntos.  

No campo das ciências humanas o compromisso ético do pesquisador é sempre com a vida.  
É  assim,  seco,  reto  e direto que  temos  entendido  a pesquisa. A vida  como  ela  é  e  a vida  como 
deveria  ser. Compromisso  com  o  conhecimento  e  com  a  ética que dá  sentido  ao  agir  como  ato 
humano responsável.  Ato que nenhum outro pode assumir em meu nome. Fora dessa perspectiva 
responsável, a vida é um deserto que cresce entre mim e o outro. Entre os homens. É contra esse 
deserto que ameaça nossa vida em comum entre tudo e todos que nos tem feito pensar e desejar os 
oásis  da  existência  responsável;  que  tem  nos  mobilizado  em  direção  ao  um  escrever‐pensar‐
pesquisar  responsável, a nos multiplicar em palavras e a gritar  feito  João Batista  como voz que 
clama no deserto. Segundo Bakhtin,  

 
A vida conhece dois centros de valores, diferentes por principio, mas correlatos entre si: o eu 
e o outro, e em  torno destes dois centros  se distribuem e  se dispõem  todos os momentos 
concretos do existir. (Apud Ponzio, 2010, p.22).   

 
 As palavras de Bakhtin são a tônica e a origem deste texto. Uma resposta às suas palavras 

que temos tomado sob nossa intransferível responsabilidade. É em torno desse núcleo ‐ que não se 
confunde  ‐ que  temos pensado as nossas atividades de pesquisa e de ensino. Atividades que, de 
modo algum, podem ser desvinculadas de nossas próprias vidas e da existência de outras vidas, 
sejam a de nossos alunos, orientandos, pesquisadores e/ou sujeitos de nossa pesquisa com os quais 
trocamos  nossas  impressões  a  respeito  do mundo.  Partimos  do mesmo  princípio  proposto  por 
Bakhtin em todo conjunto de sua obra e principalmente pela sua filosofia do ato responsável como 
não‐álibi: a de que todos somos responsáveis por todos, e nós, mais que todos os outros.  

  É ao outro, e sempre a ele, a quem temos procurado responder oferecendo o nosso ponto 
de  vista.  Ponto  de  vista  sobre  o  mundo  que  cada  vez  mais  ameaçado  pelo  crescimento  de 
incomensuráveis  desertos.  Todavia  apesar  dessa  existência  miserável  e  sem  comiseração  que 
ameaça  todos;  tantos os que oprimem quanto os que são oprimidos, não podemos nos  furtar ao 
enfrentamento amoroso e esperançoso e fazer dele o nosso lócus de reflexão e luta pela vida e pela 
liberdade. Se não for assim, qual sentido de uma pesquisa ou de uma educação que não vise o bem 
do homem, que não vise o bem da vida? Que não vise o conhecimento e a liberdade de todos?      

Esta  é  a  ética  com  a  qual,  segundo  nosso  ponto  de  vista,  deveria  prometer  e  se 
comprometer  qualquer  pesquisador/a  educador/a,  habitantes  desse  vale  de  lágrimas  secas  e 
petrificadas.   Senão de que nos valeria pesquisar‐educar? Quanto a  isso, a obra de Bakhtin não 
deixa dúvidas: somos inteiramente responsáveis por nossa vida e pela vida de outros homens.  A 
nós não caberia nenhum perdão, nenhum álibi.   

A dimensão ética da pesquisa/educação  remete à nossa  responsabilidade a qual deve ser 
relacionada à responsividade que se traduz na forma como os sujeitos concretos se colocam diante 
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das situações com as quais lidam. Reflete‐se no lugar que o sujeito ocupa na existência e implica na 
alteridade sob a forma de resposta ao outro. Se a responsabilidade refere‐se ao assumir os próprios 
atos, a responsividade é o responder a alguém ou a alguma coisa. O agir individual relaciona o que 
há de próprio e coletivo nas  interpretações pessoais, posto que o sujeito só possa compreender o 
mundo  a  partir  de  sua  realidade  histórica  e  cultural, mas  ainda  assim  o  faz  em  seus  próprios 
termos, sendo, portanto, responsável por sua ação. Para Sobral “trata‐se de uma m  diação  que 
depende  da  apropriação  específica  que  cada  sujeito,  singular  que  é,  faz  pessoalmente  da 
interpretação (objetivação) coletiva do mundo dado” (2008, p. 227). 

O que faço e a quem respondo quando faço é a dupla face do agir humano. O sujeito ético, 
portanto, está em relação com o outro de forma dialógica. Essa tensão entre a solidão individual e 
a  submissão ao  coletivo  se dá pela  responsabilidade  situada no agir  concreto de um  sujeito  em 
relação de responsividade aos outros. A atitude responsiva ativa é condição estruturante do texto 
de pesquisa e o que o pesquisador diz está marcado por ela, esteja ele consciente disso ou não. 

Em Para uma Filosofia do Ato Responsável, Bakhtin mostra que há uma separação irredutível 
entre o mundo da cultura e o mundo da vida. Enquanto o primeiro é marcado pela abstração, o 
segundo  ‐ campo da realidade  ‐ é singular e  irrepetível. O  texto anuncia um projeto ético: nossa 
existência singular  traz como consequência que a ação de cada um não pode ser  feita por outra 
pessoa. É preciso agir na realidade e isso decorre da singularidade de cada ser, do fato de que cada 
eu é único (2010, p. 98‐99). É minha singularidade que me obriga (p. 118). O ser tem que assumir 
proposições  com validade  teórica ou valores históricos para que  eles ganhem  sentido  (p.  94, p. 
105).  

Já que não temos álibi para nossa existência, ao pesquisar, marquemos nossa posição diante 
da pergunta que formularemos e das respostas que buscaremos para ela. Segundo Bakhtin, e assim 
também o é para nós, a  luta pela  liberdade é uma  tarefa  infinda, urgente e necessária. São essas 
preocupações  que  têm  dado  sentido  às  nossas  pesquisas  e  às  nossas  atividades  de  ensino.  
Pesquisas  em  que  temos  refletido  sobre  a  importância  da  linguagem  e  da  educação  dos  seres 
humanos, os únicos que segundo Kant (1996, p.11), precisam e devem ser educados, pois só assim 
poderão se tornar verdadeiramente homens autônomos e livres.      

Contra  todo o pessimismo que ameaça a dignidade humana  tem sido o sentido de nossa 
ação  responsável. Ousamos afirmar que os desertos que entre nós vicejam  têm sido para nós os 
melhores lugares para que o pensamento sobre um mundo humano possa emergir livremente, sem 
amarras,  sem  ideias pré‐concebidas. Para nós eles não  são  lugares  impossíveis, antes  lugares de 
possibilidades‐limítrofes  em  que  o  pesquisador  entregue  aos  seus  próprios  pensamentos  pode 
encontrar as condições mais propícias para  ‐ como nos aconselharia Arendt  (1990): “pensar sem 
corrimões”, pensar sem o peso de ideias preconcebidas, mas sim pensá‐las como questões de nosso 
tempo presente a partir dos próprios fatos que presenciamos. Pois só como sujeitos e testemunhas 
individuais da história e que podemos agir e dar uma resposta a eles.    

É  assim  que  a metáfora  do  deserto  tem  sido  apropriada  por  nós  como  um  campo  de 
tentações, de  interrogações e de produção de uma resposta. Um nada‐tudo:  lugar de perdição, de 
passagem, de ilusões, de alucinações, lugar de inscrição de nossos desejos e sentimentos para com 
o mundo  humano.   É  o deserto  com  seu  tudo‐nada  que  faz  com  comecemos  a pensar  que  algo 
precisa  ser  feito  em nosso  favor  e  em  favor de  todos os homens. Em  favor, principalmente, de 
todos aqueles e aquelas que se encontram necessitados e desamparados pelas políticas públicas e 
vivendo, destarte, na miséria feito bicho, mas que bicho não é.  É homem tal qual outro homem é, 
mas homem com sua humanidade ferida, violentada, coisificada.       

Somos de partido que não se pode ‐ se quisermos sobreviver aos desertos ‐ fugir a ele, antes 
enfrentá‐lo com e no diálogo.   O deserto é implacável e radical, frente a ele não há meio termo. O 
deserto é quente ou frio, mas nunca morno.  Os desertos são lugares extremos: ora isto ora aquilo. 
Ora calmos, ora planos, ora abissais. O deserto é sim. É não.   
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Para Freire o pensamento por si só também não nos garante certeza alguma, o pensamento 
não é como a ciência que  trabalha com verdades e certezas, antes nos  traz dúvidas e  incertezas. 
Para Freire, o mundo não é. Não é nunca (e nunca será) um absoluto acabado. Para ele o mundo 
humano ainda não é o que deveria ou poderia ser. Ele será sempre o seu vir a  ser pela ação dos 
homens e mulheres que  se encontram neles.   Não é  teoria pura,  tampouco ação  irrefletida, mas 
práxis. Para Freire assim  como  é  também para Bakhtin  e Arendt, o mundo humano  é obra dos 
próprios homens. 

O pensar teórico, então, tal qual o agir ético, é a imposição de uma assinatura, pela qual o 
pesquisador se torna responsável inalienável pela reflexão que pôde produzir. Pois “mesmo uma 
teoria  já clássica é pensada a partir da  singularidade da pergunta contemporânea que a evoca.” 
(PEREIRA, 2012, p. 68). A ética do pensamento se revela na não indiferença. 

*** 
Segundo Drummond escrever é desnudar‐se, confessar‐se publicamente. Saber‐se pequeno 

e nu diante do vasto mundo. Saber que em seu diminuto coração não cabe sequer as suas próprias 
dores tampouco cabe às dores de todos os outros homens. Homens para os quais quer responder 
responsavelmente com suas palavras. Palavras que ao mesmo  tempo são suas e  também alheias. 
Palavras que não são só suas, mas também de outros com quem se convive e a quem se é instado a 
responder, pronunciar‐se e ser.   E nelas e só nelas poderá ser ou vir a existir. E aí e só aí poderá 
residir o autor homem. Não adianta procurá‐lo em outro lugar. Nas palavras do próprio Bakhtin 
(2011, p.5) no processo de sua criação o autor se objetiva no produto que cria. E só nele, mas não 
consegue ver tampouco nem ouvir a si mesmo. 

A página é o deserto, o espaço/tempo em que autor se encontra na sua própria incerteza, na 
sua própria solidão e completa nudez, no seu “E agora José?”.     

O afastamento do mundo, todavia, não faz do intelectual uma pessoa fora dele, antes pelo 
contrário, pertence ao mundo dos homens, à esfera mundana.  Sua reclusão é apenas transitória. A 
respeito disso nos fala Said. 

 
Não existe algo como intelectual privado, pois, a partir do momento em que as palavras são 
escritas  e  publicadas  ingressamos  no  mundo  público.  Tampouco  existe  somente  um 
intelectual público, alguém que atua apenas como uma figura de proa, porta voz ou símbolo 
de uma  causa, movimento ou posição. Há  sempre a  inflexão pessoal e a  sensibilidade de 
cada individuo, que dão sentido ao que está sendo dito ou escrito (2005, p.26).   

 
Assim  como  foi  ao  longo  deste  ensaio  concluímos,  mas  uma  vez  com  a  poesia  de 

Drummond: “O presente é  tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de 
mãos dadas.” (2012, p.138). 
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Ética, dialogismo e responsividade na rede social facebook 
 

Aline Patricia da Silva* 
 
 
Neste breve  texto, objetivamos refletir acerca da dimensão ética e do confronto de vozes 

inerentes  à  rede  social  Facebook,  veículo  de  interação  virtual  no  qual  se  evidenciam  diversas 
práticas discursivas. Para tanto, consideramos a problemática da popularização do uso das redes 
sociais no contexto das chamadas Novas Mídias e   pautamo‐nos pelos pressupostos bakhtinianos 
de ato ético, dialogismo e responsividade.  

Atualmente, quando se fala em Mídias Sociais, o que primeiramente nos vem à cabeça é 
uma simples associação deste conceito com a emergência de consumo  tecnológico experienciada 
nas últimas décadas: cria‐se e deseja‐se produtos cada vez mais interativos e sofisticados. Lado‐a‐
lado com essa urgência, emergem novos paradigmas de elaboração e apropriação de enunciados, 
os quais devem ser mensurados em seu viés conceitual, estrutural e valorativo.  

Linguagem, para o Círculo de Bakthin, constitui‐se num conceito complexo, construído ao 
longo de  todas  as  suas  obras. Em  FARACO  (2009, p.  120),  a    encontramos definida  como  “um 
conjunto de práticas socioculturais  (...) atravessadas por diferentes posições avaliativas sociaisʺ e 
destaca‐se  ainda que  “a  realidade  fundamental da  linguagem  é o  fenômeno  social da  interação 
verbal”.   

Assim  sendo,  a  interação  verbal  funda‐se  na  complexidade  das  ações  humanas. Nesta 
perspectiva,  problematizar  a  linguagem  exige‐nos  sua  compreensão  como  expressão  única  de 
vivências sócio‐históricas e como ʹpensar a vida realʹ, a constituição de significados e preocupações 
sociais no inevitável movimento cotidiano de posicionar‐se e na defesa de ideologias.  

Em  sua  concepção dialógica da  linguagem, Bakhtin parte da metáfora  “eu  e  o  outroʺ  e  
declara o dialogismo como característica  inerente às práticas discursivas.   O autor (2010)   explica 
também    que  nos  comunicamos  através  de  enunciados  de  acordo  com  as  exigências  das mais 
variadas esferas ou campos da atividade humana nas quais estamos inseridos.  

Consideramos, nesta abordagem, a diversidade de  textos   que aliam o verbal e o visual 
divulgados no Facebook como enunciados concretos que se materializam no ato da escrita ética e 
responsável. A esse respeito, Amorim (2009, p. 22) ressalta que  “o ato é responsável e assinado: o 
sujeito que pensa um pensamento assume que assim pensa face ao outro, o que quer dizer que ele 
responde por isso”.  Ou seja, os usuários da rede social fazem da escrita de suas opiniões, pedidos, 
desejos, desabafos e etc.  um ato ético e responsável, pois ao escrever, cada um se “responsabiliza 
inteiramente pelo pensamento” (p. 23).   
 
1 O Ser Ético, Posicionado  

 
No  livro  Para  uma  filosofia  do  ato Responsável  (1924),  um  de  seus  primeiros  escritos, 

Bakhtin  nos apresenta uma proposta de investigação do agir humano no mundo concreto,  social e 
histórico ‐ e, justamente por isso, suscetível a mudanças não só no aspecto material ou físico, mas 
também na maneira como os sujeitos   concebem este mundo e o representam   através de alguma 
linguagem,  agindo  em  circunstâncias  específicas  e  protagonizando  um  evento    único.  Para 
Bakhtin, falar de ato sempre se refere a falar de um agir geral, numa compreensão sempre plural.  

Nesta  perspectiva,  o  ato  é  tomado  como  referência  ao  agir  humano  como  um  todo, 
enquanto falar em atos retoma o aspecto particular, concreto. Todos os atos têm em comum, então, 
os seguintes elementos: um sujeito que age,  um lugar em que esse sujeito age e um momento no 
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qual ele age. Desta forma, inexiste a possibilidade de  se teorizar sobre o ato sem considerar  que os 
sujeitos envolvidos nas situações concretas  se organizam a partir de práticas sociais e históricas.  

Ao considerar as possibilidades de ação do sujeito no mundo em que vive, o autor traz a 
problematização da questão ética da responsabilidade e da responsividade em relação aos outros 
sujeitos.  Na  afirmativa  de  que    “não  há  álibi  na  existênciaʺ,  ele  nos  traz  a  exigência  da 
responsabilidade  pelos  atos  e  pelas  relações  que  estabelecemos  com  o  outro. Assim  sendo,  ser 
ʺresponsívelʺ, na visão bakhtiniana, supõe posicionar‐se perante o seu próximo como alguém que 
assume sua porção de responsabilidade naquilo que fala/faz, visto que todo ato constitui‐se num 
evento único, irrepetível, pois nunca ocorrerá novamente da mesma forma. 

 
Concluindo... 

 
A  complexização das  relações humanas  semiotizadas nos enunciados e a popularização da 

interação virtual por meio das redes sociais trazem consigo a necessidade de se problematizar os novos 
e engenhosos meios de diálogo com o outro e com a diversidade de opiniões e de produções culturais e 
ideológicas nas quais os grandes temas sociais estão/são imbricados. Nesse sentido, cabe evidenciar o 
agir dos internautas, que (in)determinam, interferem, representam, interpenetram ou até reformulam 
questões relativas ao [cyber]ativismo e ao empoderamento dos cidadãos.    

Ancorados  nas  referidas  proposições  do  Círculo  de  Bakhtin  –  Análise  Dialógica  do 
Discurso  –  e nos pressupostos da Linguística Aplicada  (MOITA LOPES,  2006;  2009),  campo de 
pesquisa  que  se  apresenta  “calcado  na  lógica  das multiplicidades”  (SIGNORINI,  1998)  e  busca 
responder às demandas das Ciências Sociais e das práticas discursivas em constante reinvenção, 
avaliamos como indispensável considerar a centralidade da militância virtual desses sujeitos, que 
já descobriram a potencialidade da web e do Facebook como meio propício ao debate de  ideias, à 
disseminação de ideologias e à conquista de aliados.  

Além disso, pensar a  leitura e a escrita em contextos não‐escolares enquanto  tomada de 
posicionamento  contribui  significativamente  para  o  redimensionamento  da  prática  docente  do 
professor de  língua materna, através do entendimento de que  tais   atividades não se restringem 
aos muros da escola.   
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Gênero depoimento e publicidade testemunhal: a presença da noção de campo 
discursivo59 na tentativa de caracterização de gêneros 

 
Vivian Pinto Riolo60 

 
Os estudos sobre gêneros têm sido muito recorrentes nas pesquisas linguísticas e inúmeras são 

as tentativas de definições adequadas que os colocam em compartimentos bem delimitados por suas 
características formais e funcionais. Mas essas formas de identificação não são atuais e já aparecem nos 
textos  teóricos desde  os  estudos  literários  e  retóricos  com  suas  classificações  taxonômicas,  sendo  a 
Linguística apenas herdeira dessas tentativas. Mas seria possível fazer uma sistematização? Como os 
gêneros  se  constituem?  Esses  têm  sido  alguns  dos  questionamentos  que  têm  circulado  no meio 
acadêmico  a  respeito do  tema  e, neste  texto, não  estamos buscando definir  a questão, mas  abrir o 
horizonte das possibilidades,  recorrendo  a uma abordagem  sociodiscursiva de análise,  a partir dos 
apontamentos  da  teoria  do  Círculo  de  Bakhtin  (1919‐1974)61,  já  que  nosso  olhar  parte  de  uma 
perspectiva em que os gêneros se constituem em função das necessidades sociais. 

Podemos dizer que, na Linguística, a preocupação  com os gêneros e as  inúmeras  teorias 
que surgiram advêm de alguns questionamentos propostos pelo Círculo às teorias que lhes eram 
contemporâneas62.  Embora  não  seja  possível  afirmar  que  Bakhtin  seja  o  precursor,  foram  suas 
formulações teóricas que alavancaram os estudos mais recentes sobre gêneros, dadas a relevância e 
atualidade de suas pontuações.  

A  posição  teórica  e  metodologia  sustentada  pelo  autor  e  pelo  Círculo  são  de  ordem 
sociológica em que o sujeito e suas produções são frutos da interação verbal. Fortemente marcados 
pela teoria marxista, seus apontamentos refletem um posicionamento em que a estratificação social 
e as atividades que nela são engendradas são fatores condicionantes da linguagem. 

Pautado  por  essa  visão  sociológica,  Bakhtin  demonstra  que  tudo  o  que  se  produz  na 
sociedade é ponto de partida para suprir as necessidades de uma dada esfera social e que tudo é 
constituído pelo viés dialógico, ou seja, a minha relação com o outro é que deve direcionar como se 
dará a interação. Assim, o discurso de um indivíduo deve se configurar pela relação social que ali 
se  estabelece.  É  importante  salientar  que  nessa  concepção  os  indivíduos  são  sujeitos  sócio‐
historicamente situados, e, portanto, os enunciados proferidos também são modelados para que os 
interlocutores possam atender de forma responsiva ao que lhes está sendo posto em cada esfera de 
atuação em um contexto determinado. 

Segundo  Bakhtin  (2003),  filósofo  da  linguagem,  os  enunciados  que  são  proferidos  nas 
diversas esferas da atuação humana são concretos e únicos, ou seja, mesmo que se diga a mesma 
oração em circunstâncias distintas  isso será considerado um enunciado diferente. Sendo assim, a 
oração pode ser repetida em situações diversas, mas o enunciado é irrepetível, único. 

Os  gêneros  são  constituídos  por  enunciados  concretos  e  únicos  e  são  recorrentes  nas 
diversas esferas discursivas, seja jurídica, jornalística, publicitária, religiosa, cotidiana, educacional 

                                                            
59 As traduções em português das obras do Círculo de Bakhtin costumam alternar os termos campo discursivo e esfera 
discursiva. Desse modo, adotaremos as duas formas neste texto. 

60  Mestranda  na  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo  (UFES  –  bolsista  CAPES),  Espírito  Santo,  Brasil.  
vivianpriolo@yahoo.com.br  

61 O  denominado  Círculo  de  Bakhtin  refere‐se  aos  filósofos  e  pesquisadores  que  se  reuniam  para  discutir  fatos  da 
linguagem em meados de 1919 e 1974, dentre os quais, destacamos: Bakhtin, Voloshínov e Medvedev.  

62 O subjetivismo idealista pressupõe que o indivíduo faz construções linguísticas monológicas, ou seja, não considera a 
situação  de  interação  e  os  indivíduos  envolvidos,  colocando  fatores  psicológicos  e  estilísticos  em  evidência.  O 
objetivismo abstrato, pautado no racionalismo cartesiano, buscava colocar a língua no plano de um sistema fechado, 
arbitrário  em  suas motivações. Um  sistema  que  não  considera  o  sujeito;  sendo  o  indivíduo  apenas  usuário  desse 
sistema. 
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ou socioeconômica, com as funções ideológicas que lhes competem. Rodrigues (2005), partilhando 
da teoria bakhtiniana, diz que “os gêneros se constituem e se estabilizam historicamente a partir de 
novas  situações  de  interação  verbal  (ou  outro  material  semiótico)  da  vida  social  que  vão  se 
estabilizando no interior das esferas” (RODRIGUES apud MEURER, 2005). 

Considerado que os sujeitos discursivos são históricos e que, portanto, estão suscetíveis às 
variações de cada época, conclui‐se que os gêneros discursivos também podem se modificar para 
atender às necessidades da interação verbal. Conforme Bakhtin (2003:) 

 
A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são  infinitas, pois a variedade virtual da 
atividade humana é  inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta um repertório de 
gêneros do discurso que vai diferenciando‐se e ampliando‐se à medida que a própria esfera 
se desenvolve e fica mais complexa. (BAKHTIN, 2003) 

 
Essas considerações são  importantes para que seja possível averiguar como um gênero se 

constitui  socio‐históricamente,  mais  precisamente  em  relação  aos  que  são  utilizados  com 
finalidades  aproximadas  e  que  de  certo modo  se  confundem  pelas  funções  aproximadas  que 
exercem,  como  no  caso  do  gênero  depoimento  e  do  testemunho  publicitário.  Trata‐se  de  uma 
questão de observar se eles, de fato, se constituem como gêneros distintos, por atenderem a esferas 
discursivas diversas com suas próprias ideologias ou se trata‐se do mesmo gênero que se remodela 
para atender às especificidades do campo discursivo em que estão inseridos.  

Para  tanto,  as  considerações  de  Sheila  Grillo  (2005,  2006)63  a  respeito  de  esfera/campo 
discursivo que aparecem na obra de Bakhtin podem nos esclarecer, futuramente, essas questões e 
nos permitirão elucidar como elas podem ser respondidas à luz da teoria bakhtiniana de análise, já 
que enunciados são irrepetíveis, ou seja, únicos, e têm a característica de ser relativamente estáveis, 
o  que  permite  a  sua  identificação  nos  diversos  campos. As  características  formais  e  funcionais 
presentes no gênero depoimento e no gênero testemunho, aparentemente, são iguais, pois ambas 
buscam, através de argumentos persuasivos de um sujeito, mostrar a versão dos fatos que foram 
vividos ou experimentados de maneira positiva ou negativa.  

O  depoimento  ou  testemunho  de  uma  pessoa  em  relação  a  um  acontecimento  tem  um 
grande valor em todas as esferas da sociedade, pois é prova de algo que realmente aconteceu ou 
deu resultado, evidenciando, assim, a veracidade das informações relatadas. No meio publicitário, 
isso não é diferente. A publicidade e a propaganda  também se utilizam do  recurso  testemunhal 
para validar um produto/ ideia que queiram lançar no mercado para a sociedade. 

Nesse  sentido, podemos nos  sentir  tentados a dizer que ambos  são  iguais,  i.e., o mesmo 
gênero,  apenas  com  a variação de nomenclatura. Mas  antes de  afirmar  tal posição  é necessário 
compreender  como  esse(s)  gênero(s)  circula(m)  socialmente,  e  como  ele(s)  se  constitui(em)  em 
esferas discursivas distintas, para que possamos validar tal posicionamento. 

Os  sujeitos  discursivos,  de  uma  forma  geral,  pouco  refletem  sobre  o  gênero  que  estão 
usando para dada prática discursiva,  ao  contrário,  justamente  os utilizam por  tratar‐se de uma 
prática, algo corriqueiro que já estão habituados a usar ou que são ensinados a usar, por se tratar 
de uma ação comum na esfera social em que estão inseridos. Mas em algumas áreas, determinados 
gêneros  não  são usados  apenas  como práticas  corriqueiras;  eles  são  formatados para  atender  à 
demanda  de  uma  dada  esfera,  daí  torna‐se  fundamental  a  teoria  de  Bakhtin  sobre  a  relativa 
estabilidade dos gêneros e a seu funcionamento em cada esfera/campo. 

A noção de campo discursivo presente na obra do filósofo russo é que determina como um 
gênero vai  se  apresentar  ou mesmo vai  criar  as próprias  coerções para que  consiga  atingir  seu 
objetivo linguageiro. 

                                                            
63 Sheila Grillo é professora da área de filologia e língua portuguesa do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 
(DLCV) da Universidade de São Paulo. 
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 Desse modo,  considerando  que  todo  enunciado  concreto  expresso  em dado  gênero  que 
circula nas diversas esferas discursivas, consequentemente, carregará consigo a  ideologia que  se 
faz presente nesse campo discursivo, faz pensar que por carregar intenções aproximadas, mas não 
iguais,  isso  faz  com que  sejam gêneros distintos. Mas  isso não  ocorre necessariamente, quando 
tomamos por base a noção de campo discursivo fruto da obra do Círculo, em que: 

 
No domínio dos signos, isto é, na esfera ideológica, existem diferenças profundas, pois este 
domínio é, ao mesmo tempo, o da representação, do símbolo religioso, da fórmula científica 
e da  forma  jurídica, etc. Cada campo de criatividade  ideológica  tem seu próprio modo de 
orientação para a realidade e refrata a realidade à sua própria maneira. Cada campo dispõe 
de sua própria função no conjunto da vida social. É seu caráter semiótico que coloca todos 
os  fenômenos  ideológicos  sob  a  mesma  definição  geral.  (BAKHTIN  /  VOLOSHÍNOV, 
1929/2010) 

 
Assim,  a  lógica particular de  cada  campo  é  que  vai  orientar  suas  especificidades, mas  não 

significa que por estarem em esferas distintas sejam gêneros diferentes. Lembrando que nas obras do 
Círculo um enunciado está sempre ligado a outros, não há enunciado neutro; há sempre uma relação 
na cadeia discursiva, um que o antecedeu, com o qual dialoga e outros subsequentes que podem ser 
gerados como uma atitude responsiva ou com o qual mantém, de alguma forma, relação. 

O que ocorre é que as diferenças são marcadas pela  intenção da atividade que ocorre na 
esfera em que um gênero está inserido, i. e, um campo, nos termos de Bakhtin, refrata e re‐traduz 
as demandas externas para a sua intenção comunicativa e toda mudança que ocorre no gênero em 
questão    deve  ser  analisada  em  função  das  especificidades  desse  campo,  que  assim  como  os 
sujeitos, também é histórico. (GRILLO, 2005) 

Se fôssemos tentar classificar os textos produzidos na sociedade que relatam experiências, 
poderíamos  nos  deparar  com  relatos  do  cotidiano,  relatos  de  experiências  educacionais, 
depoimentos, testemunhos religiosos, o que não necessariamente se configura como produção de 
diferentes  gêneros  nos  espaços  de  circulação  desses  textos, mas  repetimos  que  uma  área  pode 
refratar outra, assumindo características comuns entre as esferas e não forçosamente configurando 
gêneros diversos. É assim que entendemos que a publicidade testemunhal, foco de nossa atenção, 
se  configura:  um  gênero  de  relato  que  refrata  em  seu  campo  discursivo,  ou  seja,  o midiático, 
elementos que  se  relacionam  com  características de  enunciados  anteriores,  i.é, um  interdiscurso 
que se formata dentro de uma esfera discursiva com características próprias, com especificidades 
coercivas que o tornam tão autônomo em relação aos outros enunciados. 

Partindo  desse  pressuposto,  o  que  caracterizaria,  portanto,  o  gênero  publicidade 
testemunhal? O que o torna diferente em relação ao testemunho comum da esfera religiosa ou um 
depoimento  jurídico? Quais  são as  características que o definem  como autônomo  em  relação às 
outras  esferas? Por que  é  importante defini‐la? Consideramos,  inicialmente, que por  assumir  as 
características  de  um  gênero  publicitário  e  nele  se  imbricar,  alguns  elementos  da  linguagem 
publicitária  que  se  apresentam  nos  diversos  gêneros  que  circulam  na  esfera midiática  estarão 
presentes  nesse  gênero  de  relato  o  configurando  para  um  fim  específico:  uma  estratégia  de 
legitimar e dar credibilidade ao que está sendo oferecido, persuadindo o auditório.  

Sendo assim, não se  trata da palavra de um sujeito que  se constituiu dialogicamente por 
experiências  vividas,  mas  trata‐se,  ainda,  de  uma  construção  argumentativo‐estilística  que  se 
utiliza de um discurso citado, ao qual Bakhtin aborda em Marxismo e Filosofia da Linguagem como 
discurso  indireto  livre, em que a partir de estratégias argumentativas o enunciador das palavras 
parece  falar  como  se  as  palavras  fossem  suas;  um  enunciado  originário  de  uma  experiência 
realmente  vivida,  mas  que,  na  verdade,  trata  de  um  discurso  de  outrem,  ou  seja,  não 
necessariamente quem fala é aquele que enuncia.  
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No  caso  da  publicidade  testemunhal,  é  uma  construção  linguística  formatada  em  um 
gênero que pressupõe veracidade dos fatos, porque há toda uma construção simbólica que envolve 
o receptor da mensagem com construções linguísticas e encenações que buscam legitimar o “fato”. 

Segundo  o  Conselho  de  Auto‐regulamentação  Publicitária  –  CONAR,  em  seu  Código 
Brasileiro de Auto‐regulamentação Publicitária – Anexo “Q”, o discurso testemunhal publicitário 
se caracteriza da seguinte forma: 

 
Testemunhal  é  o  depoimento,  endosso  ou  atestado  através  do  qual  pessoa  ou  entidade 
diferente  do  anunciante  exprime  opinião,  ou  reflete  observação  e  experiência  própria  a 
respeito de um produto. (CONAR – ANEXO “Q”) 

 
Entretanto, embora o Conselho faça essas exigências sobre a formatação do gênero de relato 

que circula na mídia, a publicidade testemunhal, mesmo que colete de forma verídica testemunhos 
e  endossos  sobre produtos ou  acontecimentos diversos,  é  finalizada, ou  seja,  editada de  acordo 
com  os  interesses  da  instituição  que  fará  a  divulgação,  ou  seja,  há  outras  vozes  envolvidas  na 
construção desse  gênero;  não  se  trata de um  simples  relato  que  busca mostrar, mesmo  que de 
forma argumentativa a versão legitimadora dos fatos. 

Articular a  ideia de que um depoimento ou outro  relato de experiência,  se diferencia da 
publicidade testemunhal advém do fato de que ambos são construídos dialogicamente, mas que a 
publicidade  testemunhal conta ainda com o  recurso de polifônico seria  redutor, classificatório e, 
ainda, não verdadeiro, pois em outros gêneros de relato a polifonia pode estar presente, mas não 
necessariamente  está.  Mas  esse  dado  como  elemento  obrigatório  e  distintivo  na  publicidade 
testemunhal nos ajuda a começar a entender que cada esfera toma para si características gerais de 
dado gênero e o configuram de acordo com suas especificidades e intenções. 

Portanto, é possível concluir, percebendo que o discurso citado é um elemento constitutivo 
da  publicidade  testemunhal, mas  não  levantamos  a  bandeira  como  sendo  esse  o  único  traço 
diferenciador, mas entendemos que ele está obrigatoriamente presente nesse campo discursivo. 

Para  isso, repetimos,  tomamos por base a metodologia bakhtiniana de análise, em que os 
gêneros são formatados para atender às necessidades das esferas de criação ideológica, assumindo 
as características coercivas do campo em que está  inserido para atingir os objetivos  linguageiros 
que estão presentes nas interações que ocorrem em dada esfera da comunicação humana. 
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Identidades em jogo: 
a alteridade, o dialogismo e a polifonia na formação do sujeito 

 
Oceanira Helena da Paz Rafael64 

Andréia Patrícia de Oliveira Barros65 
 
 

Identidade 
A identidade, como a pele,
renova‐se, perde‐se de sete

em sete anos, muda no mesmo
corpo, torna diferente

a permanência humana.
A identidade é a soma 

das intenções, uma foto
instantânea para um propósito

imediato que não dura.
A identidade é um equívoco

para camuflar o coração.
Pedro Mexia, in ʺDuplo Impérioʺ. 

 
Segundo o dicionário a definição de identidade é tida como circunstância de um indivíduo 

ser  aquilo  que diz  ser  ou  aquele que  outrem presume que  ele  seja. Este  conceito definido pelo 
dicionário  reflete  bem  o  ser  da  sociedade  existente  na  pós‐modernidade,  pois  “Uma  vez  que  a 
identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é 
automática, mas pode ser ganhada ou perdida.ʹʹ (HALL, 1998, p. 21). 

Tais indivíduos viveram suas vidas, isto significa dizer que o mundo determinou a maneira 
como deveriam ser vividas. E num mundo com tantas mudanças como pode um ser manter uma 
única identidade? 

É nessa perspectiva de análise da  identidade do ser, que propomos uma discussão acerca 
das várias vozes presentes na formação do sujeito na pós‐modernidade e as mudanças ocorridas 
na sociedade a partir de novas heranças culturais. 

 
O  sujeito  pós‐moderno,  conceptualizado  não  tem  uma  identidade  fixa,  essencial  ou 
permanente.  A  identidade  torna‐se  uma  “celebração  móvelʹʹ:  formada  e  transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou  interpelados nos 
sistemas culturais que nos rodeiam. (HALL, 1998, p. 12 e 13). 
 

O surgimento de novos estilos de vida afeta o cotidiano de cada  indivíduo. Os valores se 
transformam  e  consequentemente  as  identidades  tendem  a  essa  mudança  rotineira,  já  que  a 
organização da  sociedade nesse  contexto  faz  com as pessoas há muito não pertençam a  lugares 
bem  definidos,  pois  através  de  novos  padrões  culturais  os  sujeitos  tendem  a  sofrer  constantes 
mudanças que  logo  serão  trocadas. Por  conseguinte o que  temos na pós‐modernidade  é  aquele 
sujeito  “renascido”  da  diversidade  cultural  de  um  mundo  que  não  cessa  de  disseminar  sua 
indústria cultural e que leva à sociedade a um multiculturalismo. 

A partir de uma visão bakhtiniana podemos compreender o sujeito como um conjunto de 
relações sócio‐históricas. Dessa maneira o que temos são sujeitos que nasceram com uma definida 
identidade, mas que ao  longo de sua existência, estes  têm sua  identidade cindida, ou seja, o que 
temos  na  pós‐modernidade  são  sujeitos  formados  por  um  processo  de  assimilação  de  vários 
discursos. Observe: 

 
Vivo no universo das palavras do outro. E toda a minha vida consiste em conduzir‐me nesse 
universo, em  reagir às palavras do outro  (...) a  começar pela minha assimilação delas  (...) 
para terminar pela assimilação das riquezas da cultura humana. (BAKHTIN, 1997, p.383) 
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Bakhtin  afirma  que  a  alteridade  define  a  essência  da  natureza  do  ser  humano,  pois,  a 
presença  do  outro  é  fundamental  para  a  sua  concepção.  A  consciência  surge  nas  relações 
estabelecidas socialmente, por meio da  linguagem e sua mediação sígnica. Em outras palavras, é 
preciso entender que tudo o que somos é produto da interação com o outro, constituindo assim, o 
conceito de alteridade, que nos  impulsiona a compreender o nosso outro não como  ser passivo, 
mas como aquele que também é parte ativa na construção da identidade. 

 
A  consciência de  sujeito  para  o  filósofo  russo  se  aproxima da  concepção de Vygotsky:  o 
sujeito é agente de sua consciência e a consciência depende da linguagem para formar‐se e 
manifestar‐se. Na verdade, o sujeito  (eu) se constitui por meio de e a partir do outro. Em 
outras palavras,  os  sujeitos  se  constituem por meio do(s)  outro(s), dialogicamente,  numa 
interatividade complexa e dinâmica, com suas próprias orientações  ideológicas.  (OSORIO, 
2008, p.60) 
 

Bakhtin enfatiza o papel do outro na constituição do “eu”. Na visão Bakhtiniana, o outro é 
fundamental não somente para a constituição do “eu”, mas também para o seu autoconhecimento. 
Ao se falar na formação da  identidade destacamos, de acordo com o supracitado autor, o sujeito 
não como um  fantoche das relações sociais, mas como um agente, um organizador de discursos, 
responsável por seus atos e responsivo ao outro.   

É importante ressaltar que a formação da identidade perpassa pelas relações sociais de que 
o sujeito participa. Nesse sentido, a apreensão do mundo é um processo histórico. O filósofo Fiorin 
afirma  que  “o mundo  exterior  não  está  nunca  acabado,  fechado, mas  em  constante  vir  a  ser” 
(FIORIN,  2008,  p.55) Como  a  realidade  é  heterogênea,  o  individuo  apreende  as diversas  vozes 
sociais circulantes e dessa forma o sujeito vai se constituindo. 

 
Só me  torno eu entre outros  eus. Mas o  sujeito, ainda que  se defina a partir do outro, ao 
mesmo  tempo o define, é o “outro”: eis o não acabamento constitutivo do Ser,  tão rico de 
ressonâncias filosóficas, discursivas e outras”. (SOBRAL, 2005, p. 22) 
 

Portanto,  a  necessidade  de  refletir  sobre  a  formação  da  identidade  do  sujeito  na  pós‐
modernidade  reflete  as mudanças  ocorridas  na  sociedade  a  partir  de  novas  heranças  culturais, 
temos  como  resultado  um  ser  que  deve  ser  percebido  em  sua  pluralidade,  uma  vez  que  é 
atravessado  por  diversas  vozes, mas  ao mesmo  tempo  em  sua  singularidade,  pois  interage  de 
forma única com as diversas vozes. Assim conclui Fiorin (2008: 58) “o sujeito é integralmente social 
e integralmente singular”. 
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O ato ético na publicidade da sustentabilidade de instituições bancárias 
 

Graziela Frainer Knoll66 
Vera Lúcia Pires67  

 
 

Na  concepção  clássica,  a  ética  estuda,  classifica  e  normatiza  as  relações  sociais, 
estabelecendo os princípios morais e as condutas que almeja. Esses princípios aplicam‐se às mais 
variadas esferas da atividade humana, inclusive à publicidade. Isso se reflete nos códigos de ética 
que  regem  a  prática  publicitária,  assim  como  nos  discursos  que  os  textos  publicitários 
movimentam. 

Diferentemente dessa concepção, o ato ético bakhtiniano não institui uma ética normativa, 
mas o pensamento de que todo ato humano é ético no sentido de responsável e responsível. O ato é 
o  agir  concreto  de  um  sujeito  historicamente  situado  no mundo,  imerso  nas  relações  sociais  e 
constituído  dialogicamente.  “Cada  um  de meus  pensamentos,  com  o  seu  conteúdo,  é  um  ato 
singular  responsável meu; é um dos atos de que se compõe a minha vida singular  inteira como 
agir  ininterrupto” (BAKHTIN, 2010a, p. 44). O ato constitui um momento histórico  irrepetível na 
vida desse sujeito e de outros que com ele socializam. Assim,  temos um  indivíduo humano que 
responde inteiramente pelos atos que assina, e, considerando a esteira dialógica da vida, esse ato 
responde a outros atos, bem como suscita respostas. 

O presente trabalho decorre de uma tese de doutoramento68 que tem como objetivo central 
de analisar como os valores éticos são construídos e expressos por meio da  linguagem em textos 
publicitários.  Para  tanto,  foram  analisadas  cinco  peças  publicitárias  de  instituições  bancárias 
(Banco  Santander  e  Banco  do  Brasil)  veiculadas  na  revista Veja. Diante  do  fato de  que  um  ato 
comunicativo é um ato moralmente responsável, engendrado por um sujeito em relação a outros 
sujeitos, a metodologia adotada segue a orientação bakhtiniana, sendo desenvolvida com base no 
dialogismo da linguagem e contemplando textos e contexto. 

Na  atualidade,  a  sustentabilidade  integra  os  discursos  éticos  circulantes  no meio  social, 
ganhando  visibilidade  e  gerando  discussões  e  debates  em  várias  esferas  de  atividade,  seja  nas 
rodas de conversa diárias, seja em meio à comunicação midiática. Aliados ao entendimento de que, 
assim  como há práticas de  linguagem que nos antecedem, há práticas que nos  sucedem ou que 
fazem parte da nossa experiência contemporânea no mundo, partimos do pressuposto de que há 
relações dialógicas constituindo e integrando esses discursos. 

 
A teoria dialógica do Círculo 

No Brasil, os pesquisadores entraram em contato com o legado do Círculo, principalmente, 
a partir dos anos 1970. Conforme afirma Guimarães (2001, p. 39), “A década de 70 é o momento em 
que  no  Brasil  os  estudos  sobre  significação  se  intensificam  e  se  dão  fortemente  ligados  à 
consideração  das  questões  do  sujeito”. Nesse  contexto,  os  trabalhos  de  Julia  Kristeva  também 
contribuíram para a divulgação da obra bakhtiniana no Ocidente. Na época, a  linguística dividia 
suas perspectivas entre os estudos estruturalistas, os semióticos, os discursivos e os enunciativos.  

O crescente interesse pela obra bakhtiniana nos círculos acadêmicos revela a atualidade de 
seu pensamento. Nesse sentido, Faraco (2001, p. 27) considera que tanto tempo se passou desde a 
descoberta de sua teoria pelo ocidente, contudo, Bakhtin prossegue atual. Sua relevância contínua 
“pode estar simplesmente relacionada ao fato de que Bakhtin responde, em certa medida, a muitas 
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das demandas [...] nos estudos das questões humanas”. Como opina Wall (2006, p. 305), Bakhtin 
incomoda porque “nos força a pensar de maneira diferente, a pensar dialogicamente. A pensar com 
os outros”. 

Na palavra, no discurso, no pensamento, na cultura, na vida, é dessa  forma que Bakhtin 
situa o dialogismo como propriedade  inerente à  linguagem e como princípio de constituição dos 
discursos  e,  portanto, do  agir  humano.  Para  o Círculo,  “a  única  forma  adequada de  expressão 
verbal da autêntica vida do homem é o diálogo inconcluso. A vida é dialógica por natureza. Viver 
significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar, etc.” (BAKHTIN, 2010b, p. 
348). 

As  relações  dialógicas  são  constitutivas  dos  discursos  e  dos  sujeitos  (enquanto  tecidos 
discursivamente).  Isso  significa que discursos e enunciados estão em uma  relação contínua  com 
discursos e enunciados que lhe precederam, que lhes são contemporâneos ou que virão depois em 
um processo ininterrupto caracterizado pela responsividade. 

Como é na relação com outros sujeitos que o indivíduo toma conhecimento de si mesmo, o 
dialogismo é definido não só como a presença de outros enunciados no interior dos nossos dizeres, 
mas também como a heterogeneidade constitutiva dos sujeitos, o que compreende os conceitos de 
alteridade e  intersubjetividade. A alteridade é, então, uma  relação constitutiva da  subjetividade. 
Sem a alteridade, o  indivíduo não  se  reconhece  como  tal, pois, nas palavras de Castro  (2001, p. 
103), “é o outro que delimita e constrói o meu espaço de atuação no mundo [...] é o outro que me 
constitui ideologicamente e me dá acabamento”. 

A  partir  da  noção  de  dialogismo,  Barros  (2005,  p.  29)  desdobra  os  seguintes  aspectos 
nucleares da  teoria dialógica: a) a  interação entre  interlocutores  funda a  linguagem; b)  como os 
sentidos  se  constroem  na  interação  verbal,  dependem  da  relação  entre  os  sujeitos;  c)  a 
intersubjetividade é anterior à subjetividade, ou seja, é em relação ao outro e com o outro que o 
sujeito se constitui; d) existem dois tipos de sociabilidade, a relação entre sujeitos na interação e a 
relação dos sujeitos com a sociedade. A  língua é caracterizada como “dialógica e complexa, pois 
nela se imprimem historicamente e pelo uso as relações dialógicas dos discursos”. A forma como 
essas  relações  se  configuram  nos  textos  gera  diferentes  graus  de  ocultamento  de  vozes, 
classificando os textos como monofônicos ou polifônicos, ambos dialógicos (BARROS, 2005, p. 33). 

O sujeito que produz um discurso  leva sempre em conta os discursos alheios. As relações 
dialógicas se realizam na  linguagem, de maneira que  todo uso da  linguagem  tem essa natureza. 
Somente existem relações dialógicas e de sentido entre unidades enunciativo‐discursivas. 

O  enunciado une  os  coparticipantes da  interação  (VOLOCHÍNOV,  1976, p.  6)  como um 
ponto  de  contato  entre  eles  (“a  ponte  lançada  entre mim  e  o  outro”).  Esse  consiste  no meio 
concreto para a interação social, sendo definido como a “unidade real da comunicação discursiva”, 
uma  vez  que,  para  Bakhtin  (2010b,  p.  262),  “o  emprego  da  língua  efetua‐se  em  forma  de 
enunciados  (orais  e  escritos)  concretos  e  únicos,  proferidos  pelos  integrantes  desse  ou  daquele 
campo da atividade humana”.  

Essa  ideia nos  conduz  à proeminência da  função  comunicativa da  linguagem,  em que  a 
língua ganha vida na enunciação, momento real da interação, sob condições contextuais concretas 
(VOLOCHÍNOV,  2009,  p.  127). O  contexto  desempenha  um  papel  central  na  determinação  do 
sentido, pois a linguagem empregada tem em vista a compreensão no contexto específico em que 
emerge. 

A palavra empregada em uma situação concreta de uso não somente informa ou comunica 
significados, ela comunica avaliações ou valorações que um sujeito faz a respeito do mundo e das 
outras  pessoas.  “Sem  acento  apreciativo,  não  há  palavra”,  afirma  Volochínov  (2009,  p.  137). 
Portanto, o sentido só existe na  relação da palavra com o contexto em que é empregada. “Toda 
enunciação  compreende  antes  de  mais  nada  uma  orientação  apreciativa.  É  por  isso  que,  na 



 
 

  153

enunciação  viva,  cada  elemento  contém  ao  mesmo  tempo  um  sentido  e  uma  apreciação” 
(VOLOCHÍNOV, 2009, p. 140). 

São diferenciados três aspectos da palavra sob o ponto de vista do sujeito que produz um 
enunciado:  a  palavra  neutra  da  língua,  que  não  tem  dono;  a  palavra  alheia,  ou  seja,  que  foi 
enunciada por outros e cujos sentidos ecoam no seu enunciado e a minha palavra impregnada pela 
expressividade,  quando  integra  o  enunciado  (BAKHTIN,  2010b,  p.  294). Assim  sendo,  viver  é 
responder, e responder axiologicamente. Na sequência, passamos ao conceito de sustentabilidade. 

 
A sustentabilidade no âmbito corporativo e na publicidade 

O  termo  sustentabilidade,  criado  pela  então  Primeira‐Ministra  norueguesa  Gro Harlem 
Brundtland, presidente da Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, apareceu pela 
primeira  vez  no  documento  que  ficou  conhecido  como  o  Relatório  Brundtland,  publicado  após 
Assembleia  Geral  da ONU  em  1987.  “O  desenvolvimento  sustentável  é  aquele  que  atende  às 
necessidades do presente  sem  comprometer a possibilidade de as gerações  futuras atenderem a 
suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND et al., 1991, p. 46). Conforme esse relatório, o colapso 
é  iminente  quando  a  administração  econômica  é desenvolvida  sem  qualquer  articulação  com  a 
administração dos recursos naturais. 

Em outras palavras, a  sustentabilidade exige a  responsabilidade mais ampla de  todos os 
agentes sociais e governamentais, cujas condutas devem voltar‐se para o interesse comum. Desde 
então, o desenvolvimento sustentável tem sido defendido como um valor de importância mundial, 
cuja manutenção depende da participação da comunidade nas decisões que concernem ao meio 
ambiente,  além  da  inclusão  das  necessidades  humanas,  defendendo  que  todos  os  indivíduos 
tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento (BRUNDTLAND et al., 1991, p. 47; 68‐69). 

No âmbito corporativo, a sustentabilidade faz parte da responsabilidade social corporativa, 
que é definida por Karkotli e Aragão  (2012, p. 59) como “a obrigação que  tem a organização de 
responder  por  ações  próprias  ou  de  quem  a  ela  esteja  ligada. A  partir  dessa  ideia,  é  possível 
compreender que uma organização é também um agente de transformação social, em sentido de 
que influencia e sofre influências dos atores da sociedade”. Certo e Peter (1993, p. 279) conceituam‐
na como o conjunto de atividades de uma organização que visa à manutenção de seus  interesses 
juntamente com a melhoria do bem‐estar da sociedade em um grau além do que é necessário ou 
exigido pelas suas próprias aspirações econômicas e técnicas. 

Em relação à empresa, os principais benefícios proporcionados pela responsabilidade social 
corporativa, de acordo com Melo Neto e Froes  (2004, p. 96), são: ganhos de  imagem corporativa 
(imagem  como  abstração  feita  pelo  público  consumidor);  destaque  social  para  seus  dirigentes; 
apoio, motivação, lealdade, confiança e aumento do desempenho de seus funcionários e parceiros 
(público  interno);  benefícios  governamentais  em  alguns  casos  e melhor  relacionamento  com  os 
administradores  públicos  (Governo);  melhorias  no  relacionamento  com  fornecedores, 
distribuidores,  representantes  e outros parceiros da  empresa devido  à boa  imagem  corporativa; 
vantagem competitiva decorrente da diferenciação de marca; fidelização de consumidores atuais e 
prospecção de novos clientes (público externo). Além de agregar valor à  imagem da empresa, há 
os benefícios à sociedade como um  todo, que podem estar relacionados à educação, à saúde, ao 
lazer ou ao meio ambiente, por exemplo. 

Devido ao amplo destaque que o tema teve na última década, os apelos de sustentabilidade 
obtiveram  tratamento  especial por parte do Conselho Nacional  de Autorregulamentação Publicitária 
(CONAR),  órgão que  controla os padrões  éticos de  conduta da publicidade no Brasil. Assim,  a 
partir de agosto de 2011, foram estabelecidas restrições ao discurso da sustentabilidade no Código 
Brasileiro  de  Autorregulamentação  Publicitária,  documento  que,  desde  1978,  contém  os  princípios 
éticos que conduzem a atividade publicitária em relação ao conteúdo veiculado nas campanhas. 
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Na parte anexada ao código, o Conar  (2011, p. 1) determina que “é papel da Publicidade 
não apenas respeitar e distinguir, mas também contribuir para a formação de valores humanos e 
sociais  éticos,  responsáveis  e  solidários”. Como  regra  geral,  o  documento  faz  distinção  entre  a 
publicidade  da  sustentabilidade  e  a  publicidade  para  a  sustentabilidade.  A  publicidade  da 
sustentabilidade  é  aquela  que  comunica  práticas  responsáveis  e  sustentáveis  de  empresas;  já  a 
publicidade para a sustentabilidade é aquela que orienta e  incentiva a sociedade exemplificando 
com ações responsáveis e sustentáveis de instituições e empresas (CONAR, 2011). 

A  responsabilidade  sobre  as mensagens  são  compartilhadas  entre  anunciante,  agência  e 
veículo.  Sendo  assim,  as  campanhas  com  esse  tema  devem  refletir,  em  primeiro  lugar,  a 
responsabilidade do anunciante em relação à sustentabilidade e outras causas sociais, e a agência 
encarregada  da  produção  da  campanha  deve  ter  em  perspectiva  os  seguintes  princípios: 
concretude  (os  benefícios  socioambientais  anunciados  devem  corresponder  a  práticas  concretas 
das empresas); veracidade (as informações divulgadas devem ser factíveis); exatidão e clareza (as 
mensagens devem ser exatas e precisas); comprovação e fontes (a agência criadora da campanha 
deve  ter dados comprobatórios e de  fontes externas que endossem as ações sociais anunciadas); 
pertinência (as divulgações devem ter relação com o campo de atuação da empresa); relevância (os 
benefícios comunicados devem  ser  significativos em  termos de  impacto); absoluto  (as ações não 
devem ser comunicadas como se fossem suficientes para compensar o impacto da empresa sobre o 
ambiente,  pois  não  existe  compensação  absoluta).  Para  fazer  a  regulação  dessas  condutas,  o 
CONAR  atua  a  partir  de  denúncias.  No  próximo  tópico,  veremos  como  a  sustentabilidade  é 
tratada em exemplares de textos publicitários.  

 
Considerações sobre os anúncios analisados 

Foram analisados cinco anúncios publicados em diferentes edições da revista impressa de 
circulação nacional Veja,  sendo  três peças do Banco Santander e duas peças do Banco do Brasil, 
veiculadas no período compreendido entre janeiro de 2011 e janeiro de 2012. Ambas as campanhas 
institucionais têm como eixo temático a sustentabilidade. 

O  primeiro  anúncio  do  Banco  Santander  é  constituído  por  página  dupla  e  contém  a 
ilustração de uma mulher pedalando uma bicicleta com uma criança presente à frente do guidão, 
sendo,  portanto,  levada  pela mulher. A  criança  carrega  um  cata‐vento  através  do  qual  entram 
cofres voadores no formato de porquinhos e saem outros objetos materiais, tais como: brinquedos, 
computadores,  carros,  motocicletas,  casa,  canudo  de  diploma,  cachorro,  skate,  instrumentos 
musicais,  entre  outros. A  chamada publicitária  à  esquerda da página, Ajudar  seu  filho  a  ter uma 
relação  saudável com o dinheiro. Vamos  fazer  juntos?, elucida que a  ilustração consiste em uma mãe 
com  seu  filho.  O  anúncio  contém  também  outro  bloco  de  texto  verbal  e  é  finalizado  com  a 
logomarca do Banco, seu slogan e seu endereço eletrônico. 

A  segunda  peça  do  Banco  Santander,  igualmente  de  página  dupla,  apresenta  uma 
representação  feminina apoiada em uma cadeira, segurando um  regador em meio a um extenso 
campo de  flores  (um  cenário  repleto de  flores de plástico). No  texto verbal, há destaque para a 
chamada Em 5 minutos, dá pra achar um  jeito de poupar dinheiro e milhões de recursos naturais. Vamos 
fazer  juntos?, bem  como um bloco de  texto maior. Na mesma posição da peça anterior,  temos a 
logomarca do anunciante, seu slogan e site. 

Já  a  terceira  peça  publicitária,  que  faz  parte  da mesma  campanha,  ou  seja,  do mesmo 
conjunto de peças publicitárias veiculadas pela marca  em determinado  intervalo de  tempo, não 
contém imagem fotográfica, apenas texto verbal e ilustrações circundando a chamada: Ser um banco 
indispensável pensando no que é  indispensável para o mundo. Vamos  fazer  juntos?. Nos desenhos feitos 
digitalmente,  percebemos  as  seguintes  figuras:  árvores,  notas  e  instrumentos musicais,  cifrões, 
cataventos  de  energia  eólica,  plantas  de  fábrica  rodeadas  por  nuvens,  balões  de  fala  e  rostos 
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humanos. Após um longo texto verbal, há a assinatura recorrente, formada por logomarca, slogan e 
site.  

Em relação à segunda subcategoria do corpus do estudo, Banco do Brasil, um dos anúncios 
publicitários  ocupa  página  simples  e  contém  a  representação  fotográfica  de  uma  menina 
mergulhando na água, bem como a chamada publicitária: Água. Essa causa  é do Brasil. Essa causa 
também  é nossa., e um bloco de  texto verbal. Na parte  inferior da  imagem,  lemos Ser  sustentável, 
seguido do slogan e da marca do Banco. Já na parte superior da página, há a logomarca da gestão 
2011 do Governo Federal.  

Integrando  essa mesma  campanha,  a  segunda peça do Banco do Brasil  ocupa  o mesmo 
limite  de  uma  página  e  traz  a  imagem  de  um menino  sorrindo  com  os  braços  ao  alto,  com 
respingos de água caindo sobre si, dentro de um lago ou rio, uma vez que percebemos tratar‐se de 
um  cenário  de  paisagem  natural. Da mesma maneira,  há  a  chamada:  Programa Água  do  Brasil. 
Porque o BB acredita que preservar e promover o uso consciente da água é investir na vida. A chamada é 
seguida por um breve texto, e a peça é finalizada de modo semelhante ao anúncio anterior, com Ser 
sustentável  seguido por  slogan e  logomarca do Banco. A marca do Governo Federal é observada 
novamente. 

A atividade envolvida é a publicidade  institucional, cujo objetivo é a divulgação de uma 
imagem  (abstração)  favorável  a  uma  marca,  empresa  ou  instituição  pública  ou  privada, 
fomentando determinada atitude no público (RABAÇA; BARBOSA, 1987, p. 338), sendo o Banco 
Santander uma  empresa privada  e  o Banco do Brasil uma  empresa  estatal. Os participantes da 
interação são agrupados em torno de três categorias: o anunciante, o veículo de comunicação e a 
agência de publicidade. Dessa maneira, a responsabilidade sobre as mensagens é compartilhada, 
sobretudo, por agência e anunciante.  

Os enunciados são dirigidos aos leitores do texto publicitário impresso, ou seja, aos leitores 
da  revista  Veja,  que  tem  circulação  semanal  superior  a  um milhão  de  exemplares.  O  leitor  é 
presumido  e  recuperável,  em  certa medida,  por meio  do  público  que  consome  efetivamente  a 
revista em que o texto foi veiculado: 53% dos leitores de Veja são mulheres, enquanto que 47% são 
homens.  71% pertencem  às  classes  socioeconômicas A  e B  e  76%  têm  idade  entre  20  e  49  anos 
(VEJA, 2012, p. 7). 

Há  a mediação  de  um  canal  impresso  e  gráfico,  a  revista,  e  distância  social  (e  física) 
máxima. A  relação  hierárquica  ou  de  poder  estabelecida  nessa  relação  é  decorrente  do  poder 
conferido pela  linguagem. Nesse gênero, a comunicação  impressa é, em um primeiro momento, 
unidirecional. Porém, considerando as relações dialógicas e a responsividade, a unidirecionalidade 
não é absoluta. A compreensão é a primeira fase da responsividade (BAKHTIN, 2010b, p. 272), em 
que  o  papel  ativo  do  leitor  surgirá  por meio  de  atitudes,  pensamentos,  opinião,  produção  de 
enunciados em outras esferas. 

Os  textos  materializam  relações  dialógicas  com  outros  enunciados,  uma  vez  que  os 
anúncios  integram  o  continuum  da  comunicação  discursiva  de  uma  esfera  sociocultural,  que 
corresponde à comunicação midiática e publicitária, e de um veículo de comunicação específico, a 
revista Veja. Verificamos a  relação do panorama nacional  (e, mais amplamente, mundial)  com o 
contexto  situacional  da  interação,  em  que  duas  instituições  financeiras  de  grande  receita,  uma 
privada,  outra  estatal,  investem  em  práticas  de  sustentabilidade,  aplicam  indicadores  de 
desenvolvimento  às  suas  gestões  e  divulgam  suas  realizações  e  discursos  em  seus  sites 
corporativos, além de nas campanhas impressas. 

Assim,  existem  articulações  entre:  as questões  socioambientais  contemporâneas,  as quais 
estão presentes  inclusive nos outros gêneros e  textos da revista, os discursos veiculados nos sites 
do  Banco  Santander  e  do  Banco  do  Brasil  e  os  discursos  materializados  nas  campanhas 
publicitárias  dessas  empresas. Os  discursos  e  práticas  desenvolvidos  por  ambas  as  empresas  e 
divulgados a seus clientes e a outros leitores que acessem seus ambientes virtuais criam um fundo 



 
 

  156

dialogizante em relação às campanhas publicitárias impressas. Nesse diálogo entre discursos, são 
feitas  conexões  com  outros  valores  e  discursos  que  compõem  o  horizonte  social,  criando  uma 
atmosfera propícia à persuasão. 

O  tom apreciativo presente em cada enunciado  traduz a expressividade, que manifesta o 
modo particular como o anunciante posiciona sua marca, o que é reconhecido pelo leitor, podendo 
ocasionar a adesão ou o repúdio ao discurso. Ambas as empresas dizem agir responsavelmente e 
exibem essa prática à sociedade. 
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O cronotopo e as práticas de linguagem 
 

Danielle Bezerra de Paula* 
 
 

Ao  analisar  as  peculiaridades  do  gênero  romance,  Bakhtin  (1990)  afirma  que  se  pode 
visualizar uma  imagem de humano, porque as ações do sujeito se organizam em torno e a partir 
do espaço e do tempo em que se desenrola a narrativa. Nesse sentido, portanto, existe uma relação 
dinâmica e indissociável entre essas noções a que ele chama cronotopo.  

Em uma reelaboração de alguns princípios da teoria einsteiniana da relatividade, o teórico 
russo  faz  uma  transposição  do  conceito  para  o  domínio  literário  e  destaca  como  característica 
fundamental  –  para  o  estudo  que  empreende  –  a  indissociabilidade  do  tempo  e  do  espaço. 
Enfatiza‐se, na verdade, o entendimento do  tempo enquanto quarta dimensão do espaço e como 
princípio  condutor  do  enredo,  ou  seja,  a  compreensão  do  cronotopo  como  uma  categoria 
conteudístico‐formal, um todo compreensivo, concreto e visível. 

Na apresentação  inicial da categoria, ele diz que o espaço penetra no curso do  tempo, do 
enredo  e da história. Os  índices do  tempo, por  sua vez,  revelam‐se no  espaço,  revestindo‐o de 
sentido,  porque  estes  se  preenchem  de  valores.    Em  uma  aproximação  ao  pensamento  de De 
Certeau  (2009),  isso  resulta  dos  efeitos  das  práticas  humanas,  ou  melhor,  das  operações 
circunstanciadoras, orientadoras e temporalizadoras69.  

Destarte,  longe de ser uma categoria que expressaria  tão‐somente a  ideia de um  tempo e 
um espaço – em um sentido literal, ou ainda de caracterizar uma possível transcendência, em uma 
abstração da temporalidade e da espacialidade –, cronotopo corresponde a uma dimensão espaço‐
temporal e a uma  forma da “própria  realidade efetiva”  (BAKHTIN, 1990, p. 212)  reveladora ou 
constituinte de comportamentos, de relações entre sujeitos, de eventos e de modos de dizer; uma 
dimensão, portanto, valorativa e dialógica.  

A noção nos permite uma certa previsibilidade de  imagem do humano, porque, segundo 
Morson e Emerson (2008, p. 443), “Os cronótopos proporcionam o fundo para tipos particulares de 
atividade e trazem consigo uma percepção da experiência”. No entanto, pensar essa percepção da 
experiência  equiparando‐a  a  eventos  totalmente  congelados,  fixos,  completamente  imóveis  ou 
apenas  repetição  sem qualquer  criação  seria desconsiderar  as particularidades de  cada  situação 
enunciativa  e  incidir  em  um  equívoco  ou  destituir  de  sentido  a  concepção  dialógica  de 
linguagem70. Afinal, ao se constituírem em determinados tempos‐espaços, os sujeitos, nas relações 
alteritárias,  por  meio  da  linguagem  e  de  suas  ações  no  mundo  da  vida,  (re)constroem, 
(re)formulam ou (re)afirmam espacialidades e temporalidades. 

Cada  cronotopo  constrói  uma  visão  de  sujeito,  embora  os  sujeitos,  imersos  nas  relações 
sociais  e nas  construções  axiológicas,  também possam  construir uma  imagem de um  cronotopo 
específico. Assim, diferentes atividades, experiências e eventos presumem diferentes cronotopos. 
Convém destacar que essa humanidade a que nos  referimos não deve ser, de modo algum,  lida 
pelo viés da representação realista, decorrência de puro reflexo.  A realidade efetiva sobre a qual se 
fala corresponde a uma  refração, que aparece envolta por avaliações  sociais as quais se  formam 
sempre a partir de um determinado ponto de vista. 

                                                            
*  Professora  de  Língua  Portuguesa  e  Literatura  Brasileira. Mestre  em  Estudos  da  Linguagem.  Instituto  Federal  de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

69 Nesse contexto, De Certeau (2009) realiza uma distinção epistemológica entre “lugar” e “espaço”. Segundo ele, lugar 
seria esvaziado de sentido,  espaço – por existir uma  interrelação com a  ideia de  temporalidade e de ação humana – 
seria atravessado por valores sociais. 

70 É preciso enfatizar que o cronotopo indica possibilidades de interação social. Essas possibilidades dependem das ações 
do sujeito que, por sua vez, é instável pela própria constituição. 
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Também  nesse  percurso,  Bakhtin  (1990)  estabelece  uma  ligação  do  cronotopo  com  os 
gêneros  da  literatura,  dizendo  ter  uma  grande  importância:  “Pode‐se  dizer  francamente  que  o 
gênero  e  as  variedades  de  gênero  são  determinadas  justamente  pelo  cronotopo,  sendo  que  em 
literatura o princípio condutor do cronotopo é o tempo” (p. 212).  

A fim de demonstrar as representações cronotópicas no gênero romanesco, o autor passa a 
descrever  como  tais  construções  acontecem  nas  diversas  variedades  de  enredos,  do  grego  ao 
rabelesiano. Dessa  incursão,  foi possível  identificar o  cronotopo da estrada, o do encontro, o de 
aventuras, o do idílio. Mas, por nos interessar, neste momento, apenas a delimitação teórica do que 
seja  cronotopo  na  teoria  do  romance  e  por  não  julgarmos  pertinente  citar  toda  a  classificação 
demonstrada  através  das  narrativas  literárias,  não  aprofundaremos  esses  enquadramentos 
“tipológicos”. Sem nos restringirmos ao campo  literário, objetivamos aqui discutir a  importância 
da categoria bakhtiniana de cronotopo como um dos eixos para análise das mais variadas práticas 
de linguagem. 

Antes de situar propriamente o conceito com o qual analisamos a eventicidade da escrita, 
por  exemplo,  em  condições  peculiares,  é  importante  assinalar  dois  pontos.  Em  primeiro  lugar, 
muito do que dizemos  ser  a  “obra do Círculo”  consiste de, pelo menos  a maioria, manuscritos 
inacabados  e  não  revisados  que  nos  chegou  através  de  publicações  póstumas.  Resultante  do 
primeiro  ponto  destacado,  a  segunda  observação  pode  ser  feita  tomando  de  empréstimo  as 
palavras de Amorim (2004). Ao antecipar qualquer objeção acerca das leituras que, normalmente, 
realizamos de uma obra – neste caso, da contribuição bakhtiniana –, a autora lembra que operamos 
ligações entre  trechos escritos em obras diferentes e em circunstâncias diversas, enfatizando, em 
alguns casos, aquilo que seria apenas um comentário. A construção de um sistema de referência, 
segundo ela, decorre das  leituras  interessadas que, por sua vez, revelam a parcialidade de nosso 
percurso interpretativo. Por isso que, mesmo “correndo o risco de não dar conta nem do percurso 
bakhtiniano nem da riqueza de sua obra” (AMORIM, 2004, p. 108), pode‐se transpor as ideias do 
Círculo, com uma certa pertinência e produtividade aos questionamentos de uma investigação em 
particular. 

Em um redimensionamento da categoria, visto que fora desenvolvido em referência a tipos 
de romances, o cronotopo – operamos aqui uma leitura do conceito – também pode apresentar uma 
imagem do enunciador/autor em toda e qualquer prática de linguagem e do interlocutor, dado que 
“o ponto de  vista  é  cronotópico  e  abrange  tanto  o  elemento  espacial  como  temporal. A  isto  se 
vincula imediatamente o ponto de vista axiológico” (BAKHTIN, 2003, p. 369). 

Partimos de uma concepção dialógica da linguagem para refletir sobre a escrita – e tantas 
outras práticas de  linguagem – que se revela cronotopicamente. Entendemos que se consideram, 
nessa  perspectiva,  as  relações  com  o  outro,  que  são  interações  localizadas  e  datadas,  cujas 
valorações integram, constituem o modo de dizer, a maneira de compreender e de responder, de 
posicionar‐se axiologicamente.  

A  partir  dessas  considerações,  reenunciamos  aqui  dois  questionamentos  de  Morson  e 
Emerson  (2008):  será  que  realmente  um  cronotopo  particular  é  capaz  de  moldar  e  constituir 
ativamente as ações e as práticas discursivas? E, nesse mesmo caminho, um cronotopo pode ser 
substituído por outro sem qualquer alteração? 

Sob  a  perspectiva  que  adotamos,  podemos  dizer  que  aquilo  que  seria  apenas  um 
“contexto”, uma “moldura” ou um “fundo imóvel”, na verdade, constitui ativamente o enunciado, 
o projeto de dizer, porque percebemos o espaço e o  tempo como acontecimento. Por se  tratar de 
eventicidade, há pulsões que permitem determinados posicionamentos. Não podemos  ignorar a 
situação imediata onde a escrita ocorre, vez que não vivemos, falamos, escrevemos em um vácuo 
temporal e espacial. A atividade humana implica, necessariamente, criação, valor, história. 
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Ou  seja,  a  constituição  dos  gêneros  não  ocorre  em  um  vácuo  social,  tampouco  são  os 
gêneros destituídos de valores, visto que os fios que os tecem estão entrelaçados ao mundo ético71, 
ao mundo da ação, dos sujeitos.  

Geraldi (1999), para citar um exemplo, ao se preocupar com as condições de produção da 
escrita  em  sala  de  aula,  sinaliza  a  necessidade  de  uma  reflexão  sobre  essas  condições  que  são 
bastante  específicas das atividades de  leitura  e de produção  textual.  Isso  também pode  ser  lido 
como  o  lugar  onde  os  “nós”  se  desatam,  as  histórias  se  desenrolam,  um  lugar  de  tensões,  de 
alteridade, de valores, de sentidos. Nas palavras de Amorim (2006, p. 105), além de se revelar uma 
produção  da  história,  essa  categoria  “designa  um  lugar  coletivo,  espécie  de  matriz  espaço‐
temporal de onde as várias histórias se contam e se escrevem”. 

O cronotopo é, pois, constitutivo e constituinte das relações verbo‐sociais nos mais variados 
campos  de  atividade  humana.  Em  uma  leitura  do  conceito,  Alves  (2009,  p.  5)  corrobora  a 
importância:  

 
o cronotopo não pode ser retirado das relações dialógicas e do axiológico sob o risco de se 
tornar  apenas  e  tão‐somente  uma  referência  a  um  determinado  espaço  e  a  um  tempo 
específico, concebido como exteriores ao indivíduo, não constituinte e constitutivo do sujeito 
histórico em sua eventicidade. 

 
Aderindo à concepção dialógica da linguagem e à perspectiva sócio‐histórica, Alves (2009) 

oferece  contribuições  ao  presente  artigo,  pois  se  destaca  a  questão  do  sujeito,  entendido  nas 
relações de alteridade, nas várias tramas em que se enreda. Para essa vertente, importam o evento, 
o inacabamento, o irrepetível, a construção de sentidos, a compreensão ativamente responsiva e o 
posicionamento axiológico. Dizendo de outra  forma, percebemos a  importância de  reconhecer o 
entrelaçamento  das  práticas  de  linguagem  às  práticas  sociais.  Significa  afirmar  que  todos  os 
elementos linguísticos estão imersos em um “oceano” de valores. 

A partir dessas considerações, constatamos que a construção de sentidos ocorre sempre “à 
porta dos cronotopos” e que os sujeitos, por meio das práticas discursivas das quais participam, 
constituem‐se e constituem o próprio espaço‐tempo, porque “um cronótopo genérico não é uma 
evento  congelado, mas  todo  um  complexo  de  conceitos,  um modo  integral  de  compreender  a 
experiência  e  uma  base  para  visualizar  e  representar  a  vida  humana”  (MORSON,  EMERSON, 
2008, p. 392). 

Os  cronotopos  nos  são  apresentados  pelo  texto,  afinal  determinados  gêneros  presumem 
certas atitudes concernentes ao objeto de dizer, bem como aos interlocutores e à situação imediata. 
Lemos o tempo e o espaço pelas interações verbais, vez que os gêneros – os quais figuram objetos 
culturais de dizer – em relação aos seus cronotopos equivalentes contribuem para a compreensão 
das ações em uma sociedade particular. Para Bakhtin  (1990), essa categoria conteudístico‐formal 
possibilita uma intravisão do homem em uma dada esfera da cultura. O cronotopo permite, assim, 
uma visão cronotópica do sujeito em relação ao gênero e à esfera. 

Desse  modo,  o  olhar  que  se  volta  para  um  cronotopo  em  particular  busca,  também, 
compreender  que  tensões,  que  pulsões,  cercam,  envolvem,  atravessam,  constituem  a  escrita;  e 
pretende, dessa  forma, chegar a pontos comuns entre os sujeitos que circulam e que agem nesse 
espaço‐tempo,  com  o  propósito de  “descobrir  no  encontro  alguma  coisa  que  se  repete  e  se  faz 
sistema” (AMORIM, 2004, p. 224). 

A linguagem, segundo Bakhtin (2003), é cronotópica como tesouro de imagens e, por essa 
razão, identificamos valores, tons volitivos e emocionais quando levamos em consideração o eixo 
do tempo‐espaço. Essas categorias formais não podem ser separadas, exceto de maneira abstrata. 

                                                            
71 O mundo ético sobre o qual fala Bakhtin (2010) diz respeito ao mundo da vida, no qual agimos, amamos, vivemos. 
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Afinal,  o  cronotopo  é  um  centro  organizador  de  “enredos”,  no  nosso  caso,  dos  diversos 
acontecimentos  sociais  e  nele  (no  cronotopo)  “os  acontecimentos  do  enredo  se  concretizam, 
ganham corpo e enchem‐se de sangue” (BAKHTIN, 1990, p. 355). Pelo texto, chegamos ao homem 
social e falante, potencialmente portador de signos que se localiza em uma cultura.  

Nesse sentido, parece‐nos bastante pertinente a declaração acerca dos estudos que tomam 
como base a orientação social em que se situam os agentes da pesquisa: 

 
podemos  afirmar  que  o  homem  se  revela  nas  diferentes  interações  situadas  espácio‐
temporalmente. Considerar a situação, o contexto tem se mostrado como prerrogativa para 
os  estudos  que  se dizem  norteados  por  uma  perspectiva  sócio‐histórica. No  entanto,  em 
várias dessas abordagens tem se pensado o contexto ou a situação como entorno, o externo, 
o  que  estaria  fora  do  sujeito  ou  do  fenômeno  em  análise.  Na  perspectiva  dialógica 
bakhtiniana,  o  sujeito  constrói  temporalidades  e  espacialidades  e  se  constrói 
constitutivamente em relação a elas e por elas (ALVES, 2009, p. 6). 

 
Com base nessa perspectiva, admitimos que o eixo espaço‐temporal deve ser considerado 

um  fator  imprescindível  para  os  estudos  da  linguagem  na  vertente  adotada  neste  trabalho. 
Julgamos, por conseguinte, que as interações ocorrem em conformidade com a situação que orienta 
o enunciado, com os interlocutores possíveis, de acordo com os valores que circulam e segundo as 
intenções  determinadas.  Dito  de  outra  forma,  a  categoria  a  que  nos  referimos  tem  grande 
importância  porque  envolve  a  dimensão  valorativa.  Essa  dimensão  indica  o modo  como  cada 
sociedade, situada em uma dada época, concebe o espaço‐tempo, atribuindo sentido a essa relação.  
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O Dialogismo Bakhtiniano em Mamá Negra, de Viriato da Cruz 
 

Maria Inês Francisca Ciríaco*  
 
 

O objeto da assimilação da palavra de outrem adquire um sentido ainda mais profundo e 
mais importante no processo de formação ideológica do homem, no sentido exato do termo 
(Bakhtin, 2010: 142). 

 
Para a tarefa de análise, ainda que de forma breve, do poema Mamá Negra (em anexo), do 

poeta angolano Viriato da Cruz (1928‐1973), um dos percussores da Literatura africana de língua 
portuguesa, nos apoiaremos nos estudos do pensador russo Mikhail Bakhtin, mais especificamente 
no conceito de dialogismo, constitutivo da  linguagem e, consequentemente do ser. A escolha por 
este pensador se deve ao fato de o seu pensamento não ser etnocêntrico, tampouco privilegiar um 
tipo  específico  de  gênero  ou  de  linguagem,  o  que  nos  permite  sair  de  determinados modelos 
teóricos fechados, facilitando, dessa forma, a ampliação dos horizontes de diálogos oportunizados 
pela literatura.  

Como  sabemos,  desde  o  século  XVI,  a  exploração  e  dominação  europeia  nos  países  da 
África escravizaram  inúmeras etnias,  trazendo‐as para as  suas diversas  colônias nas Américas e 
submetendo‐as a condições sub‐humanas de trabalho forçado. No final do século XIX, as colônias 
americanas  se  tornam  independentes, mas, na África, vários países  continuaram  sob o domínio 
europeu como, por exemplo, Angola que, após violenta guerra civil, se  tornou  independente em 
1975. 
  Em decorrência desses muitos séculos de dominação do europeu, aconteceu a imposição de 
uma  língua  e  uma  cultura  do  colonizador  e  estas,  por  conseguinte,  foram  assimiladas  pelo 
colonizado.  Dessa  relação  de  assimilação,  observamos  o  surgimento  da  imprensa,  em  que  os 
escritores  africanos produziam  textos numa perspectiva da  escrita  europeia. Podemos  citar, por 
exemplo, o  autor  angolano  José da  Silva Maia Ferreira, que  lançou  em  1849 o  livro de poemas 
Espontaneidades da Minha Alma – Às Senhoras Africanas72, em que faz pouca ou nenhuma menção às 
línguas nacionais, mas, por outro lado, apresenta muitas referências a autores franceses, latinos e 
europeus, exaltando‐os como modelos a ser seguidos.  

Somente a partir do surgimento de uma nova consciência por parte dos próprios sujeitos 
africanos é que tem início a circulação de jornais e revistas com forte conteúdo de resistência e de 
crítica  ao modelo  colonial  hegemônico.  É  nesse  contexto  que  começa  a  emergir  também  uma 
literatura mais voltada para os  interesses do povo  africano,  corroborada por discursos  com um 
forte apelo ao  conceito de  liberdade, valorização da  terra  e das  línguas africanas e denuncia ao 
trabalho escravo em vários países, como podemos ver no poema Mamá Negra73.  

O título do poema nos remete imediatamente à África, terra mãe do poeta e continente com 
a maior  população  negra  do  planeta.  Também  é  importante  notar  que  o  poema  é  escrito  em 
memória  do  poeta  haitiano  Jacques  Roumain,  que  lutou  pelas  injustiças  sociais  em  seu  país 
escravizado pelos franceses e ocupado durante 19 anos pelos norte‐americanos. Aqui  já notamos 
que se inicia o dialogismo que Viriato começa a estabelecer, por meio dos enunciados permeados 
por discursos oriundos eminentemente de  conflitos gerados pela  imposição de  comportamentos 
ditados pelo colonizador, com as várias vozes de seus irmãos escravizados em países americanos, 
desde os Estados Unidos até o Brasil. Considerando dessa  forma e em consonância com Abdala 

                                                            
* Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP ‐ minesciriaco@ig.com.br 
72 FERREIRA,  José da S. M. Espontaneidades da Minha Alma – Às Senhoras Africanas. 2. Ed. Lisboa: União dos Escritores 
Angolanos, 1980. 

73 In: CRUZ, Viriato da.  Poemas. Lisboa: Casa dos Estudantes do Império, 1961. 
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Junior (2007: p. 187), “Os “negros de todo mundo”, em sua diáspora, têm voz proletária, de suas 
condições  proletárias.  Essa  voz  está  em  cada  país  e  nos  outros”, mantendo  vivo  o  sonho  de 
liberdade.  

Nesse  sentido,  ao  evocar  a presença da Mamá Negra nos primeiros versos do poema, o 
poeta a conclama para ver o “drama de carne e sangue” a que seus  filhos  foram submetidos ao 
longo dos  séculos de  escravidão. O diálogo das diferentes vozes desses  filhos  escravizados nas 
plantações de arroz, nos canaviais, nos cafezais e engenhos se encontra com as vozes do blues, do 
gospel do Harlem, do jazz e das senzalas, com seus cantos das línguas africanas. Enfim, de todas as 
vozes que trazem a presença negra para criar um diálogo de esperança. E, nenhuma dessas vozes 
tem mais  importância que a outra, pois cada uma delas é um enunciado que dialoga com outro 
para criar o canto uníssono da humanidade. Não há uma hierarquia das vozes, uma vez que para 
aspirar a um ideal de humanidade, todas elas estão no mesmo patamar de igualdade. 

Esses ritmos musicais como blues e gospel foram criados a partir dos ritmos que os africanos 
levaram para os Estados Unidos. Mas, como mostra o poeta, essas vozes não são mais importantes 
que  as  vozes  vindas  dos  canaviais,  pois  embora  o  blues  seja  reconhecido  como  uma  produção 
cultural letrada, o canto vindo dos canaviais, da senzala (considerado iletrado) revela igualmente 
uma dor, tristeza ou esperança, assim como apresenta os ritmos e melodias presentes no gospel do 
Harlem ou no Jazz de New Orleans.  

A partir das diversas relações que o poeta tece entre os sujeitos e seus cantos, observamos 
que o dialogismo bakhtiniano não é privilegio de uma determinada cultura, ao contrário, sendo 
princípio constitutivo de toda linguagem, se pode mostrar dentro de qualquer cultura, seja verbal 
ou não verbal, analfabeta ou letrada. E nesse sentido, o poema é extremamente dialógico desde o 
inicio,  quando  homenageia  o  poeta  haitiano,  o  poeta  cubano Guillén,  os  poetas  estadunidenses 
Corrothers  e  Langston, Zumbi  dos  Palmares  no Brasil  e  Toussaint  no Haiti.  Todos  esses  ativistas 
cantaram e lutaram pela liberdade da raça negra em seus países.  

O  traço  comum  do  poema  é  o  canto/voz  dos  negros  que  adquire  diferentes  formas 
musicais,  isto  é, mesmo  sendo um povo que  foi  submetido  a  trabalhos  sub‐humanos,  consegue 
recriar os seus cantos em diversos gêneros musicais, não importa qual, para mostrar que clamam 
por humanidade pelas asas da Música. 

O  autor,  ao  fazer  referência  à  história  do  Brasil  e  de  outras  nações  americanas,  nos 
apresenta  sujeitos  que  transformaram  seus  ideais  libertários  em  luta  contra  a  opressão  e  a 
exploração do negro africano  e  seus descendentes. Em  todo o poema‐canção podemos perceber 
diferentes  formas de dialogismos que  se  encadeiam para  anunciar  essa  esperança de  liberdade, 
porque Mamá Negra não pode ver seus filhos escravizados. 

Ao  mesmo  tempo  em  que  o  poema  é  um  lamento  pelos  horrores  da  colonização,  da 
diáspora, do degredo, do sofrimento e da situação de constrangimento de uma raça submetida aos 
rigores da escravidão, é  também um  instrumento de  resistência e persistência pela  liberdade de 
um povo.  

Podemos dizer que a partir desse posicionamento de resistência, dá‐se a consolidação desse 
movimento  literário  africano,  constituindo‐se  uma  literatura  nacional,  rompendo  com modelos 
antes estabelecidos pela estética europeia e buscando estabelecer uma relação literária dialógica e 
significante com sujeitos que vivem de forma desumana em contextos semelhantes. 

Dessa  forma e em  consonância  com o dialogismo presente no poema, percebemos que a 
busca  pelo  reconhecimento  do  indivíduo  passa  pelas  relações  estabelecidas  nos  diversos 
momentos  da  história  de  uma  nação,  do  diálogo  concebido  além  das  fronteiras  linguísticas  e 
geográficas, dos diferentes discursos e a  forma como cada um se articula no grupo constituindo 
uma unidade, que não é estagnada, mas que se  transforma e  fortalece no decorrer do  tempo, ou 
seja:  “[...] A  sociedade  em  transformação  alarga‐se para  integrar o  ser  em  transformação. Nada 
pode permanecer estável nesse processo”. (M. Bakhtin (Volochinov), 2004: 136). 
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Diante do exposto, concluímos que as relações dialógicas presentes no poema, uma vez que 
o texto literário circula entre e reflete o ambiente que o cerca, e o multiculturalismo existente nos 
países de  língua oficial portuguesa e naqueles  com  forte presença da descendência africana, é a 
força motriz na construção, reconhecimento e afirmação de uma  identidade própria desse sujeito 
que luta incessantemente por liberdade e humanidade sem perder jamais a esperança, garantindo 
às  futuras gerações  compreender  a  exata dimensão histórica,  social, política  e  cultural do povo 
africano. 

 
ANEXO 

Poema de Viriato da Cruz 
 
MAMÁ NEGRA (Canto de esperança) 
        (À memória do poeta haitiano Jacques Roumain) 
 
Tua presença, minha Mãe ‐ drama vivo duma Raça, 
Drama de carne e sangue 
Que a Vida escreveu com a pena dos séculos!  
 
Pela tua voz 
Vozes vindas dos canaviais dos arrozais dos cafezais 
    [dos seringais dos algodoais!... 
Vozes das plantações de Virgínia 
dos campos das Carolinas 
Alabama 
    Cuba 
        Brasil... 
Vozes dos engenhos dos bangüês das tongas dos eitos 
    [das pampas das minas!  
 
Vozes de Harlem Hill District South 
    vozes das sanzalas! 
Vozes gemendo blues, subindo do Mississipi, ecoando 
    [dos vagões! 
Vozes chorando na voz de Corrothers: 
    Lord God, what will have we done 
‐ Vozes de toda América! Vozes de toda África! 
Voz de todas as vozes, na voz altiva de Langston 
Na bela voz de Guillén... 
Pelo teu dorso 
Rebrilhantes dorsos aso sóis mais fortes do mundo! 
    Rebrilhantes dorsos, fecundando com sangue, com suor 
        [amaciando as mais ricas terras do mundo! 
Rebrilhantes dorsos (ai, a cor desses dorsos...) 
Rebrilhantes dorsos torcidos no ʺtroncoʺ, pendentes da 
    [forca, caídos por Lynch! 
Rebrilhantes dorsos (Ah, como brilham esses dorsos!) 
ressuscitados em Zumbi, em Toussaint alevantados! 
Rebrilhantes dorsos... 
     brilhem, brilhem, batedores de jazz 
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     rebentem, rebentem, grilhetas da Alma 
     evade‐te, ó Alma, nas asas da Música! 
 ...do brilho do Sol, do Sol fecundo 
 imortal 
 e belo... 
Pelo teu regaço, minha Mãe, 
Outras gentes embaladas 
à voz da ternura ninadas 
do teu leite alimentadas 
de bondade e poesia 
de música ritmo e graça... 
santos poetas e sábios... 
Outras gentes... não teus filhos, 
que estes nascendo alimárias 
semoventes, coisas várias, 
mais são filhos da desgraça: 
a enxada é o seu brinquedo 
trabalho escravo ‐ folguedo... 
Pelos teus olhos, minha Mãe 
Vejo oceanos de dor 
Claridades de sol‐posto, paisagens 
Roxas paisagens 
Dramas de Cam e Jafé... 
Mas vejo (Oh! se vejo!...) 
mas vejo também que a luz roubada aos teus 
    [olhos, ora esplende 
demoniacamente tentadora ‐ como a Certeza... 
cintilantemente firme ‐ como a Esperança... 
em nós outros, teus filhos, 
gerando, formando, anunciando ‐ 
o dia da humanidade 
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Os Ekos do Discurso:  
o Ecologicamente Ideológico nas Campanhas Publicitárias da Natura Ekos 

 
Bárbara Melissa Santana74 

Luciane de Paula75 
 
 

Introdução 
 

Este estudo estabelece‐se como uma vertente oriunda de um projeto de pesquisa ainda em 
processo de desenvolvimento, em que há, como perspectiva de análise, a abordagem do discurso 
publicitário  televisivo  da  empresa  Natura  e  sua  linha  de  produtos  Natura  Ekos.  Há  como 
preocupação a abordagem do discurso da sustentabilidade como aspecto em que se agrega uma 
identidade  cultural  à  sociedade  pós‐moderna  que,  contextualizada  em  um  cenário  em  que  a 
preocupação ambiental apresenta‐se como uma das principais em meio às prioridades sociais do 
século XXI, passa a ocupar lugar expressivo na mídia e na consciência do cidadão contemporâneo. 

A  teoria  analítica  do  Círculo  de  Bakhtin,  com  o  seu  método  dialógico,  fundamenta  a 
pesquisa. Discorre‐se  sobre  esse  panorama  sociocultural  e  o  posicionamento  do  sujeito  em  tal 
contexto. Esse sujeito construído dialogicamente consoante sua relação com o mundo e com a vida, 
ainda conforme as palavras de Sobral, “sujeito constituído pelo outro, e não dado de uma vez por 
todas, alguém que se ‘forma’ num dado ambiente histórico‐social – e que tem raízes na concepção 
bakhtiniana do ato, intrinsecamente ligada ao dialogismo.”(BRAIT, 2009, p. 167) Sob a perspectiva 
desse sujeito em corrente processo de formação, pretende‐se, aqui, discorrer sobre ele,  localizado 
em meio à constituição  ideológica de um  tema que envolve  intrinsecamente a atualidade e seus 
diversos aspectos. 

 
1‐ O discurso da sustentabilidade e a ideologia que o delineia 

 
  As peças publicitárias da Natura Ekos elencam‐se como construções discursivas em 

que  se  apresenta  como  constante  a  referência  à  floresta,  à  natureza,  às  técnicas  de  produção 
sustentáveis e aos benefícios que os produtos oferecem por serem “produtos da natureza”. Reflete‐
se  aqui  acerca  dessa  configuração  discursiva  como  uma  utilização  do  tema  “ecologicamente 
correto”,  aqui  denominado  como  “ecologicamente  ideológico”,  visto  como  um  artifício  de 
persuasão publicitária em que o reconhecimento dos valores e iniciativas de preservação cultural e 
ambiental da marca apresentam‐se como prioritários nessa arquitetônica, como se pode verificar 
nas Figuras 1B e 1A, cenas da peça publicitária “Natura Ekos Pitanga76” 

 

                                                            
74 Aluna de graduação do curso de Letras da UNESP – Universidade Estadual Paulista, Campus de Assis, bolsista de 
Iniciação  Científica  pela  FAPESP,  processo  nº  2011/22553‐6  e membro  do  GED  ‐  Grupo  de  Estudos  Discursivos, 
coordenado pela Profª. Dra. Luciane de Paula. 

75 Orientadora do trabalho, Docente da UNESP ‐ Universidade Estadual Paulista – na graduação, do curso de Letras do 
Campus de Assis;  e,  na pós, do Programa de Pós‐Graduação  em Linguística  e Língua Portuguesa do Campus de 
Araraquara. Coordenadora do GED – Grupo de Estudos Discursivos. lucianedepaula1@gmail.com 

76 Segue link de acesso à peça publicitária mencionada: http://www.youtube.com/watch?v=Rd0Y8zQ3T1U 
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Figuras 1B e 1A 

 
A problemática que delineia essa construção  fundamenta‐se em considerar o discurso da 

sustentabilidade como eixo temático da campanha publicitária, já que, ao ser inserido nessa esfera, 
lhe é atribuído um valor divergente daquele que seria em outro momento. Essa  transferência de 
esfera  implica  na  origem  desse  sentido  de  teor  ideológico,  já  que,  para  o  Círculo  de  Bakhtin, 
confirma‐se a existência de um conceito de  ideologia que pressupõe a manipulação da realidade 
social,  a  ocultação  de  verdades  no  aspecto  social  em  que  não  são  apenas  encobertas,  mas 
transformadas  em  outra  faceta,  como  o  mascaramento  de  uma  condição  de  existência  de 
determinada realidade. 

Na peça “Natura Ekos Pitanga”, ao trazer ao telespectador/consumidor que “a floresta está 
em você”, diz‐se que a floresta habita o sujeito que utiliza o produto Natura Ekos, no caso da Figura 
1A, a trabalhadora “pede” (“Deixa eu cuidar do seu banho”) para cuidar do banho do consumidor, 
representando a floresta personificada. Isto é, ela é quem colhe a pitanga, logo, faz parte da cadeia 
de produção desse cosmético e passa, na peça publicitária, a fazer parte da vida da consumidora – 
eu e outro constituindo‐se mutuamente no momento do ato do banho, por meio do elo “produto 
Natura Ekos”. A Natura Ekos une sujeitos separados por estratos sociais diferentes, coloca‐os em 
uma relação de proximidade. O falso álibi que os une é a sustentabilidade.  

Na verdade, enquanto Natura, para um, significa trabalho; para o outro, significa cuidado, 
saúde e beleza. Seja como  for, o que o discurso publicitário  televisiona é:  trabalho  sustentável e 
cuidados de saúde e beleza responsáveis,  logo,  também, sustentáveis – ainda que se saiba que a 
Natura,  como  empresa,  tenha muitos problemas pelas  relações  escravistas  que possui  com  seus 
funcionários  (nas campanhas,  televisionados como “satisfeitos” – sempre com sorrisos no rosto), 
respondendo  a muitos processos na  justiça, o  seu discurso publicitário  é oposto  a  esse  (tanto o 
veiculado nas propagandas quanto na própria “missão” da empresa, nas visitas guiadas de suas 
fábricas,  em  seu  site  e  em  suas  revistas. Até  as  consultoras  terceirizadas  que  trabalham  com  a 
Natura  possuem  uma  relação  de  fidúcia  a  esse  discurso  “ecologicamente  correto”).  O  que  se 
percebe é que esse valor vende, ainda mais em dias como os vividos na contemporaneidade, em 
que o sustentável encontra‐se na moda. 

Na peça  supramencionada, ambos os  sujeitos  lutam pela preservação do meio ambiente, 
como se pode conferir nas Figuras 2B e 2A em que a moça que se apresenta pode ser entendida 
como a consumidora Natura Ekos e pede para cuidar da floresta (“Deixa eu cuidar da sua floresta”), 
enunciado em que se deduz a caracterização dos cosméticos como aqueles por meio dos quais se 
preserva a floresta e as comunidades tradicionais, como é o caso da trabalhadora apresentada na 
Figura 2A. 
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Figura 2B e 2A 

 
Nota‐se,  a  partir  dos  recortes  do  comercial  “Natura  Ekos  Pitanga”,  que  os  fatores 

enfatizados remetem ao tema da sustentabilidade, assim como ressaltam o fortalecimento de uma 
identidade cultural em que a preservação ambiental mostra‐se um  fator expressivo e de grande 
importância cultural. 

Na  teoria  do  signo  ideológico  do Círculo  de  Bakhtin  os  elementos  sociais  expõem  uma 
significação exterior a si assim como aqui, a inserção dessa formação discursiva da Natura Ekos no 
gênero discursivo publicitário  televisivo  revela uma  significação, um valor  ideológico e  torna‐se 
elemento  em  que  reflete‐se  e  refrata‐se  determinada  realidade  que  lhe  é  exterior  mas  que 
identifica‐se  com  sua  formação. Conforme  as  palavras de Bakhtin  “Um  produto  ideológico  faz 
parte de uma  realidade  (natural ou social) como  todo corpo  físico,  instrumento de produção ou 
produto de consumo; mas, ao contrário destes, ele  também reflete e refrata uma outra realidade, 
que  lhe é exterior. Tudo que é  ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si 
mesmo.” (BAKHTIN, 1992, p. 38) 

Os estudos do Círculo atuam de  forma  ímpar na  contraposição à  ideia de que os  fatos 
sociais, a estrutura e formação social são fatores dependentes de forças naturais e fenômenos de tal 
gênero,  tais  como  deuses,  acaso,  destino  e  natureza  já  que  a  teoria  concretiza  a  existência  de 
elementos constituintes da realidade que  lhe atribuem as razões de postarem‐se como  tais. Toda 
realidade apresenta incutido a si um valor ideológico. 

A  valorização  do  aspecto  cultural  e  da  preservação  ambiental,  o  resgate  dos  valores 
defendidos e empregados pela marca são considerados elementos de construção  ideológica, que 
alicerçam o discurso da sustentabilidade como uso publicitário – caso da Natura.  

Pode‐se considerar como fator ideológico a concretização da venda da imagem da marca e 
dos valores por ela defendidos, assim como deve‐se levar em consideração a formação do gênero 
discursivo  publicitário  como  forma  relativamente  estável,  relacionado  com  uma  esfera  de 
atividade  que  o  delineia. No  caso  das  campanhas  publicitárias  aqui  analisadas  envoltas  num 
discurso centrado na sustentabilidade, torna‐se necessário uma análise da esfera cultural em que se 
insere  o  contexto  social  que  a  circunda.  Nesse  caso,  um  contexto  midiático‐televisivo.  A 
preocupação  com  a  preservação  dos  recursos  naturais  mostra‐se  um  assunto  extremamente 
ressaltado no contexto social em que se situa a sociedade contemporânea, guiada pela mídia e os 
temas por ela explorados.  

O discurso midiático veicula uma preocupação  com o meio  ambiente  como  fator  crucial 
entre as responsabilidades sociais como advindo de outras esferas sociais  (a científica, a política, 
entre outras), usadas como argumentos de autoridade. Por meio dessas aparentes preocupações, o 
discurso  midiático  imputa  no  telespectador  ideologias  que  valorizam  a  sustentabilidade  e  a 
ecologia.  Ao  mesmo  tempo,  esses  valores  são  agregados  a  produtos  que  são  valorados 
economicamente e direcionados para um público específico, que os consome – tanto os produtos 
quanto os valores a eles agregados.  
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O  que  impera  no  século XXI  ao  “bom”  (veja  a  valoração  qualitativa)  cidadão,  além das 
tradicionais competências que se lhe atribuiu por gerações, tomar atitudes que preservem o meio 
ambiente, atitudes sustentáveis, o que  leva ao consumo sustentável ou ao consumo de produtos 
que  se  dizem  sustentáveis  (em  geral,  economicamente mais  valorados,  voltados  a  um  público 
classe  A  ou  B).  Em  outras  palavras,  a  cidadania,  hoje,  está  vinculada  a  atos  de  consumo 
responsável ou, ao menos, que tenham esse rótulo.  

 
2‐ Os sujeitos em seu eco(não)‐lógico 

 
A  caracterização  dessa  nova  competência  atribuída  ao  sujeito  contemporâneo  e  a  sua 

ênfase nos meios sociais, assim como a propagação desse tema nas esferas midiáticas, configuram 
um perfil  identitário  cultural da  sociedade  contemporânea:  a  consciência  com  a preservação do 
meio ambiente passa a  ser  incorporada em  todas as esferas  sociais de  formação dos  sujeitos  ‐ a 
educação das crianças, desde seus primeiros anos, por exemplo – o que tinge o cenário social com 
um tom verde, “ecologicamente correto”.  

  Nesse  aspecto,  instaura‐se,  como  elemento  de  forte  expressão,  a  constituição 
dialógica  dos  sujeitos  na  esfera  social,  já  que  se  pode  afirmar  que  a  cobrança  por  atitudes 
sustentáveis estabelece‐se  como  fator de  influência ao discurso da Natura Ekos, um discurso  em 
que  se  ressalta  a  importância  da  preservação  da  natureza  e  que  mostra  ao  seu 
telespectador/consumidor  esse  valor  inferido  em  seus  produtos.  A  Natura  se  posta  como  um 
sujeito  desse  discurso,  assim  como  o  seu  telespectador/consumidor  e  ambos,  simultaneamente 
contribuem para a constituição um do outro.  

Cada sujeito, em sua singularidade, ocupa um espaço único e característico e, desse ponto, 
ocupa‐se,  inevitavelmente,  da  formação  de  seu  outro.  Assim,  aqui,  a  Natura  com  o  seu 
telespectador compõe um cenário de embate de  ideias e valores onde se  formam os sujeitos nos 
momentos da relação em que “Cada eu ocupa o centro de uma arquitetônica na qual o outro entra 
inevitavelmente  em  jogo  nas  interações  dos  três  momentos  essenciais  de  tal  arquitetônica” 
(BAKHTIN,  2010,  p.  23).  Os  três  momentos  desse  conjunto  de  partes  contíguas  denominado 
arquitetônica são eu‐para‐mim, eu‐para‐o‐outro e outro‐para‐mim. 

Como dito, para Bakhtin, a existência de um sujeito se constitui dialogicamente. Pela teoria, 
confirma‐se  a  existência  do  sujeito  responsável  e  responsivo,  assim  como  ela  traz  à  tona  outra 
característica  extremamente  importante  na  definição  do  sujeito,  sua  composição  múltipla  do 
discurso do sujeito, assim como a composição múltipla dele próprio e, nisso, intenta‐se dizer sobre 
a consistência daquilo mencionado por ele, assim como a consistência do seu ato. 

O  sujeito  é  composto  não  apenas mediante  seu  ato,  não  apenas  pelo  seu  discurso, mas 
quando produz seu discurso. Quanto a seu ato, há sempre uma relação simbiótica que estreita e 
une o sujeito, seu ato, sua singularidade, sua unicidade a diversos “eus” existentes no contexto da 
vida. Isto é, o que esse sujeito enuncia não é pura autoria e singularidade, mas sim uma simbiose 
entre características inerentes a ele e os discursos  já existentes. Ele é convocado e, de certa forma, 
expressa‐se de determinada forma, mas a  expressão é pré‐proposta sutilmente pelo universo que o 
circunda. Um enunciado nunca é primeiro e único, assim como nunca seria o ato do sujeito puro 
quanto  influencias. Ele é convocado a pensar como pensa. Por mais que a autoria de seu ato a ele 
mesmo caiba e seja única e singular, seu ato é sempre imposto como uma resposta, uma reação a 
outros discursos no contexto social. 

Como já mencionado, o sujeito tem sua identidade construída na relação de alteridade, que 
se concretiza no dialogismo. Este se estabelece na relação de alteridade entre o “eu” e o “outro”. E 
ele constrói‐se e constrói o mundo a partir do seu enunciado, pois é por ele, pela linguagem, pela 
dialogia por que se descobre e se forma tanto ele próprio como o mundo que o circunda.  
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De tal forma, cabe considerar o sujeito como aquele que emite um eco não lógico,  já que 
seu eco difunde‐se na existência própria do seu outro e da  infinidade de outros que compõem a 
vida.  Seu  eco  não  se  edifica  como  lógico,  não  é  imutável, mas  apresenta  uma  característica  de 
mudança ao chocar‐se com o outro, que se apropria desse eco e torna‐se parte dele, transforma‐o 
em constante processo de mudança e formação, dialogicamente.  

Esse sujeito consumidor/telespectador molda‐se em meio ao discurso da sustentabilidade 
que ecoa na atmosfera social e cultural. O próprio conceito de cultura da sociedade pós‐moderna 
molda‐se  a partir desse discurso,  adquire  nova  forma. As  atitudes  tidas  como  “ecologicamente 
corretas” são parte da formação cultural do cidadão. O sujeito se molda na infinidade de múltiplos 
discursos que o rodeiam e o fazem dispersar de seu próprio lugar, deixando de ser uno, voltado ao 
eu, para se constituir a partir e por meio do outro, enfim, ser de ambos, pois, ao mesmo tempo em 
que acolhe a singularidade do eu, do espaço em que se situa cada eu, consolida‐se como outro e, 
assim, moldam‐se os sujeitos (eu‐outro), simultaneamente. 

 
Considerações (nada) finais 

 
Sob  a  perspectiva  dos  estudos  de  Bakhtin  sobre  a  ideologia,  considera‐se,  como  já 

mencionado, a utilização do tema da sustentabilidade como fator em que há incutida a intenção de 
manipulação  de  uma  imagem  mediante  a  apresentação  da  venda  de  valores,  incutidos  em 
produtos que concretizam essa arquitetônica discursiva. 

Ainda  nessa  perspectiva,  confirma‐se  a  existência  de  sujeitos  compostos  em  um 
movimento recíproco em que, cada um, em seu espaço particular, participa da constituição de seu 
outro.  

A  influência exercida pelo discurso “ecologicamente  ideológico” na contemporaneidade é 
tamanha que ele constitui os sujeitos, vistos como consumidores/telespectadores da Natura, corpus 
ilustrativo  da  reflexão  aqui  apresentada,  bem  como  comportamentos  socioculturais  típicos  da 
contemporaneidade, afinal, atitudes “verdes” constroem uma identidade cultural contemporânea. 
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Olhares Infantis – Memória e Patrimônio 
 

Juliana de Oliveira Borges77 
 
 

Quando chovia, no meu tempo de menino, a casa virava um festival de goteiras. Eram 
pingos do teto ensopando o soalho de todas as salas e quartos. Seguia‐se um corre‐corre 
dos diabos, todo mundo levando e trazendo baldes, bacias, panelas, penicos e o que mais 
houvesse para aparar a água que caía e para que os vazamentos não se transformassem 
numa  inundação. Os mais velhos  ficavam aborrecidos, eu não entendia a razão: aquilo 
era uma distração das mais excitantes. (Fernando Sabino, em O menino no espelho) 

 
O modo de ver e narrar de Fernando Sabino me chama atenção e lembra as crianças com as 

quais convivo diariamente. O menino não entendia o motivo do aborrecimento dos mais velhos 
quando a chuva molhava o interior da casa. Para ele não havia motivos para o aborrecimento, sim 
para  a distração. Quantas  coisas  cabem na  imaginação desse menino! Quantas  coisas  cabem na 
imaginação das crianças? 

Os modos  como  as  crianças  vivem/convivem/narram  seus  lugares  (CERTEAU,  2011)  é  a 
questão que tem me levado a pensar sobre as crianças em seus contextos de experiência, em uma 
pesquisa que está sendo desenvolvida com as crianças no cotidiano da escola. 

Para Certeau (2011), o espaço é um lugar praticado, ou seja, a prática que se dá no espaço é que 
o transforma em um  lugar. O  lugar adquire significado específico, de acordo com os usos que se 
faz  dele.  As  práticas  espaciais  configuram  o  lugar.  Em  uma  das  conversas  realizadas  com  as 
crianças, descobri que a mãe de Paulo (4º ano) cuida de outras crianças em sua casa, como se fosse 
uma creche. Ela transforma seu lugar de moradia em lugar de trabalho, ressignificando‐o. 

O convívio com as crianças e nossas conversas me dão pistas em relação ao sentimento de 
pertencimento das crianças no ambiente em que vivem. São esses ambientes, lugares nos quais as 
crianças  convivem,  que  serão pensados: Qual  é  a  concepção de  cidade  que  essas  crianças  têm? 
Como  vivem/sentem  seus  bairros?  Como  vivem/sentem  o  bairro  da  escola?  Como  chegam  às 
escolas, que trajeto fazem, por onde passam? O que elas conseguem ler desses espaços? O que há 
de mais importante? O que são considerados patrimônios para elas?  

A cidade é um  texto a  ser  lido. Um  texto que  tem diversos outros  textos dentro dele. Um 
texto é polissêmico, a cidade  também. Como ela é habitada por sujeitos heterogêneos, assim é a 
visão que eles têm sobre a cidade: olhares diferenciados para o espaço. Descobrir o modo como as 
crianças  leem  a  cidade  é  um  dos  objetivos  deste  trabalho.  Certamente  descobriremos  muitas 
cidades em uma  só. Os diversos “entenderes” da  cidade na qual as  crianças vivem me  levam a 
pensar sobre suas perspectivas. Sobre o  lugar do qual elas  falam e, assim, escrever histórias que 
ainda não foram escritas. 

A  escola, de  onde  estamos  pensando  a  cidade,  é  um  lugar de  convivência, de  encontros. 
Reúne  diferentes  indivíduos  que  dialogam,  trocam  experiências.   Carlos  (2007)  ensina  que  “no 
lugar onde se vive, se realiza o cotidiano”. É nesse cotidiano que a pesquisa está sendo realizada: na 
escola, lugar que se vive. 

Seguindo a  ideia de espaços a serem  lidos, Freire  (1996) ensina que o espaço pedagógico é 
um  

 
texto para  ser  constantemente  “lido”,  interpretado,  “escrito”  e  “reescrito”. Neste  sentido, 
quanto mais  solidariedade  exista  entre  o  educador  e  educandos  no  “trato” deste  espaço, 
tanto mais possibilidades de aprendizagem democrática se abrem na escola. (FREIRE, 1996, 
p.109) 

                                                            
77 UFF – Universidade Federal Fluminense ‐ Mestrado em Educação. 
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A  ideia de pesquisar a partir dos encontros, das  conversas e das narrativas das  crianças é 
buscar  compreender  seus  olhares  sobre  o mundo,  o  lugar  e  a  vida  cotidiana.  É  “escutando  que 
aprendemos a falar com eles”. (FREIRE, 1996). Facilmente poderíamos encontrar em vasta bibliografia 
conceitos como cidade, bairro, patrimônio,  trajeto, espaço,  lugar. Porém, na presente pesquisa, a 
escuta sensível às crianças e ao que elas têm a dizer a respeito é que nos permite descobrir com elas. 
Assim, entendo que é possível pensar o conceito do patrimônio, por exemplo, a partir do ponto de 
vista dos  sujeitos praticantes  –  as  crianças. O patrimônio  é um dispositivo  ativo  no  sentido de 
produção de significações. Com as crianças busco problematizar o conceito de patrimônio: O que é 
importante para mim e que eu gostaria que  ficasse para as gerações  futuras? O que eu entendo 
como patrimônio? E no  caminho de minha  casa até a  escola:  existe  algum patrimônio? Existem 
patrimônios no lugar onde moro? 

Desenvolver uma relação de pertencimento entre as crianças e seus patrimônios,  fazendo 
com que elas se reconheçam e reconheçam naquele patrimônio uma parte de suas histórias, pode 
possibilitar  o  estabelecimento  de  novos  lugares  e  suportes  para  a  memória.  Identificar 
características culturais, naturais e sociais dos lugares que as crianças vivem e convivem é buscar 
articular  as  relações  e  práticas  estabelecidas  à  compreensão  dos  espaços  geográficos.  Assim, 
adquirimos  consciência  do  espaço  em  que  vivemos  e  atuamos,  delineando  nossas  ações 
individuais e coletivas em nossos grupos de convívio. 

Para Paulo Freire, o objetivo maior da educação é conscientizar a criança, levá‐la a entender 
sua  situação  e  agir  em  favor  dela.  Paulo  Freire  afirmava  a  alfabetização  cultural  como  um 
instrumento que capacita o sujeito para a leitura e compreensão do universo sócio cultural em que 
está inserido, de modo que a alfabetização possibilite a democratização da cultura. 

A  educação, para Paulo Freire, pressupõe que  a  criança  seja o  agente da  aprendizagem, 
estabelecendo uma  relação  com o objeto de estudo e  com ele  interagindo. Freire  (1974), em  sua 
“Pedagogia do Oprimidoʺ, critica o conceito de  educação bancária, por conceber as crianças como 
recipientes  vazios,  em  que  o  professor  vai  “depositar”  conhecimentos.  Isso  significa  que  o 
conhecimento não pode ser confundido com a descoberta de verdades absolutas, mas refere‐se à 
apreensão de verdades pessoais e conteúdos coletivamente produzidos. 

Ainda segundo Freire (1996), é necessário que o educador considere o “saber de experiência 
feito”, ou seja, como educadora, é necessário que eu seja capaz de compreender a leitura de mundo 
das crianças. Para ele, a  tarefa maior do educador é habilitar o aluno a  ler o mundo. Perez  (2001) 
afirma que hoje, reaprender o mundo é uma tarefa e um desafio colocados para os educadores. 

 
Ler o mundo é  ler o espaço,  ler o  lugar; é  reconhecer no  cotidiano os elementos 
sociais,  culturais  e  naturais  que  formam  o  espaço  geográfico:  um  espaço  que 
contém  múltiplos  espaços  e  tempos  em  permanente  transformação.  (PEREZ, 
2001,p.116) 

 
Para entender as relações nas quais os sujeitos se constituem, me aproprio dos conceitos de 

alteridade e dialogia de Bakhtin (GEGE, 2009). Somos construídos e transformados através do outro, 
ou seja, a alteridade marca o ser humano, pois o outro é imprescindível para sua constituição. 

O cotidiano é o espaço da ação, da reflexão. Temos um compromisso com a ação, com o que 
acontece. O tempo do cotidiano é o tempo da urgência, do fazer, da realização. Penso que pesquisa 
e prática compõem uma singularidade. Meu  trabalho é o cenário de minha pesquisa, onde há a 
necessidade de criar laços, compromisso, significado. É na relação com o outro que o trabalho vai 
se fazendo. As perguntas vêm do outro, das relações com outro. Portanto, o projeto em si só ganha 
sentido nesta relação com o outro.  

Muitas  vezes  encontramos  no  cotidiano  um  verdadeiro  caos,  que  pode  ser  central  e 
constitutivo da pesquisa, sendo mais produtivo do que uma solução, que muitas vezes pode não 
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permitir  que  continuemos  uma  pesquisa. Ainda  no  caos  há  algumas  dimensões  que  não  serão 
resolvidas. Nenhum conjunto de procedimentos pode captar a totalidade, que não existe em si, não 
pode ser apreendida. Do ponto de vista epistemológico não é possível a apreensão do todo. Muitas 
vezes, parece que paramos de caminhar com nossos projetos e pesquisas porque queremos abraçar 
uma  totalidade, que é  impossível. Percebemos, então, como é complexa a pesquisa no cotidiano. 
Os  limites  são  tênues,  por  isso  o  cuidado  deve  ser  constante,  para  não  desviarmos  de  nossos 
caminhos. 
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Os ex‐votos e o processo de alteridade na constituição do mito 
 

Rosa Brasil78 
 
 

Intenciona‐se desenvolver um olhar mais crítico e curioso, no âmbito da cultura, da vida e 
da alteridade, sobre os ex‐votos utilizados pelos promesseiros no traslado do Círio de Nazaré, em 
Belém, no estado do Pará, em virtude de apresentar, na sua composição, um universo subjetivo 
vasto  e profundo,  que  abrange  o promesseiro  que  carrega  o  objeto  e  o  “objeto  que  carrega  o 
promesseiro”. Partimos do pressuposto de que objeto  e  sujeito  se  imiscuem,  entrelaçam‐se, na 
formação  de  um  só  processo,  dando  forma  e  conteúdo  ao  “objeto  estético”,  naturalmente 
artístico. Os ex‐votos, assim, a princípio, tal qual se manifestam no Círio de Nazaré, não são só o 
artefato carregado pelo promesseiro, mas sim o conjunto promesseiro e artefato, considerando‐se, 
inclusive, a própria  forma de o promesseiro carregar o objeto, de maneira suspensa, como “em 
reverência”  à Virgem. A  “junção” desses dois  elementos  – promesseiro  e  objeto  carregado de 
forma  suspensa  –  no  contexto  do  Círio,  constituem  um movimento  performático,  prenhe  de 
intenções  subjetivas,  que  nascem  de  envolvimentos  do  sujeito  no meio  social, motivados  por 
estratégias  ideológicas. A seguir, ex‐voto motivado por promessa para se conseguir a graça da 
saúde dos pulmões de um membro da família.  

 

 
Figura 01‐ Ex‐voto em forma de pulmão no Círio de Nazaré 

 
A origem cristã do ex‐voto data do século IV, a partir da absorção de antigas práticas pagãs 

(SOUZA, 1999),  adaptadas para outra experimentação religiosa (NEVES, 2009). No século XVII, a 
prática atingiu a orla norte do Mediterrâneo. No XVIII e no XIX, chegou ao  interior da Europa, 
onde  a  tábua votiva  foi predominante,  e América,  até  regredir no XX  (NEVES,  2009). Na  Idade 
Média, o  ex‐voto  era prioridade dos nobres, que  encomendavam geralmente pinturas  a  artistas 
conhecidos, mas,  logo após o  séc. XVI, popularizou‐se. Eram geralmente  tábuas padronizadas e 
feitas por profissionais que, em uma época de elevado analfabetismo, apresentavam imagens sobre 
a família, aventuras individuais etc. possíveis de serem “lidas” pelo povo. Entretanto, a partir do 
séc.  XIX,  começaram  a  ser  vistos  com  desconfiança  pela  Igreja,  por  isso  foram  queimados, 
destruídos ou abandonados (SCARANO, 2009). 

Interessante  chamar  atenção para  o  fato de  que Belém  também  não  é  o único  lugar,  no 
Brasil,  em que há  ex‐votos  em manifestações  culturais/religiosas. Eles passaram a  ser utilizados 
desde o século XVIII, especialmente em Minas Gerais (NEVES, 2009; SOUZA, 1999). O modernista 
Olavo  Bilac  pronunciou‐se  a  respeito  dos  ex‐votos  como  ʺquadros  adoráveis  de  ingenuidadeʺ 

                                                            
78 Universidade Federal do Pará – UFPR ‐ rosabrasilb@gmail.com 



 
 

  174

(NEVES,  2009).  Em  Congonhas,  há  uma  sala  própria  para  serem  armazenados  os  ex‐votos, 
expressos em forma de pequenas tábuas que representam a doença e a graça alcançada. Os temas 
mais  comuns,  além  das  doenças,  são  os  desafios  cotidianos  de  diversos  segmentos  sociais 
(CAMPOS, 2006). 

Em  Belém,  entretanto,  os  ex‐votos,  ganham  uma  característica  peculiar,  associada  à 
composição  do  objeto  estético.  Por  um  lado,  os  ex‐votos  não  são  somente  de  cera,  feitos 
industrialmente, em  formas  (tipo de ex‐voto que não  interessa aos propósitos desse projeto); em 
segundo, não são carregados de “qualquer forma”, ou mesmo de formas diferenciadas, sem uma 
“marca de estilo”. No Círio de Nazaré, produz‐se um objeto – encomendado a um artesão ou feito 
pelo próprio promesseiro  – de  acordo  com  a  intenção daquele que  recebeu  (ou pediu)  a graça. 
Esses, para essa produção, utilizam os materiais mais diversificados, muitos deles característicos 
da  região Norte,  como  o miriti. A  casa, por  exemplo,  é produzida  em um universo de  cores  e 
formas  inimagináveis.  Cada  um  desses  elementos  –  cor,  forma,  material  etc.  –  carrega  uma 
intenção, nasce de um propósito interligado ao “discurso”, ao contexto sócio‐histórico e à história 
de vida do sujeito. Em  todo esse diálogo constitutivo, a produção do objeto  também se  interliga 
com o “outro”, com o  fato de ser “apresentado”, em um dia específico, em um  local peculiar, à 
Virgem de Nazaré e ao outro. 

Pode‐se  dizer,  assim,  que  o  ex‐voto,  no  Círio  de Nazaré,  em  Belém,  da  forma  como  é 
produzido e realizado, é um “processo”. Retém, em seu bojo, história, estilo, escolha. É arte com 
forte apelo à memória, que traduz identidades. 

Sobre identidades, há um aspecto idiossincrático do Círio de Nazaré, que reside no fato de 
pessoas das mais  variadas partes do Pará  e do Brasil  chegarem  à  cidade para participarem do 
evento. Belém  funciona  como uma  espécie de  sede,  onde povos de  outros  lugares do  estado  se 
estabelecem para formar um grande coletivo multicultural. As  idiossincrasias de cada um desses 
povos  são  evidenciadas  ao mesmo  tempo  em  que  se  aglutinam  umas  as  outras.  Os  ex‐votos 
possuem essa “qualidade”: são produtos ao mesmo  tempo expressivos  (particulares) e coletivos, 
resultados  de  uma  forma  de  significar  entendida  por  uma  comunidade  semiótica mais  ampla. 
Enquanto  objeto  estético  também  se  veem  envolvidos  em  semelhante  processo  de  criação: 
carregam particularidades do sujeito, ao mesmo tempo em que traduzem uma dor ou uma alegria 
universal. 
  Nesse campo da contextualização dos ex‐votos, cabe expor alguns aspectos do evento Círio 
de Nazaré. A   palavra Círio, de  início, designa uma grande vela pascal e que, tanto em Portugal 
como no Pará,  ʺdesigna  romaria ou procissão em que avultam – como promessas ou ex‐votos – 
velas, cabeças, pés, mãos, animais, barcos e outros objetos feitos de ceraʺ (DUBOIS, 1953, p. 49). Ou 
seja, em sua “constituição”, ou estrutura fundante, sob certa perspectiva, o Círio é um ex‐voto.  
  Tratando brevemente das origens do evento, é importante lembrar que foram os jesuítas, 
no  século XVII,  que divulgaram  e  alimentaram  a devoção  a Nossa  Senhora da Nazaré,  centro, 
objetivo maior do Círio. O culto teve  início com a povoação da cidade de Vigia. A  tradição mais 
conhecida  trata do mito do Plácido,   um caboclo descendente de portugueses, que encontrou, no 
igarapé Murutucu  (atualmente  correspondente aos  fundos da Basílica) uma pequena  estátua de 
Nossa  Senhora  de Nazaré.  Limpou‐a  a  deixou‐a  em  sua  casa,  onde  lhe  improvisou  um  altar. 
Inexplicavelmente, essa imagem teria sumido desse altar e voltado a aparecer no mesmo lugar em 
que foi achada. Fato que, repetido várias vezes, foi interpretado como um milagre. Plácido, então, 
com seus próprios recursos, resolveu construir uma pequena ermida no local em sinal de devoção. 
Várias pessoas também começaram a frequentar a capela, a fazer pedidos e a receber graças, o que 
atraiu a atenção do então governador da Capitania, Francisco da Silva Coutinho, que determinou a 
remoção  da  imagem  para  a  Capela  do  Palácio  da  Cidade,  em  Belém.  Após  a  remoção  e 
estabelecimento da imagem no novo local, ela volta a desaparecer e a aparecer de novo na pequena 
capela  que  Plácido  construiu.  A  devoção,  assim,  ganhou  força  popular  e  caráter  oficial.  Foi 
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decretado que se construísse uma grande e suntuosa igreja no local em que a imagem insistia em 
aparecer: a atual Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. 
  Cabe destacar que o mito relacionado à imagem da Santa põe em destaque aspectos que 
elucidam o culto à Virgem de Nazaré. Alguns deles: o “tipo de pessoa” que encontra a  imagem 
(pessoa simples, pobre, caboclo, pescador, fato comum ao aparecimento milagroso de santos, como 
no caso das Virgens de Guadalupe, Fátima e Aparecida); a Santa e o lugar; a apropriação “oficial” 
e a popularização da devoção; o poder milagroso da Santa, cada vez mais forte no correr dos anos 
etc. (GALVÃO, 1955; MAUÉS, 1995). Assim, na origem do evento Círio, encontra‐se a inferência de 
que  os  pobres,  piedosos,  desprovidos  de  bens materiais  e  ricos  em  espiritualidade,  são  os  que 
dispõem do poder de serem “pontes de acesso entre os santos e os humanos”. A devoção à Virgem 
de Nazaré ratifica essa perspectiva, que eleva o “culto popular” nascido no meio do povo. Com a 
“atualização do mito”, feita a cada ano, faz‐se conjuntamente, reverência ao sagrado, ao milagre, 
associado ao despojamento de bens materiais e à valorização da espiritualidade pela força da fé. 
  A procissão, de una se multiplicou, e com  isso o tempo destinado ao evento também foi 
expandido. Atualmente, o Círio é “realizado” durante quinze dias  (quadra Nazarena) e, ao  lado 
dessa “romaria central”, que tem origem no mito, são realizadas várias outras, com características 
bem peculiares. Há o Traslado de Nossa Senhora, evento que marca o percurso da imagem de Nossa 
Senhora de Nazaré, da Basílica de Nazaré, pelas ruas da cidade, até a igreja matriz, na cidade de 
Ananindeua; a Romaria Rodoviária; a Romaria Fluvial; a Moto‐Romaria. Essa procissão de motos se 
estende pelas ruas de Belém até o Colégio Gentil Bittencourt, de onde, à noite, uma outra romaria é 
iniciada: a Trasladação. A peculiaridade dessa procissão é ser um evento noturno, à  luz de velas. 
Simbolicamente, visa relembrar a  lenda do descobrimento da imagem. A Berlinda – carro onde é 
levada a  imagem de Nossa Senhora – é  levada da Basílica à Catedral da Sé. Após a Trasladação, 
finalmente, acontece o Círio, evento sobre o qual esse projeto incide, uma vez que nele os ex‐votos 
se realizam. Essa procissão envolve uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas em 
um  cortejo  que  já  chegou  a  durar  nove  horas.  Na  atualidade,  percorrendo  cerca  de  cinco 
quilômetros entre a Catedral Metropolitana e a Basílica de Nazaré,  tem duração aproximada de 
cinco horas, contando com a organização criteriosamente mantida para o evento. Ainda há, quinze 
dias  após  o Círio,  finalizando  as  romarias,  o  chamado Recírio,    procissão  que  inicia  após  uma 
missa  campal,  realizada  na  Praça  Santuário  às  6h. Às  07h,  a  imagem  da Virgem  de Nazaré  é 
conduzida num percurso de 250 metros, em direção à Capela do Colégio Gentil Bittencourt. Nesse 
dia é feriado na cidade de Belém. É o dia da “despedida do Círio”. 

Com isso, caminha‐se na “trilha dos ex‐votos”, processo em que “o promesseiro carrega o 
objeto e o objeto carrega o promesseiro”. Essa trilha, com isso, diz respeito a um caminho entre a 
vida do promesseiro (inserido em uma comunidade semiótica mais ampla, da qual “pertence”) e o 
“momento de exposição” do objeto estético, no traslado do Círio. 

Tendo como uma das linhas de pesquisa a alteridade no processo de construção do sentido 
do mito, pode‐se dizer que o processo ex‐votos é todo ele envolvido em uma atmosfera mística que 
relaciona conteúdos e emoções valoradas  socialmente de maneira muito  intensa, provenientes de 
sentimentos  como  amor  ao  outro  (alteridade),  vulnerabilidade  humana,  sofrimento  como 
merecimento etc. Toda essa miscelânea de emoções, no processo de desenvolvimento da procissão, 
emerge e produz como  resultado a “extraposição” do sujeito, o seu afastamento de si mesmo em 
relação ao objeto. O que não passaria de uma visão, transforma‐se em um olhar ‐ “olhar estético” ‐ 
no qual o sujeito não é mais um participante do evento, um observador dos ex‐votos, por exemplo, 
mas um co‐autor desses. O Círio, em um nível macro, que contextualiza os ex‐votos, é, assim, um 
evento provocador de criatividade, viabilizador da arte, evento de alteridade por excelência.  

Campbell (1990, p. 63‐64) chama a atenção para o fato de que 
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O campo simbólico se baseia nas experiências das pessoas de cada comunidade, num dado 
tempo e espaço. Os mitos estão tão intimamente ligados à cultura, a tempo e espaço, que, a 
menos  que  os mitos  e  as metáforas  se mantenham  vivos,  por  uma  constante  recriação 
através das  artes,  a  vida  simplesmente  os  abandona.  (...) Uma metáfora  sugere potência, 
aquilo que é potencial... A metáfora é a máscara de Deus, através da qual a eternidade pode 
ser vivenciada. 

 

O  Círio  nada mais  é  do  que  o  evento  em  que  são  os  rituais,  sendo  que  “O  ritual  é  o 
cumprimento de um mito. Ao participar de um ritual, você participa de um mito.” (CAMPBELL, 
p. 87). O acompanhamento da procissão, carregando o objeto em agradecimento (ou como pedido) 
à Virgem de Nazaré é um  ritual.  Interessante notar o  tanto de alteridade que  se encontra nesse 
processo.  A  partir  de  entrevistas  com  os  promesseiros,  todos  eles,  ao  tratarem  da  graça 
alcançada/do  pedido  feito,  sempre  falam  “em  nome do  outro”,  ou  ainda,  sempre  “envolvem  o 
outro em suas próprias vidas” com se fossem eles próprios. Pede‐se, assim, pelo pai que está com 
doença séria; pelos filhos que precisam de uma casa; pelos filhos que precisam de tantas coisas... 
Ao falar do outro, eles se emocionam.  

Alguns detalhes da Virgem, assim como do evento, globalmente falando, incorporam uma 
representação  simbólica  que  se  reconfigura  com  o  passar  do  tempo.  O  manto  da  Santa,  por 
exemplo, transformou‐se em um “triângulo” que, mesmo sem cor, nem preenchimento, só com a 
forma,  não  significa mais  um manto, mas  “proteção”,  “bênção”,  quebra  de  vulnerabilidade. A 
corda,  por  sua  vez,  não  é mais  corda  de  puxar  carroça, mas  “entrelaçamento  com  o  divino”, 
“conexão  profunda,  efetivada  pela  dor”,  a  “cruz”.  Pode‐se  dizer  que,  semioticamente,  a  corda 
carrega o sentido da cruz de Cristo, talvez o elo material que mais encarna a “mistura” do homem 
com Deus. 

A corda, no Círio, é polêmica, porque envolve o sofrimento, proveniente de uma concepção 
religiosa cristã.  

 

        
Figura 02‐ Promesseiros na corda do Círio de Nazaré. 

 
Geralmente,  no  âmbito das  religiões,  a  partir da morte de Cristo  – morte  violenta,  com 

muita dor e sangue relativos ao corpo, à matéria – entendeu‐se (e divulgou‐se com muito sucesso) 
que o sofrimento corpóreo do humano é necessário ao merecimento de seus anseios. Endente‐se 
que  havia  outras  possibilidades  de  entendimento,  de  representação,  uma  delas  é  a  de  que  o 
sofrimento de Cristo  fora em virtude do preconceito, egoísmo e da  falta de piedade do homem, 
não uma forma de merecimento, como se Deus se alegrasse, se orgulhasse, com a dor dos filhos. 
Caso o homem tivesse mantido a representação da morte, atrelada ao egoísmo humano – e não ao 
sofrimento – poderíamos ter uma sociedade mais altruísta na atualidade. A autopenitência poderia 
ter dado lugar à alteridade e, consequentemente, ao cuidado/à preocupação para com o Outro. A 
polêmica  se  instaura quando  se  reflete  e não  se percebe  coerência  em um Deus de bondade  se 
extasiar com o sangue derramado e os gemidos de dor dos filhos. Interessante esse outro processo 
que se dá no Círio, no campo da carnavalização. Democratiza‐se pela dor.  
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As classes sociais parecem se fundir em uma grande classe social, no dia do Círio, quando o 
fundamento  de  uma  classe  não  é mais  econômico, mas  de  outra  ordem. O  rico  vai  ao  cortejo 
descalço, entra na Corda, espremendo‐se com os pobres, trocando suores e dores. Se mantivermos 
um olhar mais atento, poderemos notar resquícios das classes bem divididas: o ex‐voto casa, por 
exemplo, só é carregado pelos pobres, que pediram ou conseguiram a graça de ter a casa própria. 
Os demais, principalmente o ex‐voto cruz, uniformizam as classes pelo  sofrimento em busca da 
saúde. Há, na verdade, um sentimento geral, contínuo, de que os seres humanos que participam 
do Círio  são  seres vulneráveis, que podem  ser acometidos pelas mais variadas doenças; podem 
sofrer pela rejeição, pelo ódio, pela aparência física etc. No  lugar em que o foco é doença, morte, 
saudade, saúde, não há lugar para questões puramente materiais. É assim que no Círio os assuntos 
espirituais, estéticos, sobrepõem‐se aos econômicos. Talvez seja o único dia do ano, em um país 
capitalista,  no  qual  milhões  de  pessoas,  juntas,  conseguem  colocar  à  parte  os  assuntos 
fundamentalmente econômicos, num enorme e contundente processo “carnavalizante”, no qual há 
a  subversão  dos  valores  de  classes.  Os  efeitos  desse  único  dia  podem  alterar  todo  o  processo 
civilizatório de outros dias pela frente.  
A Corda, com uma simbologia muito próxima da Cruz, parece também constituir polêmica: a dor 
caminha  junto  à  alegria  do  promesseiro  de  ver  seu  corpo  ser  espremido  pelos  outros  corpos, 
suados, sofridos, ao sentir‐se desfalecer sob o sol de mais de 30º, com sede e fome, em um trajeto 
de 5km. Tudo em oferecimento à Virgem, como um presente. É assim que a corda do Círio não é 
mais uma corda, é um símbolo; um ex‐voto. Não pode ser observada no âmbito do objeto material, 
do significado, mas do sentido. A Corda é um signo e representa o “entrelaçamento com o divino”, 
“conexão profunda, efetivada pela dor”, a “cruz”. Levar um pedaço da Corda do Círio para casa é 
“manter o elo com a Santa”, é “manter‐se de mãos dadas com Ela depois do Círio”. Os homens 
precisam  “materializar  as  abstrações” para poder  entendê‐las,  acreditar  nelas. Nesse  raciocínio, 
temos  inúmeras  imagens de santos e de Deus. Há uma necessidade de Deus “ter uma cara”, um 
“jeito”,  um  corpo. A  Corda  não  poderia,  assim,  ficar  só  na  representação. O  ato  de  levar  um 
pedaço da Corda do Círio para  casa  é uma necessidade de materialização das  abstrações  como 
“proteção da Santa”, “segurança”, “poder além do humano”.  

Essas  são  só  algumas  breves  reflexões  suscitadas  pelo  “processo  ex‐voto”. No  Círio  de 
Nazaré, esse  fenômeno  se  realiza de várias  formas, querendo dizer algo, em um movimento de 
leitura de  si e  leitura do outro.  Interessa  conhecer o que  cada  sujeito diz ou quer dizer para os 
outros,  ainda  mais  quando  esse  “querer  dizer”  se  utiliza  de  uma  estratégia  tão  peculiar  e 
interessante, que inclui tantos “dizeres outros”, tantas formas e conteúdos.  

Os  ex‐votos, no Círio de Nazaré,  são uma  forma  legítima de  arte popular, nascidas das 
profundezas  subjetivas  de  cada  humano  que,  na  condição  de  promesseiro,  recheia  um  objeto 
manufaturado de experiência de vida, emoções, estilo. Não há mais espaço, na atualidade, para a 
consideração do produto artístico como objeto, forma, desconectado do contexto sócio‐histórico em 
que ocorre; da história de vida e das intenções ideológicas do autor e do espectador; da recepção, 
leitura da obra pelo espectador. O movimento de produção e recepção do “texto artístico”, visual, 
não pode prescindir de  sua  essência dialógica. Os  ex‐votos, definitivamente,  estão  longe de  ser 
artefatos  sem autoria,  sem destinatário,  sem  ideologia. Um ex‐voto é um  texto. É arte. Arte que 
favorece  o  “deslocamento”  dos  sujeitos;  provoca  a  criticidade,  a  criatividade,  pela 
observação/emoção advindas do olhar. 
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O outro e as contribuições para a criação musical presentes nos conceitos de 
exotopia, responsabilidade e acabamento 

 
Claudio Alves Benassi79 
Roberto Pinto Victorio80 

 
 

Nas  discussões  sobre  Ética  e  Estética,  Bakhtin  desenvolve  o  conceito  de  “exotopia  e 
extralocalidade”, principalmente nas suas considerações sobre as relações entre autor81 e herói82, o 
que possibilita o desenvolvimento da  ideia de “excedente de visão” – possibilidade que o sujeito 
tem de ver mais dooutro83 do que a si mesmo.  Bakhtin entende que “em todas as formas estéticas, a 
força  organizadora  é  a  categoria  axiológica do  outro,  é  a  relação  com  o  outro  enriquecida pelo 
excedente  axiológico  de  visão  para  o  acabamento  transgrediente”  (GEGe,  2009,  p.  46).  A 
extralocalidade pode se manifestar pela unicidade do meu olhar sobre a vida, sobre o mundo. Ou 
seja,  

 
Se o outro vivesse a minha vida, se pudesse ver o mundo como apenas eu vejo, se tivesse os 
mesmos pontos de vista que eu, então eu não precisaria pensar, e não haveria a necessidade 
de expressar meu olhar único sobre as coisas e a vida (GEGe, 2009, p. 46) 

 
Um ato exotópico é aquele em que há um distanciamento entre autor e realidade, ou seja, é 

perceber um evento real e reconstruir segundo sua própria ética. Sugere uma saída, uma fuga de 
uma  realidade  inquietante, característica exclusiva do animal humano: só ele pode  reconstruir a 
realidade  que  se  apresenta  por meio  de  atos‐eventos‐unitários.  Só  o  homem  pode  sair  da  sua 
realidade e recriar o mundo segundo sua própria visão.  

Em  suma, exotopia e extralocalização  consistem em “achar‐se de  fora” ou “colocar‐se de 
uma maneira única, singular, não comparável a qualquer outra”.  Já o conceito de  trangrediência 
também nos  remete a um extralugar, pois,  segundo Ponzio, “de  fato,  significa,  também dar um 
passo, um passo  fora de qualquer alinhamento, combinação,  sincronia,  identificação”  (PONZIO, 
2010, p. 10). Tais conceitos implicam no delineamento de um outro: o de responsabilidade, ou seja, 
ir  ao  lugar  do  outro,  lugar  este  que  lhe  é  extra,  de  forma  única,  singular  e  não  comparável  a 
qualquer outra, resulta num ato responsável sem álibi na existência. Para Ponzio, responsabilidade 
é: 

 
[...] um ato, de pensamento, de sentimento, de desejo, defala, de ação, que é  intencional, e 
que  caracteriza  a  singularidade,  a  peculiaridade,  o  monograma  de  cada  um,  em  sua 
unicidade  em  sua  impossibilidade  de  ser  substituído,  em  seu  dever  responder, 
responsavelmente, a partir do lugar que ocupa, sem álibi e se exceção (PONZIO, 2010, p. 10). 

 
A não existência de álibi no  ser  comporta a minha unicidade e  insubstituibilidade. Cada 

pensamento  meu,  sentimento,  desejo,  fala,  ação  é  somente  é  tão  somente  meu.  Ninguém  no 
mundo, mesmo que orientado por uma  ação  exotópica, pode  fazer  como  eu o que  faço ou por 

                                                            
79 Universidade Federal de Mato Grosso; caobenassi@hotmail.com 
80 Universidade Federal de Mato Grosso; sextantemt@hotmail.com 
81 “é o autor agente da unidade tensamente ativa do todo acabado, do todo da personagem e do todo da obra, e este é 
transgrediente a cada elemento particular desta” (GEGe, 2009, p. 19).   

82 “O herói/personagem, para Bakhtin, “vive de modo cognitivo e ético. Seu ato se orienta em um acontecimento aberto e 
ético da vida ou no mundo dada do conhecimento” (GEGe, 2009, p. 54).  

83  Sujeito  ideológico  constituído  dialogicamente  na  interação  falante/ouvinte. A  concepção  de  Bakhtin  a  respeito  da 
interlocução entre os sujeitos não se limita somente à fala. Existem inúmeras formas de diálogos, interações e relações 
(GEGe, 2009, p. 83).   
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mim. Cada  um  tem  a  sua  verdade,  a  sua  razão  –  não  objetiva,  nem  subjetiva, mas  uma  razão 
responsável. O não‐álibi no ser “transforma a possibilidade vazia em ação responsável real [...] sem 
que  isso  possa  ser  compreendido  como  oposição,  senão  “por  uma  terceira  consciência,  não 
encarnada, não participante” (PONZIO, 2010, p. 26).    

A  não  existência de  álibi  no  ser me  coloca  em  relação dialógica  com  o meu  outro. Não 
segundo  uma  relação  indiferente,  nem  tampouco  um  outro  genérico,  comum  ou  geral,  mas, 
segundo Bakhtin, um coenvolvimento concreto, uma relação distinta com a vida do meu outro, do 
próprio  hodierno,  com  passado  e  o  futuro de  pessoas  reais. Em  outras palavras,  numa  relação 
axiológica, social.  

A  responsabilidade, para Bakhtin,  também  reflete o  sentido de  responsivo, ou  seja, o  ser 
que é responsável nos atos da vida é também um ser responsivo. Na obra bakhtiniana encontra‐se 
com frequência o conceito de compreensão responsiva, que remete à relação entre compreensão e 
escuta, escuta que fala, que responde, mesmo que não seja de forma imediata é direta, por meio da 
compreensão e do pensamento participante (MEDVIÉDEV, 2012).   

A  responsabilidade muda  de  acordo  com  a  esfera  discursiva  em  que  o  texto/objeto  se 
insere. Para Bakhtin, há dois tipos de responsabilidade: uma que apresenta álibi, sendo, portanto, 
uma responsabilidade  técnica  ‐ neste caso um autor pode substituir o outro sem comprometer o 
produto  final; e a responsabilidade sem álibi, que se manifesta principalmente na arte, onde um 
autor não pode substituir o outro, pois cada ser é único.   

Responsabilidade com álibi na existência seria então aquela que se manifesta, por exemplo, 
em um texto jornalístico. O escritor relata em sua escrita os fatos tal como aconteceram, sem alterar 
a realidade em que ocorreram. Esse texto/objeto não tem “vida” fora do ser autor, não sobrevive 
fora do contexto em que foi criado, mesmo que tenha valor histórico. Um jornalista deve reportar a 
realidade como ela é.  É para Bakhtin o tempo pequeno, vive em seu próprio contexto.  

Diferentemente, a obra de arte, segundo Bakhtin, vive em um tempo grande e pode ser lida 
e relida fora do contexto em que foi criada: cada leitura é como nova, como se nunca tivesse sido 
realizada. Pode ser interpretado infinitamente, pelo fato de não existir álibi em sua existência. Isso 
o  leva a ganhar vida própria e a vive  independente da vida de seu autor, dela depende apenas 
para o início, mas não para o final (BAKHTIN, 2010). 

Acabamento, para Bakhtin (2010), é a possibilidade de um texto ser sempre aberto e jamais 
se  fechar em um único significado. Qualidade apresentada pelo  texto artístico, que em qualquer 
tempo, em qualquer contexto, está sempre aberto a interpretação, sendo que os significados que a 
ele podem  ser atribuídos  jamais poderão  se esgotar. É o  conceito de dialogismo bakhtiniano. A 
noção de  acabamento  se  liga  ao  campo  estético, não  sendo, portanto, nem  ético nem  tampouco 
cognitivo. “Embora, não se possa desconsiderar uma imbricação dos elementos éticos‐cognitivos‐
estéticos (GEGe, 2009, p. 09). 

No campo artístico, os elementos da vida são recortados e reorganizados de maneira que 
venham a criar uma nova realidade, uma nova unidade da qual o autor‐criador é ao mesmo tempo 
um elemento constituinte e organizador.  

 
O  autor aparece  como a apropriação de uma voz  social que ordena o  todo estético e essa 
ordenação é sempre um “ato valorativo”, mas ela só se realiza porque a ele é conferida ao 
mesmo tempo uma posição privilegiada me relação ao seu herói e seu mundo: um posição 
exterior. No plano da vida (o plano ético), somente um excedente de visão permite completar  
um  indivíduo  “naqueles  elementos  em  que  ele  não  pode  completar  (GEGe,  2009,  p.  09, 
grifos do autor). 

 
Tal pressuposto bakhtiniano pode ser exemplificado da seguinte  forma: eu não posso, ao 

contemplar‐me, realizar um acabamento de mim. Isto porque, segundo Bakhtin, não me é possível 
abranger  todos  os  elementos  plásticos  e  picturais,  isto  é,  o  horizonte  atrás  de mim  e  a minha 
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própria  imagem  externa,  nem  expressividade  volitivo‐emocional  constituirão  o  todo.  Ainda, 
porque a minha contemplação se materializa na linguagem das minhas percepções internas, e isto 
é  demasiadamente  subjetivo.  Assim  sendo,  o  acabamento  é  dado  pelo  meu  outro,  pois  só  é 
possível pelo  lugar que  ele ocupa  em  relação  a mim,  conferindo valores  aos  elementos que me 
completam, e que, por sua vez, me são inacessíveis e transgredientes. Por viver em sociedade, com 
muitos outros, este acabamento tem sempre um caráter provisório, até que eu encontre uma nova 
alteridade.  

Falar de acabamento  implica  falar de enunciado. Segundo Bakhtin, vivemos num mundo 
partilhado, lidamos com o inconcluso, com uma realidade em constante formação. Esta máxima é 
compartilhada por Salles (2009), quando afirma que a obra de arte é um gesto  inacabado: a cada 
vez que me deparar com ela, emitirei um novo olhar sobre a mesma, uma vez que no momento em 
que se deu a contemplação do objeto em questão o evento foi único. Neste sentido um enunciado 
conjugado  numa  obra  de  arte,  seja  musical  ou  de  qualquer  outra  natureza,  jamais  estará 
completamente acabado.  

O autor afirma que  todo enunciado se constrói a partir de um outro enunciado. Segundo 
Fiorin,  todo enunciado é dialógico. Portanto, “o dialogismo é o modo de  funcionamento  real da 
linguagem, é o princípio constitutivo do enunciado. Todo enunciado constitui‐se a partir de outro 
enunciado, é uma réplica a outro enunciado” (FIORIN, 2008, p. 24). Ao construir qualquer forma 
de  discurso  ‐  seja  ela  por  meio  de  palavras,  imagens,  sons  ou  nas  mais  diversas  formas  de 
expressão  que  utilizo  para  me  comunicar  ‐,  enunciamos  recorrendo  a  enunciados  anteriores, 
guardados na memória por meio da  interação. Estes trazem consigo a sua expressão e o seu tom 
valorativo, que assimilamos, reelaboramos e reacentuamos (BAKHTIN, 2003, p. 295).     

O  enunciado  é  o  principal  ator  na  concepção  de  linguagem,  isto  porque  a  linguagem  é 
concebida de um ponto de vista histórico, cultural e social, que inclui a comunicação efetiva e os 
sujeitos  e discursos que nela  se  envolvem  (BRAIT; MELO,  2008, p.  65).   Enunciar  é dirigir‐se  a 
alguém, é estar voltado para algum destinatário. 

Para Bakhtin, o sentido de um enunciado se constrói com o outro. Este outro, não precisa 
ser necessariamente um indivíduo da mesma espécie que a minha, muito menos ter materialidade 
física. Conforme Bakhtin, o  ato do  contato  com outro  se  estrutura  sob  alguns  elementos,  sendo 
eles: um sujeito que age, um lugar onde este sujeito age e um momento em que age. Na concepção 
de Duarte, esta tríade representa a  lógica da  interação, assim sendo, cada signo serve às relações 
sociais existentes entre os sujeitos, à necessidade de interação. Refiro‐me ao ato de agir, do real, do 
concreto (DUARTE, 2011, p. 43). Quando falo em interação, na relação que se firmar entre o meu 
eu e o outro, estou me colocando no campo dialógico.  

 O diálogo não é apenas uma maneira de se comunicar,  também não é somente o contato 
verbal  entre dois  ou mais  indivíduos.  Pode‐se,  segundo Bakhtin,  estabelecer diálogos  nas mais 
diversas formas de comunicação, utilizando‐se de variadas formas de linguagem. Para Duarte, 

 
O diálogo não é somente uma forma de comunicação, tampouco o contato verbal entre dois 
ou  mais  indivíduos.  O  diálogo,  para  Bakhtin,  é  a  alma  da  interação,  portanto,  da 
compreensão  ativa  entre  os  interlocutores,  é  a  própria  intimidade  da  interação  e  a  da 
comunicação entre os homens (DUARTE, 2011, p. 41). 

 
Se  o meu  outro,  segundo Bakhtin, pode  ser  ou  não  como  eu, possuir  ou  não um  corpo 

físico,  um  diálogo  pode  ser  travado  entre  pessoa  x  pessoa(s),  pessoa  x  objeto(s),  pessoa  x 
animal(ais),  e  assim  por  diante.  Posso  estabelecer  um  diálogo  com  uma  obra  de  arte,  tendo 
compreensão ou não das intenções enunciadas pelo autor. Até mesmo a incerteza, a dúvida e não 
identificação com a obra de arte, para Bakhtin, é certamente resultado em uma interação.  



 
 

  182

Esse  diálogo  poderá  também  existir  no  meu  eu,  ou  melhor  dizendo,  nos  meus  eus 
interiormente,  quando  estabeleço  relações de uma  área de  conhecimento  com  outra. Tomo  este 
também  como um dos muitos  espaços  onde  ocorre  o diálogo,  “onde há  confrontação das mais 
diferentes  refrações  sociais  expressas  em  enunciados  de  qualquer  tipo  e  tamanho  postos  em 
relação” (FARACO, 2009, p. 62). O diálogo não consiste somente numa forma de comunicação, ou 
em um simples contato verbal entre os interlocutores. Este é para Bakhtin “a alma da interação, ou 
seja,  da  compreensão  ativa  entre  os  interlocutores,  é  a  própria  intimidade  da  interação  e  da 
comunicação estabelecida entre o eu e o outro” (DUARTE, 2011, p. 41). 

 
Relendo Bakhtin84 na música: o texto musical visto através das lentes conceituais bakhtinianas  

 
A minha possibilidade de responder a um determinado evento, sendo o meu pensar único, 

responsável  pelas  consequências  de  minha  extralocalização,  é  um  ato  exotópico.  Tais 
características estão sim presentes na música. Na obra Pachïvà – Microsséries para flauta doce e piano, 
tal  característica  aparece  no  segundo movimento,  intitulado  II  –  Ladainha,  onde  direciono meu 
olhar de autor para uma obra de meu orientador intitulada Quatro visões, de 1991, em que o quarto 
movimento da obra é iniciado com uma escala de seis tons.  

 

 
 

Fig. n.º 01. Escala hexatônica(de seis tons) que dá origem ao quarto movimento de Quatro visões 
 

Utilizo no segundo movimento de minha obra (já identificada acima) a mesma escala com a 
nota  sol  transposta  a  uma  terça maior  acima  e  com  a  presença  de  uma  sétima  nota:  um  dó, 
formando uma escala heptatônica, cuja figura numérica é importante na concepção desta parte da 
obra. O motivo gerador forma uma figura geométrica parecida, mas, o meu discurso musical nesta 
obra  é  totalmente  diferente  do  contido  no  quarto movimento  de  Quatro  visões,  o  que  denota 
também um caráter de alteridade85. Já a exotopia fica por conta do olhar para uma obra composta 9 
anos antes, buscando elementos de uma realidade passada, que se configura como um extralocal, 
para constituir uma outra realidade, com um pensamento inteligente, único e responsável, pois a 
obra não é uma  cópia de Quatro visões e assim  se  configura, pelo  fato de que nesse movimento 
exotópico, em que me coloco em uma extralocalidade de autoria, continuo a ser eu, logo, a minha 
resposta discursiva responsável ao quarto movimento de Quatro visões não pode ser a mesma do 
seu ator.  

 

                                                            
84REBAK – Relendo Bakhtin ‐ Grupo de Estudos coordenado pela Professora Doutora Simone de Jesus Padilha. 
85 Para Bakhtin, é na relação com a alteridade que os sujeitos se constituem. O indivíduo se reflete no outro, ao mesmo 
tempo se refrata. A partir do momento em que o ser se constitui ele  também se altera, constantemente.   Segundo o 
autor, esse processo não surge da própria consciência individual, mas se consolida no social através das interações, das 
palavras, dos signos. Seja qual for o material significante, toda refração ideológica do sujeito durante sua formação é 
acompanhado por uma refração verbal, como um fenômeno obrigatoriamente concomitante (GEGe, 2009, p. 13). 
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Fig. n.º 02. Fragmento do segundo movimento Ladainha de Pachïvà. Microsséries para flauta doce e piano, de 2010. 
 
Um enunciado sempre pode ser retomado, mas  jamais se repetirá tal qual idealizado. Este 

movimento de olhar para o passado, para uma outra realidade, e respondê‐la por meio da criação 
de uma realidade outra, buscando um  tempo outro, diferente daquele em que a obra está sendo 
concebida, este tempo dual no mesmo espaço constitui também um olhar cronotópico86. 

 

 
 

Fig. n.º 03. Fragmento de JCB n.º 02 
                                                            

86Cronotopos:  crono  =  tempo;  topos  =  espaço.  Para  Bakhtin,cronotopia  é  a  relação  tempo‐espaço  na  produção  do 
discurso. Ocronotopo se liga a uma grande temporalidade, podendo ser conceituado como sendo a expressão de um 
grande tempo. É um tempo diferente do tempo social que é histórico, por ser a dimensão do movimento no campo das 
transformações e dos acontecimentos. Cada cronotopo, segundo o autor, pode  incluir outro, coexistir, entrelaçar‐se, 
permutar,  confrontar‐se,  opor‐se  ou  se  encontrar  nas  inter‐relações  mais  complexas  (GEGe,  2009,  p.  24). 
Cronotopiabakhtiniana: vários tempos em um mesmo espaço. 
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Duas outras obras mostram o conceito de exotopia, extralocalidade e responsabilidade. São 
elas, Jardins dos caminhos que se bifurcam n.º 02– doravante JBC e Quatro cantos póstumos daqui em 
diante QCP, compostas em 2010 e 2012, respectivamente. Na primeira obra, composta em parceria 
com Espírito Maria Dolores e Maria  José, houve rotineiramente um  transe durante o período de 
concepção da obra, quando por vezes “minha consciência era tomada por uma outra” que anulava 
por completo o meu eu. O exemplo mais contundente deste processo está presente na página seis, 
cuja  imagem  por mim  áudio‐visualizada  era  praticamente  impossível  de  ser  transcrita  usando 
minha percepção musical naquela época, sendo necessário a  tomada do meu corpo pelo Espírito 
para que o mesmo fosse escrito. 

Na  segunda  obra  – QCP  –  a  exotopia  se  faz  presente  na  autoria  da  obra,  atribuída  aos 
Espíritos Maria Dolores, Maria José e Irmão. Ainda outros pontos na obra apontam para uma ação 
extracorporal: a formação de imagens por meio da fusão ou desestruturação do pentagrama, como 
pode  ser visto nas  figuras  seguintes. A  obra  é  concebida  axiologicamente,  ou  seja, nas  relações 
sociais do cocriador, dando‐a conteúdo religioso que é ligado aos materiais sonoros ali presentes, 
formando assim sua forma estética significativa, é uma homenagem dos autores aos que serviram 
no exilio, tendo sidos arrancados de sua terra natal.  

 

 

 
 

Fig. n.º 05. Fragmentos de QCP. 
 

Cada canto  faz referência a uma região africana que enviou pessoas ao Brasil para serem 
escravizadas. Recordando Cabinda, Lamento Rebolô, Canto por Benguela, Monjolo minha doce Monjolo ‐ 
nesta  ordem  são  apresentados  os  cantos,  sendo  que  o  segundo  tem  na  canção  de  trabalho 
Kamalondoda Zona do Cobre africana  seu principal  fio  condutor. Esta  característica  se  configura 
também como um cronotopo. O enunciado, seja ele artístico ou não, terá sempre a voz de outros, 
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se constitui de outros enunciados anteriores e manifesta sempre a possibilidade de “falar” de outro 
enunciado, com outros enunciados. Tem o “sabor” de outro enunciado.  

Na concepção bakhtiniana, eu não posso realizar um acabamento da minha própria obra. 
Isto porque estou envolto na mesma aura na qual meu herói foi concebido, o que me impossibilita 
de vê‐lo em sua plenitude. Sua realidade foi almejada, desejada por mim enquanto criador, pois a 
realidade primeira me inquietava (SALLES, 2009). O início de sua vida partilha da minha própria 
vida.  Sendo  assim,  mesmo  que  o  faça,  este  acabamento  não  seria  isento  das  paixões,  logo, 
subjetividades que me remetem a obra.   

No  entanto,  posso  aqui  citar  alguns  exemplos  de  acabamentos,  proferidos  pelos meus 
outros – espectadores presentes no concerto de estreia de JCB n.º 01 e num recital palestra e ainda 
um outro referente a obra Pachïvà no Enflama 787. Ao final do recital, um presente me procurou e 
me parabenizou pela estreia da obra  JCB n.º 01 e confidenciou que “achara muito  lindo aqueles 
sons  de  índios  e  pássaros”.  Este,  portanto,  é  um  exemplo  real  de  acabamento  na  concepção 
bakhtiniana.  

O  exemplo  a  seguir, prova que  o  conteúdo  ético‐cognitivo  e  o  significado  ideológico do 
material  se  fundem  e  se  tornam  perceptíveis  na  forma  estética  musical.  No  debate,  após  a 
apresentação dos procedimentos composicionais e concepção de JCB n.º 01, um dos colegas de sala 
se manifestou dizendo  “senti‐me  num  vazio”,  outro  que  era  levado de  “um  ambiente  calmo  e 
suave a outro totalmente oposto, de forma abrupta”.  

 

 
Figura n.º 06. Fragmento da obra JCB n.º 01, de 2010.  
 
Ora, o propósito na concepção  foi exatamente este, ao  realizar uma  triangulação entre as 

notas fá, sol e si, segundo suas representações astrológicas e, ao conceber elementos rítmicos que 
são contrapostos por outros planos, sem movimentação, o som da palavra em oposição ao som da 
flauta, buscando o contraste nas ambiências sonoras. No Enflama, uma flautista me confidenciou: 
“achei  lindo os  saltos de  intervalo do primeiro movimento da  sua música Pachïvà, é  lindo e  faz 
parecer que tem duas flautas tocando, ao invés de uma”. 
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O Samba Carioca:  
Uma Introdução ao Diálogo entre a Tradição e a Indústria Cultural 

 
Nanci Moreira Branco* 

 
 

O samba na realidade não vem do morro/ Nem lá da cidade 
E quem suportar uma paixão/ Sentirá que o samba então/Nasce do coração. 

 
Nesse  trecho  de  Feitio  de  oração  (1932)88,  Noel  Rosa  nos  dá  pistas  de  que  o  samba  se 

desenvolveu num diálogo entre o “morro” e a “cidade” e ele mesmo, um estudante de medicina e 
frequentador dos morros cariocas nos anos de 1920 e 1930, foi um grande mediador desse diálogo.  

Podemos  compreender  que,  desde  essa  época,  ao  descer  o morro89,  o  samba  ocupa  um 
espaço mediador  entre diferentes  classes  sociais. Assim,  torna‐se uma das  formas de  expressão 
responsável pelos diálogos e influências culturais recíprocas das quais a cidade do Rio de Janeiro 
foi palco desde os últimos anos do Império.  

 
Tudo indica, portanto, que, do começo até meados do século XX, houve na cidade do Rio de 
Janeiro  uma  grande  aproximação,  uma  identificação,  uma  espécie  de  intimidade  social  e 
razoável sinergia cultural entre as diferentes classes econômicas.  Isso significa que o samba, 
durante as primeiras décadas do século passado, agradava, era ouvido, cantado e fazia parte 
do gosto e do estilo de vida tanto de parte considerável da elite e das classes médias como do 
mais miserável proletariado (Azevedo, 2004, p.133). 

 
Um fator marcante, no início do século XX, que contribuiu para tal interação, foi, segundo 

Tinhorão (1998), o aparecimento das gravações, pois estas permitiram a ampliação da produção de 
música popular, tanto no aspecto artístico como no industrial. 
    A análise sociológica e musical das transformações do samba nesse período, discutidas na 
obra Feitiço decente  ‐ Transformações do  samba no Rio de  Janeiro  (1917‐1933), do músico e professor 
Carlos Sandroni  (2001), aponta questionamentos  importantes  sobre a  formação do gênero  samba 
que, segundo a opinião crítica dominante da época, apenas a partir do final dos anos 1920 poderia 
ser considerado um gênero de música popular, desvinculando‐se do maxixe. Nem  todos, porém, 
entendem  aqueles, posteriormente, denominados  “estilo  antigo”  e  “estilo novo”  como maxixe  e 
samba, respectivamente. Isso se pode notar nos dois primeiros livros publicados sobre o samba, Na 
roda do samba, de Vagalume, e Samba, de Orestes Barbosa, ambos de 1933, nos quais se emprega o 
termo  samba  tanto  para  designar  um  estilo  quanto  o  outro.  Essas  obras  representam  a  defesa, 
implícita, dos estilos “antigo” e “novo”,  respectivamente, e  foram  feitas “no calor da hora”, por 
pessoas ligadas aos personagens centrais da história, conforme constatou Sandroni (2001). Convém 
ressaltar que Vagalume, em sua obra, identifica o estilo “antigo” como representante da tradição e o 
“novo”  como  fruto da  lógica da  comercialização. Assim,  essa discussão  entre  a divisão  existente 
entre  tradição  e  indústria  cultural não  frequenta apenas o discurso da atualidade, mas permeia a 
história do samba há muito tempo. Isso reforça a percepção de que  

 
a  cultura popular, pelo menos a brasileira, é viva e porosa, ou  seja, capaz de dialogar e de 
receber  influências  das  elites  como  também  de  influenciá‐las.  Embora,  indiscutivelmente, 
corra por vezes o  risco de  se descaracterizar,  isso não  significa necessariamente destruição, 
mas apenas um processo natural de ressignificação. (Azevedo, 2004, p.22)  

                                                            
* UFSCar 
88 Noel Rosa. Feitio de oração. Odeon, 1932. 
89 Nessa época, o samba fez o caminho inverso ao do futebol, esporte até então de elite, que “subiu o morro”. 
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Esse processo de ressignificação, afirmado em relação à cultura popular, que de um lado se 

definiria, desde  sempre, pelas diferenças  com  a  ‘alta’  cultura; de  outro, mais  atualmente, pelas 
diferenças com os produtos da  indústria cultural de massa, é constantemente referido quando se 
trata de explicar a identidade de objetos e práticas culturais. 
    Não é  intenção, aqui, promover uma avaliação excludente entre cultura popular e cultura 
“letrada”, mas imaginá‐las como modelos interligados; verificar que há diferenças que devem ser 
consideradas e respeitadas para que se possa compreender de  fato uma manifestação de cultura 
popular como o samba. Além disso, é necessário avaliar o quanto essas culturas dialogam entre si e 
se ressignificam no contexto brasileiro. Se não respeitamos essas diferenças, incorremos no erro de 
analisar uma manifestação de cultura popular com  lentes provindas de um modelo de  consciência 
hegemônico, moderno e escolarizado90, deixando de lado aspectos singulares, como a sua tradição oral. 
Como  já  atestara  Bakhtin  (2010),  em  seu  estudo  da  cultura  popular  na  Idade  Média  e  no 
Renascimento: os estudos do riso popular, do qual Rabelais  foi o grande porta‐voz, “incorrem no 
erro  de  modernizá‐lo  grosseiramente,  interpretando‐o  dentro  do  espírito  da  literatura  cômica 
moderna”,  assim  compreendo‐o  ora  como  um  “humor  satírico  negativo”,  ora  como 
entretenimento, fazendo desaparecer a sua singularidade, ou seja, o seu caráter ambivalente (p.11). 
    É  interessante  notar  que,  embora  tenha  sido  aceito  como  ícone  da  cultura  brasileira,  o 
samba,  como  gênero musical,  “sempre  esteve  carregado  de  contradições,  principalmente  pela 
capacidade de aglutinar as diferenças sem reduzi‐las” (Filé, 2006, p.52). Penso que essa capacidade, 
tão  representativa de  um modelo  de  consciência  popular91,  é  que mantém  o  samba  tão  vivo  e  tão 
repleto do humano e  capaz de propiciar uma  identificação  com  todas as esferas  sociais e níveis 
intelectuais até hoje.  
    Todas essas questões me levam a concordar com o que Azevedo (2004) constatou: o samba 
“é  um  gênero  musical  brasileiro  e  mestiço”  (p.118);  está  vivo  e  continua  a  sua  trajetória, 
ressignificando‐se a cada novo contexto porque é música popular. “O samba é uma tradição, sem 
dúvida, mas a marca desta  tradição sempre  foi a mudança, a reinvenção, para  incorporar novos 
temas, para pensar novos problemas, para continuar suas narrativas, para continuar o diálogo com o 
mundo” (Filé, 2006, p.44). 
    No  contato  com  esse gênero, percebemos que há uma divisão  entre o  samba, de origem 
popular,  e  as  influências da  indústria  cultural  sobre o mesmo,  especialmente desses  apelos que 
atuam como “formas impostas, mais ou menos constrangedoras e imperativas”, que acompanham 
a “lógica do mercado”, e que inevitavelmente impactam sobre a tradição de origem popular, como 
afirma a cientista social Vivian Catenacci (2001): 

 
O  popular  é  visto  pela  mídia  através  da  lógica  do  mercado,  e  cultura  popular  para  os 
comunicólogos não é resultado das diferenças entre locais, mas da ação difusora e integradora 
da indústria cultural. O popular é, dessa forma, o que vende, o que agrada multidões e não o 
que é criado pelo povo. O que importa é o popular enquanto popularidade. Além disso, para 
o mercado  e  para  a mídia  o popular  não  interessa  como  tradição,  ou  seja,  como  algo  que 
perdura. Ao contrário, o que tem popularidade na indústria cultural deve ser, após atingir o 
seu auge, relegado ao esquecimento, a fim de dar espaço a um novo produto que deverá ser 
acessível ao povo, ser do gosto do povo, enfim, ser popular. (Catenacci, 2001, p.32) 

                                                            
90 Segundo Azevedo  (2004),  são  características desse discurso hegemônico, moderno  e  escolarizado: a valorização da ação 
individual;  a  valorização do pensamento  analítico  e  reflexivo;  a  valorização do  pensamento descontextualizado;  a 
valorização  da  objetividade,  da  impessoalidade;  o  utilitarismo;  a  secularização;  a  valorização  do  progresso;  
evolucionismo; a valorização de uma determinada cultura escrita. 

91  São  características  do modelo  de  consciência  popular:  a  valorização  das  hierarquias;  a  valorização  do  conhecimento 
construído  a partir da  experiência prática de vida, do  ensinamento dos mais velhos  e do  senso  comum; o uso do 
pensamento de síntese e não de análise; a valorização do pensamento contextualizado; a valorização da subjetividade; 
a valorização da religiosidade; a valorização da tradição e os aspectos de uma cultura construída a partir da oralidade. 
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    Esse embate  (tradição e comercialização) acompanha a  trajetória desse gênero “desde que o 
samba é samba”92, sendo o responsável pelo constante processo de reconstrução e ressignificação, 
regulado pelo princípio da alternância, que caracteriza, conforme Bakhtin (2010), o espírito popular. 

 
Como  tudo  o  que  é  fecundado, nasce,  amadurece, morre  e  renasce,  tudo  o  que  existe  está 
sempre numa posição relativa, efêmera e provisória. O que está embaixo um dia  fatalmente 
vai subir. O que está em cima, mais dia, menos dia, vai cair. A noção de alternância, portanto, 
implica a crença de que sempre e necessariamente haverá a troca do superior pelo inferior, do 
forte pelo  fraco, do  rico pelo pobre  e  tem  como  resultado a utópica “consciência da  alegre 
relatividade das verdades e autoridades no poder”93 (Azevedo, 2004, p.332). 

 
Além do princípio da alternância, que explicaria as eventuais mudanças por que passou o 

samba, é preciso considerar a atuação da coletividade – que é facilmente entendida se levarmos em 
conta um contexto social no qual a ajuda mútua é essencial para a sobrevivência, como acontece 
nas comunidades onde o samba se desenvolveu. Tal contexto difere de uma sociedade moderna 
individualista, na qual os  interesses particulares estão acima dos  interesses comunitários, como a 
que se forma nos centros urbanos. Assim, aspectos como a sabedoria popular ou o senso comum (aqui 
entendido como “um insubstituível acervo de conhecimento humano”94) constituem o samba tanto 
na sua produção como na sua socialização.  
    Ao analisar o samba urbano/carioca, é preciso compreender, ainda, esse gênero na sua grande 
diversidade e reconhecê‐lo nas suas ressignificações, como forma de expressão e de adesão social. 
Ainda que  sejam diferentes sambas, diferentes vozes que compõem o que  se conhece por  samba 
urbano, tais como o samba‐choro, o samba de breque, o samba‐canção, o samba de enredo, o samba 
de partido‐alto, o pagode romântico e outros que, como esses, sequer são homogêneos entre si95, o 
samba  é  um  gênero musical  e  uma  forma  de  inscrição  social  e  identitária  dos  sujeitos  que  o 
produzem, que o apreciam e que por isso falam dele e o constroem como objeto de discurso.  
    O  samba  é  produto da  interação  social.  Se, de modo  geral,  encontramos  suas  raízes  nos 
batuques,  nos  ritmos  africanos,  oriundos  das  práticas  de  sujeitos  escravizados  trazidos  de 
diferentes regiões da África, o samba urbano, em particular, recebe toda a influência da imigração 
que  o Rio de  Janeiro  acolheu das diversas  regiões do país há  séculos. Mas  “uma  coisa  é  certa: 
criado a partir de várias  fontes – com destaque para as  raízes africanas – o samba é um gênero 
musical  brasileiro,  multifacetado  e  inexistente  em  outros  lugares.  Um  gênero,  pode‐se  dizer, 
essencialmente mestiço” (Azevedo, 2004, p.113), tal como também defende outro pesquisador: 

 
O samba, como experiência urbana do Rio de Janeiro, foi/é um agente socializador. Acolheu 
as múltiplas manifestações  culturais da gente que vinha para esta  cidade desde o  início da 
nossa experiência de República. Nele, o repente nordestino, o calango mineiro, por exemplo, 
foram  acomodando  suas  coisas  pelo  partido‐alto.  Desta  forma,  muitos  ‘estrangeiros’,  na 
cidade, foram negociando as formas de acostumar a vista com os novos cenários na medida 
em que iam alterando‐os e alterando‐se (Filé, 2006, p.70‐71). 

 

                                                            
92 Relembrando a canção de Caetano Veloso. 
93  Em  Bakhtin:  “Essa  visão  [percepção  carnavalesca  do  mundo],  oposta  a  toda  ideia  de  acabamento  e  perfeição, 
necessitava manifestar‐se através de  formas de expressão dinâmicas e mutáveis  (proteicas),  flutuantes e ativas. Por 
isso  todas  as  formas  e  símbolos  da  linguagem  carnavalesca  estão  impregnados  do  lirismo  da  alternância  e  da 
renovação, da consciência da alegre relatividade das verdades e autoridades do poder” (2010, p.10). 

94 “Senso  comum –  samba e discurso popular”. Publicado na “Boitatá”  ‐ Revista do GT de Literatura Oral e Popular 
ANPOLL www.uel.br/revistas/boitata nº5 (Azevedo, 2004). 

95  Basta  compararmos,  por  exemplo,  o  partido‐alto  de  Xangô  da Mangueira  e  o  de Martinho  da  Vila  ou  mesmo 
composições de um único autor, como “No pagode do Vavá” e “Retiro”, de Paulinho da Viola (Caldeira, 2007).  
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    Embora tenha sido aceito como ícone da cultura brasileira, o samba, como gênero musical, 
“sempre  esteve  carregado  de  contradições,  principalmente  pela  capacidade  de  aglutinar  as 
diferenças sem reduzi‐las” (Filé, 2006, p.52). Essa capacidade, tão representativa de um modelo de 
consciência popular, é o que mantém o samba tão ligado à vida das pessoas e o torna um gênero que 
extrapola a dimensão musical e é capaz de propiciar uma identificação em todas as esferas sociais 
e em todos os níveis intelectuais.  
    Bakhtin, em  seu estudo da obra de Rabelais  (2010), nos  remete a um aspecto  importante 
quando se objetiva tratar da cultura e do contato entre diferentes culturas num diálogo complexo 
e, muitas  vezes,  regulado pela  interincompreensão, pois defende  que  o diálogo  entre  a  cultura 
‘oficial’  e  a  ‘não‐oficial’ não  é delineado pela  incompatibilidade  entre  classes/ grupos, mas pelo 
caráter  da  permeabilidade  discursiva  e  pela  sempre  presente  possibilidade  de  transgressão, 
infiltração e comutação de práticas e representações entre esses grupos96 ‐ considerando um objeto 
construído  na  interface  entre  as  esferas  oficiais  e  não‐oficiais  da  sociedade,  suscetível,  como 
qualquer  produção  simbólica,  a  diversas  injunções  discursivas  que  atuam  sobre  as  formas  de 
representação de uma prática, de um objeto, de uma identidade. 

Mesmo compreendendo que o lugar social, a cidade do Rio de Janeiro, comporta os diversos 
estilos do samba, é de se esperar que haja, de uma forma geral, por parte de pessoas mais ligadas às 
raízes do samba, certo preconceito em relação ao samba “de massa”, caracterizado como “pagode 
romântico”, e que se  tornou popular a partir dos anos 1990. Mesmo com a aceitação das diversas 
influências do samba, questões como a “massificação” promovida pela  indústria cultural pode ser 
vista  como negativa, mesmo que  tenha  contribuído para  a preservação  e divulgação  cultural do 
samba. Por outro lado, como o samba carioca comporta e preserva diferentes estilos, há um público 
jovem que só  teve contato com os “sambas de raiz” por meio desses denominados “sambistas de 
massa”.  Como  já  foi  ressaltado,  esse  polêmico  diálogo  entre  a  tradição  e  a  indústria  cultural 
acontece desde que o samba “desceu o morro” e ganhou as rádios. E este diálogo não se manifesta 
apenas na mídia e nas análises de especialistas, mas  também no  lugar social de onde o samba se 
projeta e é preservado como cultura popular. 
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Oralidade e Alteridade em Mar Me Quer:  
A Ancestralidade da Cultura Popular no Contexto de Mia Couto 

 
Vânia Alves da Silva* 

 
 
Com base no constructo simbólico da água, adentramos a análise literária do personagem 

Avô Celestiano, presente na obra Mar me quer, de Mia Couto. Nessa obra, o mar é caracterizado 
como elemento norteador das vivências e da comunidade de pescadores da região, a ponto de ser 
descrito como os “olhos de Deus” – fala de Avô Celestiano (COUTO, 2000, p. 9). Além disso, esse 
personagem – caracterizado como um homem negro, velho e que transita entre o mundo dos vivos 
e  dos mortos,  detém  a  sabedoria  cultural  da  comunidade  e  a  transmite  a  outros  com  ditos  e 
metáforas relacionadas, na maioria das vezes, ao elemento aquático. Ele direciona e gera uma visão 
da água, no caso da obra: o mar, como eixo de trajeto da vida – nascimento, criação e morte: “O 
cósmico, o social e o corporal estão ligados indissoluvelmente numa totalidade viva e indivisível” 
(BAKHTIN, 2002, p. 17). 

O arquétipo de Celestiano, evidenciado pelo escritor moçambicano, denota –     antes de 
tudo – a representação da  identidade do país natal de Mia Couto,  formado por crenças e rituais 
orais de transmissão de valores, de saberes da sociedade, influenciada pela colonização portuguesa 
e pela cultura oral “macua”:  tribos de origem Bantu e que, durante o século XVIII, migraram da 
região  central  africana  para  a  região  austral,  ocupando  o  norte  de  Moçambique.  Uma  das 
características mais significativas dessa cultura é a relevância dada ao homem mais velho da tribo 
e  da  família,  pois  aquele  é  responsável  pela  chefia  do  grupo  e  esse  pela  linhagem.  Assim,  o 
personagem supracitado agrega, individualmente, a sabedoria coletiva e é o elemento simbólico de 
difusão  da  voz.  Voz  que,  na  narrativa  escrita  e  dotada  de  vocalidade  estilizada,  representa  o 
indivíduo comum, sem  letramento formal, mas com a sabedoria popular, com um conhecimento 
ancestral  facultado aos  seres que  transitam no mundo dos vivos  (e dos mortos). Com  isso, Avô 
Celestiano  ensina  aos demais  personagens  o  que  é  o  viver  e  que  o mar  é  símbolo de  vida, de 
trajeto, de morte e, também, de renascimento. Assim o personagem está ligado “[...] aos elementos 
cósmicos (água e sal do mar) (BAKHTIN, 2002, p. 285).. Mesmo que por via completamente diferente, 
podemos afirmar que este personagem, dotado de  liberdade e  leveza “[...] metamorfoseia‐se em 
movimento  interno  da  própria  existência  e  exprime‐se  na  transmutação  de  certas  formas  em 
outras, no eterno inacabamento da existência (BAKHTIN, 2002, p. 28). 

Para  compreendermos  Avô  Celestiano  como  detentor  de  saberes  tradicionais, 
separaremos a análise nas seguintes etapas: a) descrição física e psicológica de Celestiano no curso 
da obra e impressões delimitadas por Mia Couto em diálogo com as raízes culturais africanas; b) o 
dialogismo presente nas  falas de Celestiano e a  filosofia advinda do mar; c) a voz de Celestiano 
como arquétipo coletivo e cultural moçambicana. 

 
1‐ Construção da imagem de Celestiano 
 

A novela Mar me quer (2000) inicia‐se com ditos, em cada capítulo, designando as falas de 
Avô Celestiano e, com base nisso, o capítulo se desenvolve com as vivências de Zeca Perpétuo (o 
neto!) e Luarmina, em conversas na varanda da casa desta. Em um desses “dedos de prosa”, Zeca 
explica que Celestiano dizia que “a vida é tão simples que ninguém a entende” (COUTO, 2000, p. 

                                                            
* Mestre em Linguística ‐ Teoria e Análise de Políticas Linguísticas de Ações Afirmativas pela UnB. 
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2), por isso era melhor não pensar, porque pensar exige demais e, se deixarmos a onda nos levar, 
conseguiremos entender a vida.  

O  primeiro  aspecto  que  deve  ser  visto  é  a  figura  de  Celestiano  como  avô  e, 
consequentemente,  a  representação  quase  sempre  onírica,  –  de  um  ser  celeste  –  que  morreu 
quando Zeca estava na primeira  infância. Assim, o neto  transita entre as  lembranças do avô e o 
respeito à sabedoria desse homem velho. 

Todos  os personagens  são  criados  em uma  comunidade de pescadores,  com pouco  ou 
nenhum letramento formal, disso resulta a sabedoria da vivência, do experienciar e a imagem do 
avô constrói o respeito e base do conhecimento a ser transmitido para cada geração. Ele representa 
o “narrador oral”, tão bem caracterizado por Walter Benjamin em sua análise de Leskov (2012). Por 
isso, avô Celestiano é constante nas falas e atitudes de Zeca Perpétuo, que “perpetua” oralmente a 
sabedoria do avô morto, e Luarmina, em estado incessante de punição das ações do passado e em 
busca das interpretações simbólicas da natureza: o movimento do mar, o despetalar das flores,  a 
leveza e liberdade dos pássaros. 

Além  disso,  o  autor  moçambicano  descreve  os  personagens  como  negros,  exceto 
Luarmina,  que  é mulata  –  outra  representação  da  construção  do  país  com  a  colonização  dos 
portugueses  ‐, e desse contexto temos o dialogismo entre a  literatura e a religiosidade: a  imagem 
do preto‐velho. Essa figura emblemática das histórias e representações culturais do candomblé, da 
quimbanda e da umbanda (PRANDI, 2000, p. 237) traz imersa em si a sabedoria dos ancestrais, a 
representação mor da paciência, o amor à vida, a aceitação dos trajetos de vivência e, sobretudo, o 
contato direto entre os mundos físico e espiritual. Por isso, Celestiano, apesar de morto fisicamente 
na obra, transita e vivencia os dois mundos, entra nos sonhos e modifica a vida de Zeca Perpétuo 
como se detivesse o poder de Deus.  

Nos  rituais  religiosos,  o  preto‐velho,  apesar  de  sua  aparência  fragilizada,  coordena  os 
mundos  astrais do bem  e do mal,  intui os  seus pupilos, por meio de  falas  simples  e metáforas 
populares  a  fim de  que  eles  saibam  viver plenamente  o mundo  físico. Assim, Mia Couto,  sem 
impor  nenhuma  nomenclatura  religiosa,  transmite  o  arquétipo  do  sábio  presente  nas  raízes 
africanas  em  diálogo  com  a  construção  da  identidade  moçambicana  na  descrição  física  e 
psicológica de Avô Celestiano. Neste caso, “o narrador oral” de Mia Couto amplia os elementos 
narrativos, pois pertence a uma tradição não europeia. A noção de experiência é diferente, embora 
ambos  conservem  o  caráter  liminar,  a  “linguagem  semi‐olvidada”  (BAKHTIN,  2002,  p.  12) 
pertencente a uma outra tradição – cultivada no âmbito da memória luso‐moçambicana. 

 
2‐ A natureza interdiscursiva da filosofia aquática de Celestiano 

 
Avô Celestiano pertence a uma comunidade de pescadores que tiram seu sustento do mar 

e,  obviamente,  a  obra Mar  me  quer  não  traz  a  ambiguidade  no  título  de  forma  aleatória:  é  a 
brincadeira  do  despetalar  as  flores  a  espera  do  amor  –  ato  que  Luarmina  faz  diariamente  na 
varanda ‐ e, ao mesmo tempo, o encantamento do mar para essas pessoas. São pessoas do mar, são 
homens  que  carregam  o mar dentro deles,  como  visto, por  exemplo,  em Agualberto  –  filho de 
Celestiano: ele era  levado ao mar pelo ofício e, para salvar sua amada, mergulha no mar e quase 
morre afogado, mas sobrevive com o mar dentro dele a ponto de deixar seus olhos azuis como o 
oceano. Ou em Luarmina, que (re)nasce no mar e que deixa escapar o mar dentro dela por meio 
das lágrimas: “a lágrima é o mar acariciando a sua alma. Essa aguinha somos nós regressando ao 
primeiro ventre  (COUTO, 2000, p. 20).” Assim a água é marcada  como  substância de vida e de 
morte. Há nela todo o elemento maternal, o instinto do homem é regressar ao ventre de águas. É a 
visão da morte como uma nova vida: “a Morte é uma viagem e a viagem é uma morte. Morrer é 
verdadeiramente partir, e  só parte bem, corajosamente, nitidamente, quando  se  segue o  fluir da 
água”. (BACHELARD, 2013, p. 77) 
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Toda a narrativa tece a vida dos seres daquela região ao trajeto e às incertezas do mar, o 
tempo torna‐se marítimo: “o tempo anda por ondas. A gente tem é que ficar  levezinho e sempre 
apanha boleia numa dessas ondeações (COUTO, 2000, p. 2)”. Assim, os meninos começam cedo a 
viver  para  e  dentro  do mar,  no  caso  de Zeca  Perpétuo,  com  6  anos,  quando  o  avô Celestiano 
morreu  e  ele  assumiu  o  barco  de  pescaria. Nisso,  os  pensamentos  se  voltam  para  as marés,  a 
sobrevivência  é  retirada  do mar  –  fruto  da  pescaria, mas  também  a  sobrevivência  do  ser,  do 
pertencer ao contexto social de pescadores: “Eu  tiro boas vantagens desses silêncios submarinos. 
São eles que me fazem adormecer ainda hoje. Sou criança dele, do mar.” (COUTO, 2000, p. 8) 

Diante  disso,  as  metáforas  e  os  ditos  de  Celestiano  são  construídos  com  a  filosofia 
aquática e com vocalidades:  

 
[...]  evocaremos  a  oralidade  natural  de  suas  culturas:  como  um  conjunto  complexo  e 
heterogêneo de condutas e de modalidades discursivas comuns, determinando um sistema 
de representações e uma faculdade de todos os membros do corpo social de produzir certos 
signos, de  identificá‐los  e de  interpretá‐los da mesma maneira;  como  [...]  um  fator  entre 
outros de unificação das atividades individuais (ZUMTHOR, 2011, p. 22). 

 
As  memórias  e  crenças  foram  delimitadas  dentro  de  um  espaço  de  coletividade, 

provocando a construção de arcabouço cultural por meio da interdiscursividade,  entretanto, Mia 
Couto condensa essas vozes de forma mais sistemática na imagem de avô Celestiano que dialoga 
com Zeca e, em alguns casos, com Luarmina, a fim de assegurar a herança cultural do grupo em 
que viveu/vive. Com  isso, as experiências vivenciadas pelas  linhagens de famílias do  local, como 
as aventuras nas histórias de pescadores e o misticismo dos “peixes sem olhos” (COUTO, 2000, p. 
14), são signos  que representam o percurso histórico, a expressão do coletivo e, ao mesmo tempo, 
a interação do outro nesse discurso oral: “Através da palavra, defino‐me em relação ao outro, em 
última  análise,  em  relação  à  coletividade.  (...) A  palavra  é  o  território  comum  do  locutor  e  do 
interlocutor” (BAKHTIN, 2006, p.113). 

Na visão de Celestiano, o mar é possuidor da viagem dos homens, estes somente seguem 
o curso do mar, mais nada. Com isso, é esse elemento que rege a vida, é mãe segurando a mão da 
criança e ensinando a trajetória de vida. Nele pode acontecer de tudo, pois “no mar não há palavra, 
nem ninguém pede contas à verdade (COUTO, data, p.8)”, assim o mar se torna o deus onisciente 
e  onipresente,  ninguém  o  julga,  somente  obedece  às  suas  designações,  afinal  ele  é  o  “olho  de 
Deus”. 

Se o mar  é parte do divino, do  celestial,  é  também  elemento de  redenção, de  transição 
entre a vida e a morte. É o corpo  lavado pelas águas do mar que descarregam as dores da vida 
mundana, que perdoam os erros do passado, como a história de Luarmina na época em que era 
amante de Agualberto. Por sinal, este, no seu leito de morte, se entrega às águas do mar e morre 
distante  dos  seus,  vendo  nas  ondas  o  reflexo  da  sua  própria  vida,  das  suas  belezas  e 
encantamentos. Por  isso, para Celestiano, o mar tem um defeito: nunca seca. Isso o torna divino, 
distante  da mortalidade  dos  homens  e,  consequentemente,  espectador  da  vida  e  da morte  dos 
seres: mar e sangue. 
 
3‐ Celestiano: arquétipo de representação e consolidação cultural 

 
Pensar no personagem Celestiano é, sem dúvidas, constatar uma das características mais 

representativas do escritor Mia Couto: o engajamento da literatura na representação do outro, do 
ser  social,  da  alteridade.  Na  obra  Mar  me  quer,  o  personagem  estrutura‐se  com  inúmeras 
características  de  representação  da  história  e  composição  da  cultura  moçambicana,  desde  as 
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descrições  físicas, históricas  até  as  composições míticas de um país  engendrado por  lutas  e por 
crises de identidade, tanto no âmbito individual quanto na coletividade. 

Mesmo com o arcabouço denso, o escritor traz uma leveza digna da vivência e da poética 
do  ser  representado  no  seu  contexto  social,  na  sua  beleza  enquanto  parte  de  uma  cultura, 
enformada  pelo  discurso  e  pela  língua.  Desse  modo,  Mia  Couto  consegue  dialogar  entre  a 
realidade  e  a  fantasia  (CANDIDO,  1993),  ambos  estruturados  na  representação  poética  que 
equilibra essas duas potencialidades.  

 
[...]  a  capacidade que os  textos possuem de  convencer depende mais da  sua organização 
própria que da referência ao mundo exterior, pois este só ganha vida na obra literária se for 
devidamente  reordenado  pela  fatura.  Os  textos  [...],  tanto  os  realistas,  quanto  os  não‐
realistas,  suscitam  no  leitor  uma  impressão  de  verdade  porque  antes  de  serem  ou  não 
verossímeis são articulados de maneira coerente (CANDIDO, 1993, p. 11). 

 
Assim, o autor constrói, não só em Mar me quer como também no conto “O adiado avô”, 

no  livro  O  fio  das  missangas  (2009,  p.33‐38),  a  imagem  de  dois  personagens  –  Celestiano  e 
Zedmundo  –  que  representam  a  sabedoria  espontânea  e  reflexiva  de  um  povo.  Esses  dois 
personagens ontológicos, cada qual em seu universo, discursam com o leitor de Mar me quer e de O 
fio das missangas, trazendo as marcas mais significativas e exemplares da vivência e da construção 
do alicerce cultural do homem como ser social e como representante da identidade moçambicana. 
Desse modo, são obras que não se restringem à nacionalidade, mas que despertam no leitor aquilo 
que o distingue na coletividade e, ao mesmo tempo, aquilo que o inclui como parte integrante do 
conviver e do construir histórias com o outro – discursivamente articulados de maneira coerente. 

A  percepção do  outro  em Mar me  quer,  sob  a  óptica de Celestiano,  também  se  amplia 
quando aos demais personagens, principalmente o neto, assumem uma postura ativa em relação à 
identidade cultural. Desse modo, temos a articulação dos saberes de Celestiano em diálogo com os 
outros personagens, o que nos  leva a pensar na teoria da enunciação de Bakhtin (2006), afinal os 
discursos  orais  presentes  na  obra  contribuem  para  um  movimento  dialógico  em  busca  da 
alteridade: é a busca e consolidação dos valores ancestrais por meio da construção coletiva. Por 
isso,  às  vezes,  as  falas  de  Zeca  Perpétuo,  em  especial,  caminham  para  a  transformação  desse 
personagem  também  em  uma  figura  imponente  como  a  do  avô,  rica  em  sabedoria  popular 
apreendida  com Celestiano, mas  também  em  função das próprias  experiências:  “vamos  ficando 
velhos quando não fazemos novos amigos. Estamos morrendo a partir do momento em que não 
mais nos apaixonamos.” (COUTO, 2000, p. 4).  

No  entanto,  é  em  Celestiano  que Mia  Couto  retrata  as  histórias  orais,  a  bagagem  de 
construção  e  de  consolidação  cultural  da  voz,  da  enunciação  ativa,  do  dialogismo  entre  os 
interlocutores e, junto com isso, a performance da transmissão dessa culturalidade: é o preto‐velho, 
com linguagem simples para alcançar qualquer interlocutor, com metáforas próximas às vivências 
do grupo social. Assim, Celestiano é um ser individual, mas de representação coletiva, arquétipo 
do outro, é a voz de um na representação de um todo. 
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Políticas Públicas – uma leitura bakhtiniana 
 

Ivone Panhoca97 
Luci Bonini98 

 
 
Políticas Públicas 

 
Políticas  públicas  segundo  Secchi  (2013,  p.1)  “[...]  tratam  do  conteúdo  concreto  e  do 

conteúdo  simbólico de  decisões  políticas”. O mesmo  autor,  na  página  seguinte define  políticas 
públicas como “[...] uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público”. 

Segundo  o  autor  são  dois  os  elementos  fundamentais  de  uma  política  pública: 
intencionalidade pública e resposta a um problema público.   Dessa  forma, então, a razão para o 
surgimento de uma política pública  é  o  tratamento  ou  a  resolução de um problema  entendido 
como coletivamente relevante. Mais adiante, na página 11, ele afirma que: 

 
Políticas  públicas  tomam  a  forma  de  programas  públicos,  projetos,  leis,  campanhas 
publicitárias, esclarecimentos públicos,  inovações  tecnológicas e organizacionais, subsídios 
governamentais,  rotinas administrativas, decisões  judiciais,  coordenação de ações de uma 
rede de atores, gasto público direto, contratos  formais e  informais com stakeholders, entre 
outros. 

 
Rodrigues (2011) trata de políticas públicas e de um subconjunto delas, as políticas sociais, 

na perspectiva do Welfare State mostrando que desigualdades socioeconômicas, moradia precária 
ou violência urbana crescente decorrem de situações estruturais. Para ela, problemas econômicos, 
urbanísticos  e  sociais  não  são  ʺproblemas  pontuaisʺ;  são,  na  verdade,  formas  de manifestação 
daquilo que somos como sociedade.  

Nos  termos do que se encontra no site99 do  jornal Folha de SP as reflexões da autora nos 
mostram que “ao encarar problemas dos outros como sendo de todos nós” abrimos uma janela de 
oportunidade  para  que  as  políticas  públicas  que  produzimos  façam,  de  fato,  diferença  para  a 
sociedade em que todos vivemos. 

A autora, então, analisa a importância da gestão das políticas públicas para a promoção da 
justiça social e a consolidação da democracia no Brasil mostrando que a  forma de gestão  traduz 
valores sociais e imprime mudanças na forma pela qual o Estado e a sociedade se relacionam. 

 
Bakhtin 

 
A  concepção  bakhtiniana  de  “responsividade”  configura‐se  ao  mesmo  tempo  como 

exigência das práticas de  interação social e como constitutiva dos processos de trocas entre seres 
humanos socialmente inseridos (MENEGASSI, 2010). Nesse cenário surge a questão do “desejo de 
resposta” como elemento motivador da assunção da palavra pelo sujeito que  fala, elo da cadeia 
comunicativa constantemente em curso, constantemente em composição. Sempre única e sempre 
uma “reapresentação de outras”.  

 
Os  limites  de  cada  enunciado  concreto  como  unidade  de  comunicação  discursiva  são 
definidos pela  alternância dos  sujeitos do discurso, ou  seja, pela  alternância dos  falantes. 
Todo enunciado – da réplica sucinta (monovocal) do diálogo cotidiano ao grande romance 
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ou tratado científico – tem, por assim dizer, um princípio absoluto e um fim absoluto: antes 
do seu início, os enunciados de outros; depois do seu término, os enunciados responsivos de 
outros  (ou ao menos uma compreensão ativamente responsiva silenciosa do outro ou, por 
último,  uma  ação  responsiva  baseada  nessa  compreensão).  O  falante  termina  o  seu 
enunciado  para  passar  a  palavra  ao  outro  ou  dar  lugar  à  sua  compreensão  ativamente 
responsiva (BAKHTIN, 2006, p.275). 

 
Panhoca e Bonini (2011, 2012) vem se voltando ao enfoque de políticas públicas pela ótica 

bakhtiniana, autor que considera que o interlocutor está sempre em atitude responsiva, ainda que 
a  resposta  não  se  constitua  em  ato  ou  discurso  imediato,  entendendo‐se  que  a  compreensão 
responsiva se manifesta de diferentes modos, a depender das nuances da situação comunicativa 
em que locutor e interlocutor estão inseridos. 

Para  Bakhtin  a  palavra  só  pode  ser  considerada  na  sua  inserção  social.  Palavra‐signo, 
inteiramente determinada pelas relações sociais, sempre orientada pelo‐para o outro, em processos 
de co‐construção eu‐outro: “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” 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p.113). 

Surge, então, como pressuposto, a adesão do outro, parceiro nas relações sociais, que acolhe 
(mesmo  que  eventualmente  não  acate)  a  palavra  que,  sob  a  forma  de  “trabalho  social”,  lhe  é 
dirigida,  e  sobre  a  qual  ele  irá,  por  sua  vez,  exercer,  também,  trabalho  ativo,  configurando‐se, 
assim, um encadeamento de ações‐trabalho que dará sustentação à ponte que, por sua vez sustenta 
tais ações.. 

O sujeito bakhtiniano é dinâmico e ativo  (Sobral, 2009). Um sujeito de  (re)enunciação e a 
força motivadora‐propulsora do dialogismo como produtor de sentidos se configura pelo fato de o 
sujeito não se construir por determinação do outro, mas sim pelo esforço em se diferenciar dele.  
Um eu que não é o outro, mas que precisa dele para vir a ser. O eu que emerge no‐do nós, razão 
pela qual entende‐se que a intersubjetividade precede a subjetividade. 

Dessa  forma,  a  subjetividade não pode  ser  concebida de  forma  apartada da  alteridade, 
uma  vez  que  é  justamente  no  processo  de  buscar  não  ser  o  outro  que  o  sujeito  se  constrói. 
Alteridade como condição de existência da formação do sujeito que emerge na‐da vivência com o 
outro  ‐  que  o delimita  e  o  constrói  ideologicamente;  que  lhe dá  acabamento.   Um  “eu”  que  se 
transforma em “vários eus” em processos de co‐construção.  É do outro que eu emerjo  

É a consciência do outro – bem como a sua consciência da existência do outro – que “dá 
sentido”  à  consciência do  eu. Amorim  (2002, p.  18) destaca  que  ʺa  subjetividade  bakhtiniana  é 
sempre  da  ordem  do  entre  ou  da  intersubjetividadeʺ.  Nas  palavras  do  próprio  Bakhtin 
encontramos: 

 
Vivo no universo das palavras do outro. E toda a minha vida consiste em conduzir‐me nesse 
universo, em reagir às palavras do outro. [...] A palavra do outro impõe ao homem a tarefa 
de compreender esta palavra. A palavra do outro deve  transformar‐se em palavra minha‐
alheia (ou alheia‐minha). Distância (exotopia) e respeito. O objeto se transforma em sujeito 
(em outro eu) (BAKHTIN, 2000, pp. 385, 386). 

 
Na continua  transitividade entre eu‐outro encontramos a palavra. Palavra que provoca a 

palavra‐resposta  , sendo que ʺo locutor termina seu enunciado para passar a palavra ao outro ou 
para dar lugar à compreensão responsiva do outro.ʺ (BAKHTIN, 2000, p. 294).  

O sujeito bakhtiniano, então, longe de ser um sujeito biológico, um sujeito físico, um sujeito 
metafísico  é  o  sujeito  social;  o  sujeito  lingüístico. O  sujeito  da  palavra  do  outro  e  o  sujeito  da 
palavra‐outra,  nos  termos  de  Ponzio  (2010),  segundo  quem  é  preciso  uma  palavra  outra  para 
encontrar o outro de si mesmo.  
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Nesse  cenário  a  enunciação  transcorre nos processos  interativos  em que  sujeitos  reais  se 
envolvem. Sujeitos sócio‐históricos que configuram o cenário marcado por “critérios de avaliação 
ideológica”; marcados por “orientação apreciativa”. Dessa forma, valores apreciativos, então, são 
sócio‐históricos; são da esfera do ideológico. São parte intrínseca do enunciado concreto, dado que 
a relação sujeito‐linguagem ganha vida no meio social. Para Bakhtin, então, os processos humanos 
de  compreensão  são  ativo‐responsivos.  São,  portanto,  permeados  pela  visão  de mundo  de  um 
sujeito que “age através da linguagem.” 
 
Bakhtin e Políticas Públicas 

 
O  sujeito das políticas públicas,  tanto  quanto  o  sujeito  bakhtiniano  é  fundamentalmente 

social.  Sujeito  social  que  remete  ao  agir,  à  interatividade,  aos  atos.  Sujeito  que  emerge  na‐da 
concretude das situações sociais; das situações sociais, construídas, então, por ele em parceria com 
o outro. 

Como “enunciado concreto” as demandas do coletivo esperam respostas do poder público. 
Respostas que, por sua vez ‐ e sob a forma de (novo) enunciado concreto ‐ voltam para o coletivo 
prenhes de expectativa de novos enunciados‐resposta. Como mostra Bakhtin: tornado enunciado 
concreto,  ʺ[...] as palavras dos outros  trazem consigo a sua expressão, ou seu  tom valorativo que 
assimilamos, reelaboramos, e reacentuamosʺ (BAKHTIN, 2006, p.295).  

Na área das políticas públicas  todo enunciado  concreto  ‐  seja uma demanda do coletivo, 
seja uma proposta do gestor público ‐ sempre tem duplo caráter, sendo resposta a outro, ao mesmo 
tempo  em  que  abre‐se  para  (novas)  respostas  de  novos  enunciados. Dessa  forma,  vem  sempre 
marcado por uma atitude valorativa do enunciador. Por posicionamentos. Por isso, então, afirma‐
se  que  dar  resposta  é  posicionar‐se,  não  havendo  possibilidade  de  não  posicionamento.    Um 
“posicionamento compulsório”, nos termos de Molon e Vianna (2012). 

E é desse  jogo de posicionamentos, continuamente em curso  ‐  jogo mediado por políticas 
públicas ‐ que organiza‐se a vida do cidadão. Seu dia‐a‐dia, sua “qualidade de vida”. Seu estar no 
mundo. Desse modo, relações dialógicas estão constantemente em curso no universo das políticas 
públicas, cenário em que os atores estão constantemente em busca de resposta, em busca do outro, 
em busca “do outro sob forma de resposta”.  
  Na  concepção bakhtiniana,  tanto quanto no universo das políticas públicas,  é a visão de 
mundo que  se  tem  ‐ oriunda da  realidade  sócio‐histórica na qual  se está  imerso  ‐ que define as 
formas  pelas  quais  o  sujeito  estabelece  suas  relações  na  vida  concretamente  vivida.  Posturas 
ativamente responsivas manifestam‐se movidas por visões de mundo, por nuances valorativas e 
por  orientações  apreciativas  frente  aos  diferentes  enunciados  concretos,  provenham  eles  dos 
cidadãos  ou  dos  agentes  públicos  (ARAÚJO,  RIBEIRO  e  FERNANDES DOS  SANTOS,  2012).  .  
Como  visto  em  Rodrigues  (2011)  no  universo  das  políticas  públicas  a  forma  de  gestão  traduz 
valores sociais e determina as maneiras pelas quais Estado e sociedade se relacionam. 
 
Considerações finais 

 
Reiterando: Por que, então, estudar políticas públicas à luz das concepções bakhtinianas?  Por 

muitas razões, dentre as quais: 
 

1. Porque o sujeito bakhtiniano – tanto quanto o sujeito da política pública é social. Os atores 
nas  políticas  públicas  são/estão  sujeitos  de/ao  discurso  de  construção  de  um  bem  estar 
coletivo. A qualidade de vida se constrói no diálogo entre poder público e sociedade civil ‐ 
sociedade  civil  e  poder  público,  fato  este  bem marcado  ultimamente,  pelas  vozes  que 
irromperam nas ruas nos últimos eventos de junho de 2013. 
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2. Porque as políticas públicas trazem clara e fortemente as “marcas de sujeito”. Sujeitos dos 
quais  emanam  e  sujeitos  para  os  quais  se  dirigem. Dessa  forma,  a  proposição  de  uma 
política pública manifesta‐se sob forma de atuação com‐sobre o sujeito, na busca de melhor 
atender às suas demandas e anseios 

3. Porque dessa forma abre‐se espaço para o constante fazer‐refazer de tais ações. O processo 
dialógico  na  era  da  informação  proporciona  o  debate,  o  compartilhamento  de 
posicionamentos compulsórios. Responde‐se porque se é compelido a responder, cada vez 
mais, de modo critico. 

4. Porque no arcabouço das reflexões bakhtinianas o coletivo tem lugar de destaque. Noções 
como a de Intersubjetividade e a de eu‐outro abrem espaço para a atuação junto às políticas 
públicas, como vimos em Secchi (2013) segundo quem a motivação para o surgimento de 
uma política pública  é  a  busca de  atendimento para problemas  e demandas  entendidos 
como coletivamente relevantes. 

5. Porque se espera do poder público uma atitude continuamente responsiva, considerado o 
sujeito que demanda, da mesma forma que se espera do sujeito uma atitude continuamente 
responsiva  em  relação  às  políticas  vigentes  e  demandadas,  bem  como  em  relação  aos 
órgãos e agentes coletivamente  instituídos – e, portanto, com poderes – para assim atuar, 
lembrando  (mais uma vez) que para Bakhtin  a  compreensão  responsiva  se manifesta de 
diferentes modos,  a  depender  das  nuances  da  situação  comunicativa  em  que  locutor  e 
interlocutor estão inseridos. 

6. Porque políticas públicas são sempre orientadas para um outro. São, sempre, processos de 
construção eu‐outro  

7. Porque na mesma medida em que são propostas que emanam de negociações eu‐outro, as 
políticas públicas ‐ de forma claramente bakhtiniana – expõem uma intrínseca e constante 
reversibilidade  de  papéis‐eu  e  papéis‐outro,  na  cadeia  ininterrupta  de  negociações 
demandadas pelo viver em uma sociedade organizada. 

8. Porque, como nos lembra Bakhtin, a palavra só pode ser considerada na sua inserção social. 
Dessa forma, toda política pública ‐ tanto quanto a palavra a que alude Bakhtin ‐ é palavra‐
signo,  inteiramente  determinada  pelas  relações  sociais  e  sempre  orientada  pelo‐para  o 
outro, em processos de co‐construção eu‐outro, no contexto da coletividade. 

9. Porque frente a qualquer “enunciado concreto” que parta do coletivo os gestores públicos 
assumem postura ativamente responsiva, base do dialogismo que fundamenta o princípio e 
a possibilidade de governabilidade. Concordar, discordar, refutar, aceitar, negar, etc. ‐ e as 
maneiras pelas quais tais ações são feitas ‐ configuram as formas pelas quais poder público 
e coletividade  levam adiante a  relação em que  se vêem constituídos como  tal, no espaço 
social.. 
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Proposta de Alfabetização no contexto da política do MEC: anos 2000... 
 

Vanildo Stieg100 
 

Palavras iniciais 
 
Este texto discute a proposta de alfabetização infantil para a escola brasileira, amplamente 

debatida  e defendida pelo Ministério da Educação  – MEC  (desde  o  inicio dos  anos  2000). Para 
tanto desenvolvemos uma pesquisa documental e bibliográfica visando discutir de que modo o 
governo Federal buscou implantar a proposta de ensino da leitura e da escrita a partir do período 
assinalado. Consideramos que  evidenciar  o que  ocorreu,  em  termos de política pública  federal, 
neste  período,  é  significativo  pois  colabora  para  compreendermos  como  o  termo/discurso  de 
letramento (atual proposta oficial para alfabetizar as crianças na escola brasileira) foi se articulando 
junto  a  política  pragmática  do  MEC.  Defendemos  a  ideia  de  que  este  termo/discurso  não  é 
necessário para orientar as propostas de ensino de leitura e da escrita na escola brasileira. 

 
1. O contexto político 
 

No  dia  5  de  julho  de  2010,  aconteceu  uma  audiência  em  Brasília101  com  o ministro  da 
Educação  Fernando  Haddad,  composta  de  nove  prefeitos  representantes  de  nove  Estados 
brasileiros,  em  sua maioria  pertencentes  à  Região Nordeste  do  País. O motivo  da  reunião  foi 
solicitar ao Ministério que mantivesse e ampliasse o Programa Aceleração da Aprendizagem (PAA) do 
Instituto Alfa e Beto, como um de seus programas oficiais ligados ao ensino da leitura e da escrita. A 
matéria a seguir expõe como o MEC se apresentou nessa ocasião: 

 
Nove municípios de nove estados participaram ontem, dia 5, de audiência com o ministro 
da educação, Fernando Haddad, para apresentar os avanços obtidos e pleitear a manutenção 
e ampliação do Programa de Aceleração da Aprendizagem (PAA), do Instituto Alfa e Beto 
(IAB), que começou a ser implementado este ano em centenas de municípios brasileiros que 
solicitaram ajuda para superar seus baixos índices de desenvolvimento da educação básica 
(Ideb). 
 
O ministro Haddad garantiu que o programa será mantido independente de quem ganhe as 
próximas eleições: ‘No orçamento deste ano estará prevista a continuidade e, se possível, a 
ampliação dos programas de correção de  fluxo’, afirmou o ministro, que dedicou mais de 
uma hora e meia aos secretários,  fazendo perguntas a cada um deles e ouvindo os relatos 
entusiasmados  com os  resultados alcançados em apenas  seis meses de  implementação do 
PAA. 
 
‘O  impacto  do  programa  foi  excelente. A  defasagem  era  enorme  e  já  no  primeiro  teste 
externo  tivermos  82%  de  aprovação’,  disse  Yara  Santana,  secretária  de  educação  de  São 
Francisco de  Itabapoana, Rio de  Janeiro. Ela  contou que  chegou  a  receber na  secretaria  a 
visita de uma mãe que veio só para contar, emocionada, que o  filho de 13 anos, repetente 
várias vezes que  já não acreditava que poderia aprender a  ler, estava  lendo e escrevendo 
depois  de  só  dois  meses  no  programa:  ‘Viemos  porque  queremos  garantir  que  esse 
programa  não  será  interrompido  como  tantos  outros porque  seus  impactos positivos  são 
muito  importantes  e porque  os  alunos  que  acabaram  o PAA  I  tem  expectativa de poder 
continuar  no  PAA  II.’  Em  carta  entregue  ao  ministro,  os  secretários  pediram  agilidade  na 
contratação das  instituições parcerias  e definição de prazos menores para garantir que  o programa 
possa começar no início de 2011. 

                                                            
100 Professor Titular na Universidade Vila Velha – UVV e Professor Substituto na Universidade Federal do Espírito Santo 
– UFES – E‐mail: vstieg@gmail.com 

101 Disponível em: <http://www.alfaebeto.com.br/EmFoco/134>. Acesso: 2 nov. 2010. 
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O entusiasmo é compartilhado por Vilma Amorim, secretária de educação de Esperantina, 
município  de  36 mil  habitantes,  no  interior  do  Piauí:  ‘O diagnóstico  inicial  revelou  uma 
realidade surpreendente e assustadora, mostrou que 89% dos nossos alunos do 2º ao 5º ano 
eram analfabetos, mas  já no primeiro semestre do PAA, notamos uma grande melhoria na 
aprendizagem dos alunos’, contou acrescentando: ‘Vendo os resultados iniciais, os professores do 
6º ano, acostumados a receber um alto percentual de alunos analfabetos, estão dizendo que o programa 
será sua salvação’. 
 
O segredo do sucesso do PAA, na opinião dos secretários, está no ensino estruturado, que 
articula os materiais didáticos  com o planejamento detalhado das aulas e mecanismos de 
avaliação  e  recuperação:  ‘Os professores  no  início  resistiram  a  isso  porque  achavam  que 
perderiam  liberdade,  mas  aos  poucos  foram  vendo  que  trabalhar  com  direcionamento, 
metas,  aulas  planejadas  e  medindo  os  avanços  a  cada  passo  dava  resultados  muito 
melhores’,  disse  Wesley  Quinta,  secretário  de  educação  de  Bonfinópolis,  em  Goiás. 
‘Tínhamos 52% de alunos analfabetos do 2º ao 4º ano e 70% deles cumpriram a meta desse 
semestre; como perdemos muito tempo ganhando os professores e agora a adesão é quase 
total, acho que o percentual de aprovação no final do ano será maior’. 
 
O entusiasmo com o ensino estruturado fez com que os secretários manifestassem interesse 
em adotar  também o programa Alfa e Beto de alfabetização do  IAB,  instituto  responsável 
pela concepção do PAA. 
 
A  secretária  de  educação  de  Lagoa  do Mato  (MA), Aldaíres Guimarães  Lopes,  deu  seu 
testemunho pessoal dos  avanços obtidos  a partir da  adoção do Programa Alfa  e Beto de 
alfabetização. Quando  o programa  teve  início,  em  2005,  o  índice de desenvolvimento da 
educação básica (Ideb) do município era de 2,7, em 2009, quando as primeiras turmas que se 
alfabetizaram com o Alfa e Beto concluíam o 5º ano, havia saltado para 4,3. ‘Não temos dúvida 
em atribuir os avanços ao Programa Alfa e Beto, a mudança foi rápida e da água para o vinho’, afirma 
categórica a secretária do município que já aderiu ao programa do IAB para a pré‐escola e, a partir do 
ano que vem, estará  implementando progressivamente os programas do  instituto em  todas as séries 
iniciais do ensino fundamental. 
 
Os outros secretários municipais de educação que participaram da reunião com o ministro 
foram Sandra Ribeiro, de São Sebastião (AL); José Marcelo Farias Lima, de Maracanaú (CE); 
Juliana Delmont, de  Itacará  (BA), Keila Ferreira, de Mãe do Rio  (PA)  e Tércio Corrêa, de 
Santana (AP). 
O  Programa de Aceleração da Aprendizagem  (PAA) do  IAB  atende  a  cerca de  40% dos 
quase 680 mil alunos que estão se beneficiando este ano do programa de correção de fluxo 
do MEC. O PAA ‐ ao lado de outros dois programas do IAB ‐‐ foi qualificado pelo MEC para 
integrar seu Guia de Tecnologias Educacionais 

 
Este evento foi amplamente divulgado pelas mídias, pois mais uma vez o discurso oficial 

se valia de experiências em estados pertencentes a região nordeste do Brasil, para então justificar o 
que intencionava implantar em todo o país no tocante a proposta de alfabetização. 

Como  vemos  na  matéria,  o  governos  federal  estava  apontando  aberturas  para  o 
desenvolvimento  de  parcerias  público/privado  e/ou  financiamentos  oficiais  para  diversos 
programas isolados no tocante ao ensino da leitura e da escrita de crianças brasileiras. Diante desse 
quadro, é possível pensarmos que tais parcerias satisfaziam a lógica do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica, qual seja: alcançar pragmaticamente as suas metas. Nesse sentido,  todos os 
esforços precisam se concentrar nele (Ideb), tão somente. 

Tal  pensamento  é  visível  quando,  por  exemplo,  compreendemos  que  o  discurso  do 
letramento,  passou  ser  a  base  para  a  configuração  dos  descritores  do  atual  instrumento  de 
avaliação das crianças em processo de alfabetização nas escolas do Brasil, a Provinha Brasil. Esse 
instrumento  faz  parte  do  sistema  de  avaliação  em  larga  escala  no  Brasil  e  pretende,  desde  o 
período da alfabetização, preparar as crianças para a realização da Prova Brasil (quando estiverem 
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cursando o 5º ano do ensino  fundamental). O Brasil  tem em vista, até 2022, alcançar a meta da 
média  de  6,0  no  Ideb. Média  esta  obtida  pelos  países  da  Organização  Para  a  Cooperação  e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) que ficaram entre os 20 países com maior desenvolvimento 
educacional no mundo. Os autores do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação que vêm 
financiando  a  elaboração  e  o  desenvolvimento  de  aplicação  do  sistema  de  avaliação  em  larga 
escala no Brasil, ou seja, os empresários, têm interesse que este país alcance esse índice. 

Por essa razão é que não foi sem motivo que, no mesmo dia em que foi baixado o Decreto 
referente ao Plano de Metas, em 24 de abril de 2007, o MEC publicou a Portaria Normativa nº 10, 
conforme  lembra  Saviani  (2009, p.  34):  “[...]  instituindo  a Avaliação de Alfabetização  ‘Provinha 
Brasil’, pela qual procurou  tornar  exequível a meta 2 do movimento Todos pela Educação, que 
propunha garantir a alfabetização de todas as crianças até os 8 anos de idade”. Como veremos na 
figura a seguir, há de  fato uma reivindicação da parte da Comissão Técnica do Compromisso Todos 
Pela Educação, já em fevereiro de 2007, para que a meta 2 do programa tivesse prioridade para ser 
potencializada no País, no âmbito das políticas públicas e de sua execução. Desse modo, há uma 
expectativa de um instrumento de avaliação para as classes de alfabetização. 

 
Figura 1 – Alfabetização: em 2007 foi proclamada como a Meta 2 do Compromisso Todos Pela Educação 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://www.todospelaeducacao.org.br//arquivos/relatorio_atividade/final_completo_livro_todos_pela_educacao_2006_2009_reduzido_
th.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2011. 

 
Constatamos,  pela  medida  em  torno  da  criação  da  Provinha  Brasil,  que  o  discurso  do 

letramento  vai  se  engendrando  e, portanto,  ganhando  sentidos  no  jogo da  política  educacional 
vigente. No primeiro parágrafo do texto da figura anterior, vemos, explicitamente, qual é o sentido 
da alfabetização, para o discurso oficial: condição básica “[...] para que  todas as demais Metas do 
Todos Pela Educação sejam alcançadas”. Tal discurso  também expõe qual é o papel da  família no 
contexto do cumprimento das Metas: participar da educação de seu filho. É interessante observar 
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que essa participação se  limitaria,  tão somente, ao acompanhamento da criança no dia a dia, no 
tocante à aprendizagem da leitura e da escrita, um dever de casa portanto, uma tarefa obrigatória e 
diária. Sob nossa perspectiva, consideramos  importante a  família acompanhar o desempenho de 
seus  filhos  no  contexto  escolar.  O  que  parece  soar  estranho,  no  discurso  das Metas,  base  do 
discurso de  letramento,  é  o  fato de  as  famílias  serem  convidadas  apenas  para  acompanhar  seus 
filhos, de modo passivo, contemplativo, sem atitudes questionadoras em torno das proposições de tal 
discurso. Isso parece que está evidenciado na composição da imagem da figura anterior, sobretudo 
no diálogo que é estabelecido no desenho da  letra “A” maiúscula  (que  certamente  representa a 
figura  de  uma  pessoa  de  sexo  feminino)  e  a  letra  “a” minúscula  (representando  uma  criança 
pequena  com  idade  de  6  anos,  agora  inclusa  no  ensino  fundamental  de  9  anos).  A  família, 
acompanhando/contemplando  a  alfabetização  de  seu  filho,  estaria  fazendo  o  suficiente  para 
garantir um futuro melhor para ele. 

  Mas o que é o letramento? O letramento é um termo/discurso inventado por Magda 
Soares,  (professora da Universidade  Federal de Minas Gerais  – UFMG)  que  subjuga  a  vida  de 
todos  os brasileiros  aos desejos  comerciais de uma pequena parcela da  sociedade, qual  seja,  os 
empresários. 

Magda Soares, ao inventar102 o conceito de letramento, necessitou reinventar (entre aspas) o 
conceito de alfabetização. Nesse movimento, ela precisou, segundo Geraldi (2011, p. 29), 

 
[...]  reduzir a alfabetização à aprendizagem da  técnica, domínio do código  convencional da 
leitura e da escrita e das relações fonema/grafema, do uso dos instrumentos com os quais se 
escreve [para] desvestir o processo de alfabetização de todo e qualquer cunho político. Como 
se a técnica fosse neutra e como se seu uso – os sentidos que faz circular – fosse independente 
de interesses sociais. 

 
Acrescenta, ainda, esse autor: a alfabetização 
 

[...]  é  reinventada  como  uma  atividade  técnica  (na  qual  interpretação,  a  segunda  parte  da 
edição das definições de leitura e escrita, não passa de reconhecimento das significações e não 
construção  de  um  sentido);  e  cada  alfabetizado  (mas  lembremos,  não  é  preciso  ser 
alfabetizado para  estar no  estado ou  condição de  letrado)  adequar‐se‐á  ao nível de uso da 
leitura e da escrita segundo às exigências sociais que  lhe são  impostas. Em outras palavras: 
domínio  de  uma  técnica  e  adequação  na  resposta  ao  solicitado  no  mundo  existente 
(GERALDI, 2011, p. 29). 

 
Com base nessas palavras, não é sem razão que esse autor irá acrescentar: 
 

Agora  se  tranquiliza a  escola  e a manutenção do  status  quo desta  sociedade, pois há o que 
ensinar  nos  primeiros  anos  de  escolaridade:  uma  técnica  [com  procedimentos  de  base 
positivista] [...] e um sentido (o reconhecimento do já dado, do previsto) (GERALDI, 2011, p. 
29). 

 
A partir das considerações de Geraldi, podemos dizer que o letramento não colabora, como 

queria parecer em discurso, para que ocorram melhorias na compreensão e na ampliação nem do 
termo nem das práticas de alfabetização. 

Além disso, temos que concordar com Geraldi (2011, p. 30) quando afirma que, do ponto de 
vista do  conceito e das  consequências políticas, o  termo  letramento não ajuda a melhorar nossa 
compreensão dos processos de apropriação da língua escrita. E, como expressa, com precisão, esse 
autor: 

                                                            
102 Para compreender como Magda Soares inventa o termo e o discurso de letramento, sugerimos o texto: “Letramento e 
alfabetização: as muitas facetas”. Extraído do site: < http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf/>. Acesso em 21. 
jul. 2013. 
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Linguisticamente, ‘ler e escrever é aprender a codificar e a decodificar’ somente para aqueles 
que excluem da linguagem sua razão de ser: os sentidos que mobilizam o homem, desde suas 
necessidades  mais  comezinhas  até  suas  necessidades  de  rupturas  com  o  já  estabelecido, 
inclusive com a língua. 

 
Observamos, então, que o discurso do  letramento,  inserido nas objetivações das Metas do 

atual projeto político‐educacional do País, é consonante com a  ideia de que  tal projeto  tem data‐
limite  para  encerrar  oficialmente.  Será  em  2022,  ano  em  que  se  realizará  um  balanço  do 
desenvolvimento das prescrições  que  integram  o programa Compromisso Todos Pela Educação. O 
argumento  utilizado  para  que  tal  balanço  seja  realizado  nessa  data  é  sustentado,  sob  a  nossa 
perspectiva,  por  um  discurso  cívico‐romântico:  “[...]  uma  meta  simbólica  porque  o  Brasil 
comemorará o bicentenário da Independência em 2022”.103 O que vem depois desse balanço? Quais 
suas  implicações  para  a  política  de  alfabetização  no  País?  Essas  são  perguntas  que  deveriam 
começar  a  serem  feitas/potencializadas.  Entendemos  que,  as  discussões  em  torno  do  aspecto 
político  que  envolve  a  alfabetização  necessitam  fazer  parte  efetivamente  dos  encontros  que 
academia vier a promover e/ou ser convidada a participar. 

É  importante  ficarmos atentos às  intencionalidades políticas e econômicas de o Brasil  ter 
um  Ideb  6,0  até  2022. Considerando que  essa meta  envolve metas do projeto neoliberal, não  se 
pode desconsiderar a hipótese de que, se o Brasil demonstrar desenvoltura no Ideb, ao longo dos 
anos compreendidos entre 2005 até 2022, terá possibilidades de novos empréstimos internacionais 
e  até  mesmo  algumas  cadeiras  garantidas  para  empresários  nacionais  e  das  multinacionais 
instaladas em nosso país ocuparem nas reuniões que discutem e definem a economia mundial. É 
possível que isso comece a apontar por que, desde o ano de 2000, a alfabetização se tornou assunto 
de interesse de empresários. 

Diante do que vimos discorrendo até aqui, fica a compreensão de que o discurso oficial, no 
tocante à condução oficial sobre o ensino da leitura e da escrita neste país, pretendeu objetivar uma 
perspectiva  econômica  e,  portanto,  pragmatista  de  alfabetização. A  alfabetização  no  Brasil,  de 
modo acentuado, esteve/está na mira das políticas neoliberais pela  crença de associar  sociedade 
alfabetizada ao desenvolvimento. 

Relembrando  o  que  ocorreu  na  década  de  90,  época  do  construtivismo,  as 
intencionalidades,  no  tocante  à  alfabetização  giravam  em  torno de demonstrar  bons  resultados 
para as agências financeiras internacionais em decorrência de a década de 80 ter sido uma década 
fracassada nessa direção. Novos  empréstimos dependeriam desses  resultados. No  final daquela 
década, os resultados não foram bem‐sucedidos. A partir de 2003, época em que se iniciam novas 
discussões em torno do ensino da leitura e da escrita, o discurso do letramento se apresenta com 
promessas  de  colaborar  para  dar  conta  do  Ideb.  Agora  os  empresários  e  o  Estado  tendem  a 
fomentar ações que coloquem todos os sistemas educacionais estaduais e municipais bem como os 
educadores  brasileiros  a  trabalhar  para  a  potencialização  do  mercado  não  só  nacional  mais, 
principalmente, considerando as intencionalidades do mercado global. 

Em outros termos, se, na época em que acentuadamente o ensino da leitura e da escrita foi 
balizado  pelo  construtivismo  a  intencionalidade  básica  era  obter  possíveis  empréstimos  de 
fomentos internacionais, quando tem origem o uso do uso do termo letramento, o País deseja vencer o 
analfabetismo e produzir sujeitos que não ampliem o quadro de repetência, bastando, para tanto, 
que  tenham  o  mero  domínio  dos  usos  e  funções  da  escrita.  O  País  deseja,  além  de  novos 
empréstimos,  ocupar,  efetivamente,  um  lugar  nas  discussões  econômicas  globais.  Isso  só  será 

                                                            
103 Palavras proferidas pela secretária de Educação Básica (SEB/MEC), Maria do Pilar Lacerda da Silva (Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?id=8502&interna=1&option=com_content&task=view>. Acesso em: 21 nov. 2010). 
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possível  se  obtiver  o mesmo  índice dos países  considerados  com  educação de qualidade  (entre 
aspas), média nacional 6,0 de Ideb. 

Esse  quadro  pretende  colaborar  para  que  os  sujeitos  brasileiros  sejam  cada  vez  mais 
destituídos  de  sua  história,  abstraindo‐os,  invisibilizando‐os  e,  portanto,  gerando  processos 
alienantes da vida. Isso porque a participação desses sujeitos no tipo de sociedade como a nossa, 
que  é neoliberal  (sociedade de  classes),  tem  lugar marcado:  atuar  em  favor  e/ou  em  serviço da 
“ordem  e  do  progresso”,  servindo  como  peça,  objeto  de  um  jogo,  sem  estarem  inteiramente 
integrados das/nas tramas históricas e culturais, sem a possibilidade de se perceberem envolvidos 
nesse processo. 

 
2. Alfabetização sim! O discurso do letramento, desnecessário! 
 

Diante  do  que  vimos  tecendo,  sob  a  nossa  perspectiva,  fica  evidente  a 
compreensão/constatação da  importância da defesa do uso  termo  alfabetização  concebida  como 
“[...]  uma  prática  social  e  cultural  “[...]  que  se  desenvolve  de  diferentes  formas,  em  diferentes 
contextos, para atender a  finalidades especificas dos grupos humanos que utilizam a  leitura e a 
escrita” (GONTIJO 2008, p. 7) (e não do uso do termo letramento). A alfabetização, nessa linha, é 
concebida a partir da perspectiva histórico‐cultural (GONTIJO, 2002), pois tal perspectiva possui, 
como preocupação central, considerar a criança como sujeito concreto, social e, portanto, histórico, 
característica  principal,  segundo  Marx,  do  gênero  humano  e  “[...]  se  se  faz  abstração  dessa 
historicidade,  se  faz  abstração  do  traço mais  essencial  do  homem”  (DUARTE,  1993,  p.  66‐67). 
Gontijo (2002, p. 53‐54) colabora para que compreendamos que a 

 
[...] alfabetização, assim como qualquer processo de educação, deve desenvolver no homem 
um  processo de  tomada de  consciência de  si mesmo  e da  realidade  que  o  circunda, de 
modo que possibilite que ele reflita conscientemente sobre essa realidade, transformando‐
se e a transformando como sujeito e como agente sócio‐histórico. 

 
Sendo assim, a escola tem um papel fundamental no sentido de ajudar as crianças, jovens e 

adultos a se perceberem como sujeitos sócio‐históricos, pois ela  teria uma  função  imprescindível 
nesse processo:  ser “[...] mediadora  entre as  crianças  e a  significação  social da  escrita, portanto, 
entre as crianças e o conhecimento humano elaborado” (GONTIJO, 2002, p. 54). 

Desde os anos 80, em meio aos debates em torno da perspectiva hegemônica psicogenética 
de alfabetização, e em anos recentes, no debate sobre o uso do termo letramento, pesquisadores no 
Brasil,  como  Braggio  (1992),  Geraldi  (1993,  2006,  2010),  Gontijo  (2002,  2003,  2008),  Gontijo  e 
Schwartz (2009, 2011), Marcuschi (2008), Schwartz (2009), Pérez (2007), Smolka (1996), Koch (2003), 
Cagliari  (1989, 1998), Traváglia  (1996), Zaccur  (2011), buscam  estudar  as questões  tanto  teóricas 
quanto  metodológicas  ligadas  ao  ensino  da  língua  materna  e  à  alfabetização,  visando, 
efetivamente, a pensar uma  teoria coerente  sobre esse  fenômeno, que é multifacetado. Todos os 
trabalhos desenvolvidos por esses pesquisadores foram fundamentados a partir das orientações de 
Vigotski e seu Círculo, no campo da Psicologia Histórico‐Cultural, e também das contribuições de 
Bakhtin e seu Círculo, no campo da linguagem. Desse modo, esses pesquisadores têm reconhecido 
as dimensões dialógica, histórica  e  cultural da  linguagem  e da  alfabetização  e  suas  implicações 
para a constituição de processos de ensino e aprendizagem escolar formativos. 

Compartilhaos  da  mesma  abordagem  teórica  e  metodológica  desenvolvida  por  esses 
autores.  Ao  tratarem  das  questões  ligadas  ao  ensino  da  língua  materna  e  do  processo  de 
alfabetização, esses estudos têm profundo interesse em pensar os processos de constituição da vida 
humana. Entendem que colaborar efetivamente na constituição de  sujeitos  sócio‐históricos  seria, 
segundo  eles,  uma  das  principais  finalidades  educativas.  Por  esse motivo,  um  questionamento 
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central faz parte dessas investigações, qual seja: o que é o homem? A resposta a essa questão tem 
ligação  profunda  com  o modo  de  se  conceber  os  processos  de  alfabetização  numa  perspectiva 
histórico‐cultural. 

Duarte (1993) procura acentuar, em seus trabalhos, reflexões significativas que têm ajudado 
os pesquisadores citados a constituírem suas investigações. Ao discutir o processo de formação do 
gênero humano,104 esse autor nos ofereceu importantes orientações para lidarmos eticamente com 
o processo de constituição do homem. Ao procurar considerar uma resposta à referida pergunta, 
Duarte discute a distinção entre os homens e os animais e chega a afirmar que o ponto de partida de 
diferenciação entre eles não é um ponto, mas um processo, o processo de início da história social 
humana. Dessa forma, Duarte (1993, p. 66) esclarece que qualquer pessoa que se proponha a dar 
uma resposta à pergunta sobre o ser humano, 

 
[...]  terá que  indicar propriedades que, por uma parte,  fundamente a unicidade do gênero 
humano  e,  por  outra,  explique  sua  diferença  em  relação  a  todas  as  demais  espécies  do 
mundo vivo. Acreditamos distinguir um dos  traços principais do pensamento de Marx, o 
fato de que este não considere concluída a  tarefa, somente mostrando os  traços essenciais 
constantes que caracterizam a todo o homem e somente aos homens, com independência do 
processo histórico atual. Para a concepção de Marx, a característica principal do gênero humano 
é  precisamente  o  fato  de  que  o  homem  tem  história  sensu  stricto:  se  se  faz  abstração  dessa 
historicidade, se  faz abstração do  traço mais essencial do homem  (DUARTE, 1993, p. 66‐67, grifo 
nosso). 

 
Partindo das considerações acima, esse autor nos adverte que 
 

[...] a concepção histórico‐social não se limita a responder o que o gênero humano é, mas, na 
resposta ao que ele é, procura os elementos para responder o que ele pode vir‐a‐ser e, dentre 
as alternativas possíveis, a concepção histórico‐cultural elege aquelas que  considera  como 
constitutivas do que o gênero humano deve vir‐a‐ser (DUARTE, 1993, p. 69, grifo do autor). 

 
Por  essa  razão, Duarte  (1993, p.  68)  afirma que  “[...]  a  caracterização do que  é o gênero 

humano,  num  determinado  momento  da  história,  está  intimamente  associada,  na  concepção 
histórico‐social,  à  busca  de  universalização  das  possibilidades  de  vida  humana  a  todos  os 
indivíduos”. Para esse autor, isso “[...] não deve ser confundido com a eliminação da diversidade 
de formas de vida e de valores, mas sim transformação dessa diversidade em algo que resulte de 
uma livre escolha e não das relações sociais alienadas” (DUARTE, 1993, p. 68). Nessa direção, 

 
[...] ao procurar responder o que é o homem, a concepção histórico‐social não busca critérios 
de  diferenciação  de  todos  os  seres  humanos  das  espécies  animais, mas  sim  critérios  de 
definição de quais as máximas possibilidades concretamente existentes de vida humana. Ao 
caracterizar essas possibilidades máximas de vida humana, num dado contexto histórico, a 
concepção histórico social busca, ao mesmo tempo, compreender as causas da alienação, ou 
seja, do  fato de que  a vida da maioria das pessoas não  apenas  se distancie muito dessas 
possibilidades  justamente  do  processo  que  tem,  como  resultado,  o  desenvolvimento  do 
gênero humano às custas do indivíduo (DUARTE, 1993, p. 68). 

 

                                                            
104 Segundo Duarte (1993, p. 64), “É ao longo da história que o homem vai se auto‐criando, se humanizando, construindo 
as características que o definem como humano. Ao longo da história o homem vai se constituindo enquanto gênero, 
enquanto  ser  genérico”.  Entendemos  que  o  gênero  humano  nasce  com  o  aparecimento  da  história  social  da 
humanidade.  Nesse  contexto,  ocorre,  ao  invés  de  um  processo  de  relação  adaptativa  com  a  natureza,  “[...] 
simultaneamente um processo de apropriação da natureza, incorporando‐a à atividade social humana e um processo 
de objetivação do ser humano” (DUARTE, 1993, p. 102). 
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Diante dessas  colocações, nasce  a questão: pode  o  ensino da  língua  e/ou  a  alfabetização 
escolar potencializar o desenvolvimento do gênero humano? Esta pesquisa acredita no potencial 
da linguagem nesse processo. E de que maneira observamos tal possibilidade?  

Segundo Gontijo (2002, p. 132, apud DUARTE, 1993), “[...] para que o indivíduo venha a se 
objetivar,  como  ser  genérico  (ser  humano),  ele  precisa  tomar  para  si  os  resultados  do 
desenvolvimento  humano  e  fazer  desses  resultados  ‘órgãos  de  sua  individualidade’,  o  que 
significa  inserir‐se  na  história”.  A  partir  dessa  afirmação,  Gontijo  (2002,  p.  132)  nos  ajuda  a 
ponderar a  resposta, quando afirma: “[...] se o processo de apropriação/objetivação se realiza no 
interior de práticas educativas de alfabetização que não  tornam possível uma  relação consciente 
com o significado da linguagem escrita, ele se torna a base para a alienação”. Isso nos informa que 
a alfabetização envolve a relação consciente com a linguagem escrita. Logo, continua Gontijo (2002, 
p. 133), “[...] a prática escolar de alfabetização tem um papel importante: o de ser mediadora dessa 
relação”. 

Uma vez que entendemos que a  linguagem possui um papel significativo no processo de 
formação do gênero humano, passamos, então, a assumir e a defender o conceito de alfabetização 
que  foi  definitivamente  orientador  de  nosso  olhar  no  campo  de  pesquisa  para  investigar  as 
práticas de alfabetização. Concordamos, pois, com as assertivas de Gontijo. Essa autora nos ajuda a 
compreender que, de forma diferente das perspectivas associacionista e psicogenética, a 

 
Alfabetização  é  um  processo  sócio‐histórico  e  cultural  que  realiza  a  necessidade 
fundamental  das  crianças  e  dos  seres  humanos  de  inserção  na  genericidade  para‐si.  A 
alfabetização, como dinâmica da relação entre a apropriação e objetivação, é um processo de 
inserção dos indivíduos na continuidade da história (GONTIJO, 2002, p. 132). 

 
Desse modo, compartilhamos com essa autora, quando acentua que “[...] a alfabetização é 

um processo em que as  crianças  se  formam  como  seres humanos e que  realiza um dos  círculos 
fundamentais do processo de formação da humanidade livre e universal” (GONTIJO, 2002, p. 138). 

Ainda de acordo com Gontijo (2003, p. 2), os pressupostos da perspectiva histórico‐cultural, 
na Psicologia,  indicam que o desenvolvimento das  funções psicológicas superiores e, portanto, o 
desenvolvimento da linguagem escrita na criança 

 
[...] é um processo dialético complexo que  se caracteriza por uma periodicidade múltipla, 
por  uma  desproporção  no  desenvolvimento  das  distintas  funções,  por metamorfoses  ou 
transformações qualitativas de umas  formas em outras, pelo complicado entrecruzamento 
dos processos de evolução e involução, pela relação entre fatores internos e externos e pelo 
intricado processo de superação das dificuldades e de adaptação (VIGOTSKI, 1987, p. 151, 
tradução de GONTIJO, 2002). 

 
Nesse sentido, complementa a autora: “[...] o processo de elaboração das relações entre o 

oral  e  o  escrito  não  é  linear  e  depende,  em  considerável  extensão,  da  prática  pedagógica  de 
alfabetização” (GONTIJO, 2003, p. 2). E como se daria a prática pedagógica de alfabetização? Essa 
é  um  pergunta  importante  a  ser  considerada,  pois  desse  entendimento  temos  orientações  para 
organizar um olhar sobre as práticas das professoras alfabetizadoras. 

Gontijo (2005, p. 64) nos ajuda na compreensão desse questionamento ao dizer que “[...] a 
alfabetização  é  um  processo  histórico‐cultural  de  inserção  da  criança  no mundo  da  linguagem 
escrita ou da cultura escrita”. Pensando em subsidiar tanto as práticas educativas de alfabetização 
quanto  uma  teoria  coerente  de  alfabetização,  essa  autora  propõe  um  conceito  aberto  de 
alfabetização, buscando “[...] abranger as diferentes práticas de produção de textos orais e escritos 
e as diferentes possibilidades de leitura produzidas e reproduzidas pelos diversos grupos sociais e 
a dimensão lingüística da alfabetização” (GONTIJO, 2005, p. 66). 



 
 

  210

É nessa direção que essa pesquisadora afirma que “[...] a alfabetização deve ser vista como 
prática  sociocultural  em  que  desenvolve  a  formação  da  consciência  crítica,  as  capacidades  de 
produção de  textos orais e escritos, de  leitura e a compreensão das  relações entre sons e  letras” 
(GONTIJO, 2005, p. 15). 

Para fundamentar o processo de alfabetização que ocorre nas práticas de sala de aula, a 
concepção de alfabetização de Gontijo e Schwartz (2009) assume as orientações da perspectiva de 
linguagem  postuladas  por  Bakhtin,  porque  esse  autor  parte  do  princípio  de  que  a  unidade  de 
ensino e aprendizagem da língua, na alfabetização, deve ser o texto. Baseia‐se na ideia de que toda 
enunciação  humana,  mesmo  a  mais  elementar,  é  “[...]  organizada  fora  do  indivíduo  pelas 
condições extra‐orgânicas do meio social” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, 107). Para esse autor, 
mesmo que uma  enunciação  seja  realizada por um  organismo  individual,  ela  é  sempre um  ato 
social, conforme ele bem expressa: 

 
A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social, quer se trate de um ato 
de  fala determinado pela  situação  imediata ou pelo  contexto mais  amplo que  constitui o 
conjunto  das  condições  de  vida  de  uma  determinada  comunidade  linguística 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 107). 

 
Em  uma de  suas  principais  obras,  intitulada Marxismo  e  filosofia  da  linguagem,  escrita  na 

década de 20, Bakhtin/Volochínov, ao expressar essa compreensão, está, de fato, anunciando a sua 
tese central no tocante à sua concepção de linguagem. É nesse momento que apresenta o principal 
princípio de onde emergem todos os demais princípios tratados por ele, qual seja, o princípio da 
interação verbal. Tal princípio se configurava a partir de uma atitude dialógica entre os trabalhos de 
Ferdinand  de  Saussure  e  seus  colaboradores  (defensores  do  que  Bakhtin  vai  denominar  de 
objetivismo  abstrato),  o  formalismo  russo  do  Círculo  Linguístico  de  Moscou,  o  subjetivismo 
idealista  de  Wilhelm  Von  Humbold  e  suas  vertentes,  o  psicologismo  funcionalista  e  a 
fenomenologia. 

Como  esse  autor  concebe  a  interação  verbal?  Bakthin/Volochínov  (2006)  enuncia  que  a 
comunicação é um processo interativo e, portanto, muito mais amplo do que a mera transmissão 
de informação. Para ele, a linguagem constitui‐se na interação social. Os sujeitos, ao se enunciarem, 
escrevendo, falando, deixam em suas enunciações (textos) marcas profundas de sua sociedade, de 
seu  núcleo  familiar,  de  suas  experiências,  além  de  pressuposições  sobre  o  que  o  interlocutor 
gostaria ou não de ouvir ou ler. É nessa direção que Bakthin/Volochínov (2006, p. 127) afirma que  

 
A  verdadeira  substância da  língua  não  é  constituída  por  um  sistema  abstrato de  formas 
lingüísticas  nem  pela  enunciação  monológica  isolada,  nem  pelo  ato  fisiológico  de  sua 
produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou 
das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. 

 
Esse autor ainda acrescenta que “[...] A língua vive e evolui historicamente na comunicação 

verbal  concreta,  não  no  sistema  linguístico  abstrato  das  formas  da  língua  nem  no  psiquismo 
individual dos falantes” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 110). Por essa razão, ele afirma que 
“[...] Cada enunciado é um elo da cadeia muito complexa de outros enunciados” (BAKHTIN, 2003, 
p. 291). 

O que todas essas colocações teriam a ver com os processos de alfabetização? Entendemos 
que Bakhtin está dialogando com a parole (fala, enunciado), tal como era defendida por Saussure, 
como um ato  individual. Porém, ela é sempre um ato social, concretizando‐se na enunciação, do 
contrário  não  seria  compreensível.  Isso  só  justifica  e  reforça  a  necessidade  de,  no  processo  de 
alfabetização, se considerar o  texto como uma unidade de sentido,  tomado como um enunciado 
concreto, da vida. Ainda nessa direção, Bakhtin (2003, p. 282‐283) nos ajuda a pensar que 
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A  língua materna –  sua  composição vocabular e  sua estrutura gramatical – não  chega ao 
nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas mas de enunciações concretas que 
nós mesmos ouvimos e nós mesmos reproduzimos na comunicação discursiva viva com as 
pessoas que nos  rodeiam. Nós  assimilamos  as  formas da  língua  somente nas  formas das 
enunciações e justamente com essas formas [...]. 

 
Para  esse  autor,  “Aprender  a  falar  significa  aprender  a  construir  enunciados  (porque 

falamos por enunciados e não por orações  isoladas e, evidentemente, não por palavras  isoladas) 
[...]” (BAKHTIN, 2003, p. 283) . Ainda se pode compreender com esse autor que “A fala só existe, 
na  realidade,  na  forma  concreta  dos  enunciados  de  um  indivíduo:  sujeito  do  discurso‐fala. O 
discurso  se molda  sempre  à  forma do  enunciado que pertence  a um  sujeito  falante  e não pode 
existir fora dessa forma” (BAKHTIN, 2003, p. 293). 

Será nesse contexto  teórico, em que esse autor menciona o princípio da  interação verbal, 
que ele assinalará a noção de dialogismo como princípio fundador e/ou constitutivo da linguagem. 
Para Bakhtin,  toda  linguagem  é dialógica,  ou  seja,  todo  enunciado  é  sempre um  enunciado de 
alguém para alguém. Por isso ele nos faz entender que a palavra é uma ponte entre mim e o outro. 
Dessa assertiva  surge a noção de gênero  como  enunciado  responsivo ativo, o qual  se  configura 
sempre relativamente estável. Desse entendimento fica posta a ideia de linguagem como atividade 
interativa e não como sistema de formas. 

Bakhtin/Volochínov (2006), desse modo, aponta‐nos, com muita clareza, que a linguagem é 
o  material  por  excelência  da  constituição  humana,  pois,  segundo  esse  autor,  a  linguagem  é 
desenvolvida  historicamente  pela  humanidade  a  partir  de  suas  atividades.  No  entanto,  a 
linguagem é uma realidade105 social, produto do trabalho de uma comunidade de falantes. Ou seja, 
a linguagem não é individual e sim social; ela não pertence a um indivíduo, mas ao grupo social 
que faz uso dela. 

Para  a  perspectiva  histórico‐cultural  de  alfabetização,  portanto,  a  linguagem  é 
compreendida e concebida como um fenômeno social e ideológico, constitutivo da identidade e da 
consciência humana. Ao mesmo tempo, também se constitui nas relações sociais. É por essa razão 
que, para Bakhtin/Volochínov (2006, p. 123), a interação verbal constitui a realidade fundamental 
da  língua,  pois,  como  ele  expressa,  a  verdadeira  substância  da  língua  é  formada  “[...]  pelo 
fenômeno da interação verbal, realizada por meio da enunciação ou das enunciações”. 

Consonante  com  a  compreensão  de  Bakhtin  em  torno  da  linguagem  e  de  seu  papel 
fundamental  no  processo  de  constituição  das  crianças  e,  portanto,  do  gênero  humano, Gontijo 
(2002, p. 138, grifo da autora) acentua que 

 
[...] a alfabetização é um processo em que as crianças se formam como seres humanos e que 
realiza um dos círculos fundamentais do processo de formação da humanidade livre e universal 
[...]. Nesse sentido, a alfabetização precisa ser um processo que não se restrinja à aquisição 
de  habilidades mecânicas  e  que  supere  a  reprodução  de  formas  concretas  de  atividades 
práticas. A alfabetização deve contribuir para que sejam operadas mudanças nas formas de 
atividade  coletiva  e  individual  e,  assim,  ampliar  as possibilidades de  as  crianças  lidarem 
com níveis mais amplos e superiores de objetivações do gênero humano. 

 
Nessa direção, o ensino da  leitura e da escrita – a alfabetização – deverá ser desenvolvido a partir 

das enunciações concretas da vida, pois o enunciado deve se tornar a unidade concreta e real da atividade 
comunicativa entre indivíduos situados em contextos sociais sempre reais. A vida se torna o principal texto a 
ser estudado. 

 

                                                            
105 A palavra realidade é posta aqui, de propósito, para lembrar que Saussure chama a linguagem de instituição social. No 
entanto, para Bakhtin e seu Círculo, a linguagem é trabalho, é atividade constitutiva. 
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Considerações para passar a palavra... 
 
Como vimos, os esforços em torno do Ideb impressionam, pois serão anos de trabalho em 

nossas  escolas  para  se  alcançar  um  patamar mínimo  exigido  pelas  agências  internacionais:  um 
índice 6,0. 

Seria  interessante,  sob  nossa  perspectiva,  se,  no  Brasil,  houvesse  um  projeto  que 
convidasse, efetivamente, os brasileiros para  compor um projeto que pensasse em comemorar o 
bicentenário, tendo em vista sermos uma potência social, ou seja, um país com elevado índice de 
melhoria  na  educação  (mais  uma  educação  no  mínimo  crítica,  configurada  dialética  e 
dialogicamente  com  a  vida),  com  índice  de  elevada  distribuição  de  renda  entre  todos  (mais 
igualdade  social),  toda  a  população  com  água  encanada,  tratada  e  esgoto  alcançando  a  todos, 
muito mais saúde e com pessoas efetivamente  leitoras e escritoras, dialogando com a vida.  Isso 
seria, sob a nossa perspectiva, comemorar verdadeiramente uma data importante. 

Desse  modo,  defendemos  a  ideia  que  do  ponto  de  vista  político‐pedagógico  a  escola 
brasileira não necessita nem do uso nem da presença do discurso do  letramento106. Este discurso 
existe por que favorece à uma política de alfabetização pragmática. 
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Re(ações) entre cultura e alteridade: diálogos no filme musical 
 

Nicole Mioni Serni107 
 
 
Ao estudarmos as obras do Círculo e refletirmos sobre os dias atuais os diferentes meios em 

que a cultura é veiculada nos vêm à mente, como, por exemplo, o cinema. A sétima arte certamente 
não seria considerada como algo essencialmente novo, mas possui uma forte presença no âmbito 
social e se encontra em evolução e renovação contínua. Para Bakhtin a cultura é feita de diferentes 
tipos de discursos, e no caso deste texto, consideraremos o cinema. 
  A  cultura manifestada por meio do  cinema  será destacada neste  trabalho  em  função da 
análise do corpus, que se trata de um filme musical. Este objeto será aqui reconhecido como gênero 
conforme os estudos do Círculo a respeito deste conceito.  Para Bakhtin os gêneros discursivos não 
são  formas estáveis, prontas, mas sim enunciados em movimento, que se encontram sempre em 
estado  de  (re)construção. Não  há,  desta maneira,  uma  forma  fixa, mas  características  que  nos 
permitem  reconhecer  cinema  como  um  gênero,  assim  como  características  únicas,  que  se 
modificam  e  fazem  parte  da  constituição  singular  de  cada  enunciado  deste  gênero.  Conforme 
Bakhtin: “Evidentemente, cada enunciado particular é  individual, mas cada campo de utilização 
da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros 
do  discurso.”  (2003,  p.262).  É  também  o  diálogo,  conceito  essencial  para  a  compreensão  dos 
estudos  bakhtinianos,  que  movimenta  as  relações  entre  enunciados  e  gêneros.  As  relações 
dialógicas estão presentes em  todo discurso, uma vez que nenhum enunciado é adônico, e deste 
modo cada discurso possui em seu  interior vozes de discursos anteriores a ele: “Cada enunciado 
refuta,  confirma,  complementa  e  depende  dos  outros:  pressupõe  que  já  são  conhecidos,  e  de 
alguma  forma os  leva  em  conta.”  (BAKHTIN,  1997, p.61). A  espiral dialógica que  se  forma nas 
relações entre enunciados pode ser analisada também no corpus escolhido (um filme). 
  A questão do diálogo,  tal qual  a  concebe Bakhtin,  é  reconhecida de maneira  ampla, não 
limitando  as  relações dialógicas  à  interações  fechadas, no  caso,  somente no  filme, mas que nos 
levem  a  questões  para  além  daquele  enunciado. O  filme musical  em  questão  neste  trabalho  é 
Across  the Universe  (2007), de  Julie Taymor, que possui  em  sua  trama apenas  canções da banda 
britânica  dos  anos  sessenta  The  Beatles  e,  desta  maneira,  dialoga  com  as  canções  originais, 
compostas pelo grupo, assim como com o contexto histórico da Inglaterra e dos Estados Unidos, 
sendo  este  último  o  país  no  qual  a maior  parte  da  obra  cinematográfica  é  narrada.  Podemos 
observar que as relações dialógicas ligam a vida à arte, questões que são discutidas nos estudos do 
Círculo. Assim como vida e arte, vida e cultura estão sempre em diálogo, a cultura é preenchida 
por vida, pois questões da vida se encontram na arte, criando um movimento de entrada e saída 
constante, uma vez que na cultura encontramos questões que nos remetem à vida e nesta última 
também surgem direções que nos guiarão à arte.  

Os gêneros discursivos, conforme discutidos pelos autores do Círculo, são reconhecidos ao 
se aceitar que os diversos campos da atividade humana  (arte, política, ciência, etc)  têm conexão 
com a linguagem, ou seja, cada esfera de atividade, na sua singularidade, necessita da linguagem e 
essa linguagem será modificada conforme cada discurso e cada gênero específico. 

A construção de cada discurso utiliza artifícios particulares, pois os enunciados “refletem 
as  condições  específicas  e  as  finalidades  de  cada  referido  campo  não  só  por  seu  conteúdo 
(temático) e pelo estilo da  linguagem, ou  seja, pela  seleção dos  recursos  lexicais,  fraseológicos e 
gramaticais da  língua, mas acima de tudo, por sua construção composicional.” (BAKHTIN, 2011, 

                                                            
107 UNESP/Araraquara – nicole_brass2@yahoo.com.br 
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p.261). A construção do corpus, reconhecido como gênero discursivo, traz enunciações únicas que 
se relacionam com a esfera da vida e da arte, em constante movimentação. 

A enunciação “bombeia energia de uma situação da vida para o discurso verbal, ela dá a 
qualquer  coisa  linguisticamente  estável  o  seu  momento  histórico  vivo,  o  seu  caráter  único”. 
(VOLOCHINOV, Mimeo,  s/d1926,  p.10). A  singularidade,  unicidade  ou  o  caráter  único  do  ato 
discursivo também são discutidos por Bakhtin, pois, para o filósofo russo, todo evento é singular, 
irrepetível  e possui  características particulares  e únicas de um  certo momento, de um  ato. Essa 
singularidade  sobre  a  qual  Bakhtin  discorre  se  refere  às  experiências  vivenciadas,  ao  discurso 
concreto. É a enunciação que transfigura a situação da vida para o discurso verbal, momento em 
que o ato singular ocorre, trazendo o caráter único de cada discurso: “A singularidade única não 
pode ser pensada, mas somente vivida de modo participativo.” (BAKHTIN, 2010, p.58) 

A unicidade do ato se dá por meio de um tempo, espaço e sujeito específicos, desta maneira 
a  concepção  de  sujeito  também  se  encontra  na  base  das  discussões  do Círculo.  Para  Bakhin  o 
sujeito é eu e outro, e essa relação é responsiva e responsável: 
 

Ao agirmos com base na compreensão de algo que antecede a nossa própria ação,  somos 
responsáveis  pela  compreensão  construída  que  passa  a  ser  o  sentido  do  evento.  Somos 
responsáveis  por  isso,  e  duplamente  responsáveis  porque  as  ações  que  nosso  ato 
desencadear  no  futuro  (ações  de  outros  ou minhas)  resultarão,  por  seu  turno,  de  uma 
compreensão que não remete mais somente ao meu ato, mas também ao ato de que meu ato 
foi  resposta. Em  outros  termos,  a  responsabilidade  ‘responsiva’  tem dupla direção,  tanto 
para o passado quanto para o  futuro, ainda que concretamente ela é sempre  realizada no 
presente. (GERALDI, 2010, p.287) 
 

Desta maneira  a  ação do  sujeito no mundo  é  singular  (o  ato),  e  suas  relações  (eu‐outro) 
serão sempre responsivas e responsáveis. 
   É  na  relação  com  o  outro  que  o  sujeito  se  constitui,  porém  este  outro  não  está 
necessariamente fora de mim (do eu). Este outro pode coabitar o meu próprio ser. No momento em 
que se pensa, por exemplo, em algo a ser dito para outra pessoa a reação deste outro é levada em 
consideração, ou seja, ao pensar no outro e interagir com ele o outro se encontra no eu. O sujeito é 
múltiplo, fragmentado,  tem relações  internas e externas com o(s) outro(s). O eu é composto pelo 
outro, e o outro constituído por mim. Nestas multi‐facetadas definições do sujeito para Bakhtin, o 
conceito de diálogo permanece presente, uma vez que entre diversas relações o sujeito será sempre 
dialógico.  

É a partir das  relações dialógicas que analisaremos a  seguir algumas  cenas de Across  the 
Universe,  não  como  um  recorte  do  filme  que  se  isola  e  perde  o  todo  da  obra, mas  sim  como 
exemplar significativo para a compreensão da totalidade do filme.  

Ao longo da trama diversas personagens se encontram em situações em que a relação eu‐
outro pode ser discutida. A diferença de culturas, por exemplo, aparece entre as personagens que 
tem origens diferentes (norte americana e britânica). Por meio da trajetória das personagens e das 
canções dos Beatles podemos discutir a configuração do eu na cultura do outro. 

As  personagens  principais,  que  formam  um  casal  ao  longo  da  narrativa,  provêm  de 
culturas  e países diferentes,  além de viverem  em  condições  sociais opostas. Ao  interpretarem  a 
canção Hold me tight a diferença de classes é demonstrada.  

Nesta  tomada  inicial Hold me  tight aparece  sendo  tocada em dois cenários diferentes. No 
início  da  canção  o  primeiro  cenário  a  ser  apresentado  se  assemelha  a  um  baile  de  colegial 
tradicional dos anos sessenta nos Estados Unidos. Em um salão bem decorado para a ocasião os 
jovens  vestem  ternos  e  as  garotas  vestidos  com  saias mais  armadas. No  ritmo  da  canção  eles 
dançam e uma moça em específico interpreta a canção.  
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Fig.1 – Cena do casal no baile. 

 
  Enquanto  os  jovens  dançam  a  personagem  em  foco  interpreta  as  primeiras  estrofes  da 
canção de maneira romântica para um possível namorado: “It feels so right now (parece tão certo 
agora)/ hold me tight (abrace‐me forte)/ tell me I’m the only one (diga‐me que sou a única)/ and 
then I might (então eu talvez) / never be the lonely one (nunca mais seja solitária)/ so hold me tigh 
tonight (então me abrace forte esta noite)/ it’s you108(é você)” 

Em  outro  cenário  a  canção Hold me  tight  também  é  apreciada  por  um  grupo  de  jovens, 
porém  bem  diferentes  dos  anteriores.  Neste  local  as  pessoas  estão  vestidas  de maneira mais 
informal, o estabelecimento é rústico e escuro. A banda que toca neste ambiente também usa um 
figurino que  se difere da banda do baile. Uma moça  em particular  também  interpreta a  canção 
neste  novo  cenário  e  logo  se  torna  perceptível  o  seu  sotaque  diferente,  caracterizando‐a  como 
britânica.  Conlcui‐se  que  o  cenário  1  ocorre  em  algum  lugar  dos  Estados Unidos,  enquanto  o 
cenário 2 se ambienta na Inglaterra.  
 

 
Fig.2 – Cena do casal na boate. 

 
Esta  é  a primeira  canção  que  a personagem  Lucy  interpreta, demonstrando  seu  local de 

residência  (Estados Unidos)  e  sua  classe  social,  uma  vez  que  ela  se  encontra  em  um  baile  de 
formatura tradicional do país. Durante a  interpretação da mesma canção a personagem Jude, que 
se tornará seu par, é mostrada em um outro cenário, ambientado na Inglaterra, enquanto o local de 
celebração  em  que  ele  se  encontra  é muito mais  escuro  e  rústico  do  que  o  salão  decorado  da 
tomada nos Estados Unidos.  

Os  “anos  dourados”  vividos  pelas  personagens  nas  cenas  do  baile  norte‐americano  se 
diferem muito  do  “baile  de  garagem”  apresentado  nas  cenas  da  Inglaterra. A  composição  das 
cenas  deixa  transparecer  cada  local  quase  como  dois  mundos  diferentes.  São  situações 
completamente separadas,  isoladas uma da outra. Ambas são celebrações, porém cada uma com 

                                                            
108 http://www.thebeatles.com/#/songs/Hold_Me_Tight 
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pessoas distintas, em  tempo e  lugares distintos. A canção é a mesma, no entanto a enunciação é 
única.  

A canção Hold me tight é interpretada em cenários diversos, demonstrando que a construção 
da canção, no filme musical, dependerá não apenas da letra e da música para o seu sentido, mas 
também  do  cenário,  de  um  espaço,  tempo  e  sujeitos  específicos  que  contribuem  para  a 
particularidade de cada cena. 
  Conforme  comentado,  em  Across  the  Universe  diversos  temas  da  vida  constroem‐se  em 
diálogo com a arte. A questão do exílio, por exemplo, que pode ser encontrada na esfera social, ou 
seja, na vida,  é  experienciada por uma das personagens  comentadas  acima,  chamada  Jude. Este 
jovem  interpreta um britânico que se mudou para os Estados Unidos a fim de encontrar seu pai, 
mas  que  acaba  permanecendo  por  mais  tempo  do  que  o  esperado  em  função  de  um 
relacionamento com a  jovem norte‐ americana. A garota pela qual Jude se apaixona, Lucy, possui 
um  irmão que  foi convocado para se alistar no exército e servir ao governo dos Estados Unidos. 
Por este motivo inicial ela cria, ao longo do filme, uma enorme revolta contra a guerra e o governo 
que  a  financia  e  apoia. A  jovem  espera que  seu namorado, mesmo não  sendo norte‐americano, 
compreenda a  sua  revolta, no entanto,  Jude não  se encontra na mesma situação que a garota. O 
britânico não partilha dos sentimentos de Lucy, pois apesar de ambos se encontrarem no mesmo 
espaço e tempo cada um se constitui como um sujeito singular, com suas características próprias, e 
no caso de Jude, acaba por não se importar tanto com a guerra e com suas consequências tal qual a 
sua namorada. O  jovem britânico não  se encontra em  sua  terra natal, e em  seu estado de exílio 
ideológico, naquele dado espaço e  tempo, ele não compartilha dos mesmos sentimentos que um 
jovem norte‐americano.  
  A  personagem  de  Jude  expressa  sua  revolta  com  a  parceira  por  meio  da  canção 
“Revolution”, uma vez que Lucy espera que ele compreenda algo que está fora dele mesmo, uma 
luta que não pertence a ele. A  letra da canção aparece a seguir: “Revolution109(revolução)”. “You 
say you want a revolution (você diz que quer uma revolução)/ Well, you know (bom, você sabe)/ 
we  all want  to  change  the world  (nós  todos  queremos mudar  o mundo)/  you  tell me  that  it’s 
evolution (você me diz que é a evolução)/ well, you know (bom, você sabe)/ we all want to change 
the world  (nós  todos  queremos mudar  o mundo)/  but when  you  talk  abou  destruction  (mas 
quando você fala sobre destruição)/ don’t you know that you can count me out (você não sabe que 
pode me deixar de fora?)/ Don’t you know it’s going to be alright (você não sabe que vai ficar tudo 
bem)/  alright  (bem)/  You  say  you’ll  change  the  Constitution  (você  diz  que  irá  mudar  a 
constituição)/ Well,  you  know  (bom,  você  sabe)/ we  all want  to  change  your  head  (nós  todos 
queremos mudar a sua cabeça)/ you tell me it’s the institution (você me diz que a instituição)/ well, 
you know (bom, você sabe)/ you better free your mind instead (é melhor você libertar sua cabeça)/ 
But  if you carrying pictures of   Chairman Mao  (mas se você  for carregar  imagens de Chairman 
Mao)/  You  ain’t  going  to make  it without me  anyhow  (você  não  vai  conseguir  sem mim  de 
qualquer maneira)/ Don’t  you  know  it’s  going  to  be  alright  (você  não  sabe  que  vai  ficar  tudo 
bem)/alright (bem)” 

Para que  Jude possa  compreender a  revolta de Lucy ele precisaria  se  colocar no  lugar do 
outro, no lugar dela, como cidadã norte‐americana que sofre as consequências familiares e sociais 
da  participação  do  seu  país  no  Vietnam.  Jude,  desta maneira,  se  encontra  em  um  lugar  (não 
espacial, mas ideológico) diferente de Lucy, ele se encontra exilado em relação ao país em que vive 
no momento  da  trama.  A  escolha  por  permanecer  nos  Estados  Unidos  ao  lado  da  namorada 
colocou Jude em um local de exílio. 

Na  cena em que a personagem  interpreta a  canção “Revolution”  Jude entra  cantando em 
uma espécie de escritório no qual sua namorada trabalha. Neste local se reúnem pessoas ativas na 
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luta pela pacificação  e pela  retirada dos Estados Unidos do Vietnam. Lucy  se  envolve  com  este 
grupo, ao longo do filme, através de passeatas de protesto.  

Jude adentra o escritório em que Lucy se encontra visivelmente revoltado, pois o casal havia 
discutido a respeito dos seus pontos de vista diferentes em relação ao período de guerra. Assim 
que adentra o local da cena Jude entoa as frases: “You say you want a revolution (você diz que você 
quer uma revolução) well, you know (bom, você sabe)/ we all wanna change the world (nós todos 
queremos mudar o mundo)” 

 

 
Fig.3 – Cena do filme em que Jude canta Revolution 

 

Os diálogos aparecem neste recorte não apenas entre a música e a letra, mas também entre 
questões sociais, da esfera da vida, como o exílio, situação interpretada e cantada pela personagem 
de Jude.  

Podemos  concluir  que  as  forças  que  emergem  do  discurso,  no  caso,  do  filme musical, 
carregam  questões  para  além  dos  diálogos  mais  óbvios,  permitindo‐nos  considerar  relações 
dialógicas mais profundas, como uma personagem que  sofre um estado de estranhamento, com 
um discurso que  revela seu sentimento de exílio em relação ao ambiente em que se encontra. A 
canção  Revolution,  apesar  de  não  ter  sua  letra  inteira  entoada  pelo  jovem,  se  configura  como 
resposta, ela é o enunciado gerado a partir da atitude responsiva desta personagem que não pode 
ser compreendida pelas outras. 
 
Considerações de (in)acabamento 

O  encontro da  vida  e  da  arte  permite  a  percepção  de  que  uma  complementa  a  outra  o 
tempo  todo,  assim  como  os  gêneros  primários  (aqueles  mais  ligados  ao  cotidiano,  à  vida)  e 
secundários  (os  complexos,  que  se  conectam mais  diretamente  com  a  arte)  ou  como  o  próprio 
sujeito, que se constitui somente na relação com o outro, na perspectiva bakhtiniana. O diálogo e o 
aspecto inacabado (ou em acabamento) do sujeito e do discurso são reflexões aprofundadas pelos 
estudos  do  Círculo,  de  maneira  a  provocar  o  ato  responsivo  de  reconhecimento  das 
particularidades da composição de cada discurso, na arte ou na vida. O cinema, aqui reconhecido 
como gênero, demonstra um campo  fértil para a discussão da cultura e da alteridade,  tendo em 
específico,  no  caso  apresentado,  o  filme musical Across  the Universe  como  lugar de diálogo das 
relações  entre  o  eu  e  o  outro,  entre  a  vida  e  a  arte,  em movimentações de  entrada  e  saída dos 
discursos e dos gêneros, em constante (re)leituras e renovações. 
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Representações do Diabo em Machado de Assis:  
Um estudo bakhtiniano sobre a prosificação na literatura 

 
Marcos Eduardo de Araújo Sugizaki* 

 
 

1‐ A criação do antagonismo 
 
No mito hebraico da  criação do mundo, o Diabo, através da  serpente,  é quem  teria  tentado o 

homem e o  levado à  condenação. Essa  figura  raramente aparece nas narrativas  subsequentes. O mito 
cristão lança o antagonismo entre Deus e diabo, intensificado no Novo Testamento pela substituição do 
Deus hebraico punitivo do Antigo Testamento para um Deus bondoso  e presentificado:  Jesus Cristo. 
Assim, a partir de Jesus, o rival punitivo e aterrorizante de Deus é decisivamente Satanás. A passagem 
da Bíblia que revela um antagonismo é a  tentação do Cristo: “novamente o Diabo o  transportou a um 
monte muito alto; e mostrou‐lhe  todos os  reinos do mundo, e a glória deles. E disse‐lhe:  tudo  isso  te 
darei,  se, prostrado, me  adorares”  (BÍBLIA,  apud WATT,  1997, p.  28).  Jesus  não  questiona  o  grande 
poder do  tentador, respondendo‐lhe apenas: “Vai‐te Satanás, porque está escrito: Ao Senhor  teu Deus 
adorarás, e só a ele servirás.” (BÍBLIA, apud WATT, 1997, p. 28). 
  Ian Watt, em   Mitos do  Individualismo Moderno observa que os  intelectuais do cristianismo vêm, 
desde  São  Paulo,  reforçando  esse  antagonismo,  criando  cada  vez  com mais  força    a  ideia  da  figura 
diabólica. Santo Agostinho  fala em monarquia dual, e, no ano de 537 d.C. é declarado, no Concílio de 
Constantinopla, que a crença nos poderes de Satã é parte essencial da fé cristã (WATT, 1997, p. 28). 
  Esse antagonismo foi refletido na literatura, tendo servido a grandes autores para recriar mitos e 
pensar  questões  acerca  do  homem. O  folclórico  Fausto  alemão,  feiticeiro  que  teria  compactuado  com 
Mefistófeles, serviu de mote para Marlowe, Goethe e Thomas Mann criarem grandes obras. Assim como 
a expulsão de Lúcifer dos  céus  serviu a Milton para a  criação de  sua poesia decaída,  sem mencionar 
Dante, cujo Inferno ajudou a fundar a literatura moderna. No Brasil, Machado de Assis foi um dos que se 
utilizaram  desse  mito,  criando  contos  e  poemas,  e  mesmo  dentro  de  seus  romances,  implantando 
possíveis alegorias – mesmo que céticas. 
  O Genesis bíblico e o Fausto de Goethe foram as principais possibilidades dialógicas de Machado 
em suas representações de Satã. Adão e Eva (1997) reconta a Criação, porém, diferentemente da narrativa 
hebraica, o Diabo é ali peça fundamental e constante. O Fausto de Goethe (1981) transparece em todos os 
textos  tratados, mas  principalmente  no  poema  número  8  da  Gazeta  de Holanda  (2008)  e  no  conto  A 
História do Diabo (1984a). A presença da narrativa bíblica e da produção de Goethe na prosa e na poesia 
do autor brasileiro serão desveladas e aprofundadas a seguir. 

 
2‐ O Gênesis e a eterna contradição 

 
Em Adão e Eva, o Demônio é o criador do mundo, sendo Deus sua negação. A cada criação de 

Satã,  o  Senhor  faz  outra  que  a  atenue  ou  corrija. Assim,  o  primeiro  cria  as  trevas  e Adão  e  Eva,  o 
segundo cria a luz e lhes sopra alma. No final da história, em que a serpente, mandada por Lúcifer, tenta 
o casal, eles resistem e são levados à bem‐aventurança por Deus. Isso leva à conclusão de que, se o Diabo 
houvesse criado o mundo, como ocorre na narrativa, o homem não  teria caído em  tentação, mas  teria 
subido ao eterno paraíso. Assim, cria‐se uma visão do Diabo como salvador do homem, mesmo que à 
revelia,  já  que,  na  versão  bíblica  da  história,  teria  Deus  criado  o  mundo,  e  o  homem  receberia  a 
condenação. É a “eterna contradição humana” (ASSIS, 1984a, p. 34) de A Igreja do Diabo. Sendo Deus o 
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Criador, Eva cede à tentação e o homem perde o paraíso. Porém, fosse Lúcifer o criador do universo, sua 
tentação não surtiria efeito. 
  No  segundo  conto,  A  Igreja  do  Diabo,  esse  personagem  cria  uma  igreja,  pregando  virtudes 
contrárias  às  tipicamente  cristãs.  Os  fiéis,  porém,  acabam  voltando  às  antigas  virtudes  de  modo 
encoberto, da mesma maneira que, quando cristãos, praticavam vícios. 
  Desse modo,  em Adão  e  Eva,  a  reconstrução  de  um mito  religioso,  com  seu  caráter  épico,  no 
sentido  de  passado  acabado,  absoluto,  é  levada  à  prosificação  através  da  figura  de  Satã.  Esse 
personagem se configura, assim, segundo o conceito de “riso” construído por Bakhtin em Epos e Romance 
(1998)  e  em A Cultura Popular na  Idade Média  e no Renascimento  (1987):  “o  riso  é um  fator  essencial  à 
criação desta premissa da intrepidez, sem a qual não seria possível a compreensão realística do mundo” 
(1998, p. 414). O riso, ao levar à reviravolta o passado absoluto da religião, torna possível analisar esse 
passado  e  então  promover  “a  gargalhada  destronante”  (BAKHTIN,  1987)  dos  defeitos  antes 
inconcebíveis. Cria‐se, em consequência desse passado agora desvelado, algo novo e presente, fértil, ao 
mesmo tempo que inacabado – para usar outro conceito bakhtiniano. 
  Neste sentido, o humor de A Igreja do Diabo se configura também como a reelaboração dialógica, 
criativa e estilizada do mito. Porém, o mito não é religioso: o riso agora aponta para o homem em uma 
época de ascensão das ciências, ascensão do individualismo e da prosificação do mundo. Mundo em que 
há a construção do absoluto e inquestionável calcado na humanidade e ao que ela é capaz de produzir. 
O mito do Homem é dissecado, dando a ver sua condição incoerente em sua eterna contradição. 

 
3‐ A alegoria cética e a cartomancia 

 
O que se ignora é o que mais falta faz, 
E o que se sabe, bem algum nos traz (GOETHE, 1981). 
É grata a maldição à alma robusta 
Do que nenhum pavor divino assusta, 
E no vazio ergueu seu templo e altar... (QUENTAL, 2013) 
 

No poema nº 8 de Gazeta de Holanda, o eu  lírico  tem o Diabo a sua disposição, como o Fausto. 
Porém, não estaria pronto a morrer, como o doutor, ao se “estirar jamais num leito de lazer” (GOETHE, 
1981, p. 83). Ele quer somente ter o dom da cartomante, quer ser capaz de prever as minúcias das vidas 
de todos – a citação, apesar de longa, é necessária: 

 
E disse o Diabo: — “Fala, 
Que queres ser nesta vida? 
Antonino ou Caracala? 
Capucho ou jardins de Armida? 
 
“Escolhe, e verás, Malvólio, 
Tudo o que quiseres; pede 
Um sólio, e terás um sólio, 
Pede um culto, e és Mafamede”. 
[...] 
Sabes tu o que eu quisera? 
Quisera ser cartomante, 
Dizer que espere ao que espera, 
E dizer que ame ao amante. 
 
Saber de cousas perdidas, 
Saber de cousas futuras, 
De verdades não sabidas, 
De verdades não maduras. 
 
Se uma senhora é amada, 
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Ou se há lá na costa mouras; 
Se a costureira — casada — 
Chega a depor as tesouras. 
 
Quem é certo moço que anda 
De chapéu branco e luneta, 
E algumas vezes lhe manda 
Lembranças por uma preta. 
 
Se a mulher de um diplomata 
Vive enredando as pessoas... 
Se há de esperar certa data... 
Se as filhas hão de ser boas... 
 
Onde pára uma pulseira, 
Um recibo, um cachorrinho... 
Se a neta da lavadeira 
Bifou algum colarinho... 
 
Se há de morrer de um inchaço 
Que traz na perna direita... 
Ou se a luxação de um braço 
Pode deixá‐la imperfeita... 
 
Tudo isso, e o mais que não cabe 
Em verso rápido e breve, 
E que a cartomante sabe, 
Sabe, conta, e não escreve. 
 
É o meu desejo. E tenho 
Que, se essa cousa me ensinas, 
Serei, com o meu engenho, 
O doutor destas meninas, 
 
Que a nós outros coube em sorte 
Política e loteria, 
Cousas que têm, como a morte, 
Mistério e melancolia. 
[...] (ASSIS, 2008, pp. 470‐473). 

 
  Os dois últimos versos citados têm um tom que difere do todo do poema. Surge de repente, em meio 
a uma aparente festividade do que seria feito com o dom concedido, a percepção do peso que ele poderia 
acarretar. Esse peso, como demonstrarei, pode ser melhor entendido se relacionado à obra do autor. 
  Em relação a seus poemas, um daqueles considerados por Augusto Meyer como suficientes para 
consagrar o autor, No Alto (MEYER, 2006, p. 411) se relaciona com o nº 8, que foi publicado em 1886, seis 
anos após a publicação do primeiro: 

O poeta chegara ao alto da montanha, 
E quando ia a descer a vertente do oeste, 
Viu uma cara estranha, 
Dura, terrena e má. 
 
Então, volvendo o olhar ao subtil, ao celeste, 
Ao gracioso Ariel, que de baixo o acompanha, 
Num tom medroso e agreste 
Pergunta o que será. 
 
Como se perde no ar um som festivo e doce, 
Ou bem como se fosse 
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Um pensamento vão, 
 
Ariel se desfez sem lhe dar mais resposta. 
Para descer a encosta 
O outro estendeu‐lhe a mão (ASSIS, apud MEYER, 2006, p. 411). 
 

  Do mesmo modo que neste poema, no da Gazeta não é um anjo quem acompanha o eu lírico, mas 
uma criatura vil. Ao escrever seus romances e contos, deslindando as sutilezas de sua sociedade, o autor 
estaria, como o poeta de No Alto,  fazendo essa descida da encosta, e da mesma  forma estaria, em sua 
criação, “adivinhando” as minúcias da vida de sua época, como é o desejo do eu lírico do número 8. Nos 
dois poemas, assim, a figura estranha cumpre o papel de patrono poético. 
  Talvez o artista realista moderno (AUERBACH, 2004) esteja fadado a essa descida. A constatação 
do presente  inacabado, através do colapso do passado absoluto, da queda da divinização do passado, 
que  leva o homem a encarar a si mesmo, não mais pelos olhos do outro, mas pelos seus próprios, em 
uma relação de si para si no presente, e não em relação ao passado (BAKHTIN, 1998). Essa visão crítica, 
advinda do envelhecimento da humanidade, leva esse homem a perder as bases, a não ter refúgio. Não 
sobra  espaço  então  para  o  poeta  das  musas,  ou  para  o  que  é  levado  pelos  anjos.  Só  lhes  resta 
acompanhar uma cara “dura, terrena, e má”. 
  Baudelaire  e Antero de Quental,  artistas do mesmo  século de Machado,  também  fizeram  essa 
figurativa viagem, acompanhando o Diabo em sua descida da vertente. No satanismo desses poetas, a 
descida da  encosta  transfigura‐se  em Tédio  e no vazio,  como vemos  em  seus  sonetos homônimos, O 
Possesso (BAUDELAIRE, 2006, p. 191) (QUENTAL, 2013, p. 48). 
  Esse aspecto desacreditado, porém, atingiu não só o âmbito artístico. Nota‐se o homem descrente 
na ciência e na teologia, achando refúgio somente no desconhecido, no Diabo, esse Fausto de Marlowe 
[1604], no início da modernidade, e ainda mais próximo de nós, na peça de Goethe. 
  A  capacidade  desse  artista  realista  de  imaginação  e  de  percepção  do  presente  inacabado  ao 
construir  constantemente  o  futuro,  alegorizada  como  cartomancia  no  poema  da  Gazeta,  é  que  leva 
Machado de Assis a  conceber o  sutil pacto de Sofia e Palha, o Bento engasgado  com  seu passado, os 
gêmeos Pedro e Paulo em  sua  luta eterna. A atividade de olhar para o  futuro enquanto horizonte do 
presente  é  entendida,  assim,  da mesma  forma  que  para  Bakhtin,  como  essencial  na  feitura  de  um 
romance: “A experiência, o conhecimento e a prática (o futuro) definem o romance” (BAKHTIN, 1998, p. 
407). 
  Nesse último  romance  citado, Esaú  e  Jacó  (1984b)  o  conselheiro Aires,  enquanto narrador, não 
deixa de exercer esse papel alegórico de cartomante  (cético). Ele está  sempre circundando os  fatos da 
narrativa,  fica  sabendo de  segredos por  ter a  confiança das  famílias do enredo. São  contadas, porém, 
cenas  a  que  o  conselheiro  não  poderia  ter  acesso,  seja  pelo  nível  de  detalhes,  seja  por  se  passarem, 
algumas, nas mentes das personagens. Ele mesmo, como autor interno do livro, joga com a possibilidade 
de ser o  romance não mais que uma criação sua: “O próprio Aires não descobriu nada, por mais que 
quisesse  fartar os olhos naquele diálogo de mistérios”  (ASSIS,  1984b, p.  105). É  curioso,  ainda, que  a 
cartomante Bárbara de Esaú e Jacó utilize a mesma expressão usada no poema, “cousas futuras”. 

Tais procedimentos evocam a discussão  impulsionada por Bakhtin, em Estética da  criação verbal 
(2010), a respeito da diferenciação entre autor, autor primário (uma espécie de entidade responsável por 
deixar vir  ao mundo  a obra, mas que não  é o narrador  consciente da história)  e  autor  secundário  (o 
narrador  criador  da  narrativa).  Nesse  jogo  romanesco,  a  questão,  aqui,  põe‐se  a  respeito  do  papel 
ocupado por Machado de Assis, Conselheiro Aires e os personagens  inventados por ambos. Todos em 
situação de arena na cotidianeidade. 
  No segundo romance de que Aires é personagem, Memorial de Aires (1984b), mesmo não havendo 
intenção  de  romancização  explícita  da  obra  por  parte  do  autor‐personagem,  por  se  tratar  de  um 
memorial, ele exerce  seu “ofício de cartomante” ao  imaginar como  seria um pedido de casamento de 
Osório feito a Fidélia – conjectura de cousas futuras: 
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Osório entraria, e depois de alguns comprimentos, pediria a mão da viúva. Suponhamos que ela 
recusasse,  fá‐lo‐ia  com  palavras  polidas  ou  quase  afetuosas,  dizendo  que  sentia  muito,  mas 
resolvera não casar mais. Pausa longa; o resto adivinha‐se. Osório talvez lhe perguntasse ainda se a 
resolução era definitiva, ao que ela, para evitar mais diálogo, responderia com a cabeça que era, e 
ele iria embora (ASSIS, 1984b, pp. 271‐272). 
 

Em Memorial de Aires, até que ponto o conselheiro estaria escrevendo um diário? Em se tratando 
de uma ficção, claramente estaríamos lendo um romance, porém, o autor secundário se ficcionaliza, nos 
põe diante de situações como a que foi citada, em que sua própria vida é romanceada. Dessa forma, o 
conselheiro exerce a cartomancia, como o eu lírico do poema da Gazeta. 

O Diabo desse poema, que concederia o poder da cartomancia, pertence, ao “inspirar” o artista, 
ao  lugar  que  na  epopeia  pertencia  às musas. A  figura  satânica  confere  o  poder  de  criar,  não mais 
olhando‐se para o passado e crendo em sua perfeição, mas para o presente como construtor do futuro, 
ou para o futuro como horizonte de criação do presente, nessa alegoria da cartomancia. Esses olhos que 
apontam para o futuro do conselheiro Aires e do autor de “carne e osso”, Machado de Assis, da mesma 
maneira  como  a  cartomante,  é  que  são  essenciais  para  a  construção  de  um mundo  prosificado  e  da 
autonomia discursiva, ideológica e dialógica de cada personagem e/ou voz – no caso dos poemas. 
  Desta maneira, o Diabo do poema se configura como o Mefistófeles do mito do Dr. Fausto, mas o 
pacto  não  seria  em  busca  do  conhecimento  profundo  do mundo,  como  em Marlowe,  ou  da  plena 
satisfação  mundana,  como  em  Goethe,  mas  da  capacidade  literária.  Capacidade  romanceada, 
prosificada. 
  Não seria possível a construção do futuro a partir do presente se houvesse uma divinização do 
passado.  É  preciso  primeiro  que  haja  uma  quebra  do  passado  absoluto,  e  o  riso  aparece  como  peça 
fundamental  para  tanto.  Dessa  forma,  ao  reconstruir  o mito,  como  foi  feito  nos  contos  analisados, 
Machado  de  Assis  está  dando  o  primeiro  passo  em  direção  à  prosificação  do  mundo,  para  então 
continuar a descida da vertente. 
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Sátira e carnavalização em  
“O homem que sabia javanês” de Lima Barreto 

 
Elizabete Barros de Sousa Lima110 

 
 
O presente ensaio visa pensar a presença do riso como elemento carnavalizado no conto “O 

homem que sabia javanês”, do autor carioca Lima Barreto (1881‐1922), a partir das postulações de 
Mikhail Bakhtin. A literatura desse romancista é espaço de crítica voraz ao sistema que estava se 
instaurando no  início do século XX, a República, e ao modelo de  literatura que se perpetuava no 
período. A miserabilidade da população carioca, habitante dos subúrbios, em que o próprio autor 
se via inserido, era um dos motivos que o levava a fazer de seus personagens verdadeiros mestres 
na arte das peripécias sociais, sempre buscando, através dessa  fantasia, mostrar situações sociais 
catastróficas.  

Pensar sobre o riso é dialogar com ideias de uma tradição milenar. Os estudos sobre o tema 
nos  remontam  a Dionísio  e  ao  culto  realizado  em  sua  homenagem. Com  o  passar  dos  tempos 
podemos encontrar diversos registros de rituais que o apresentam como símbolo de prosperidade 
e vida. Logo,  com  o  advento do Cristianismo  toda  essa  concepção  adquiriu nova  conotação na 
mentalidade dos povos. A  Igreja Católica passou a reprimir manifestações que  incitassem o riso, 
legando‐o um caráter nefasto, contrário à ideologia da ordem – que dominava por meio do sério. 
Segundo  a  entidade  cristã,  o  riso  rememorava  as  crenças politeístas  e  as práticas negativas. Os 
cristãos  deveriam  viver  em  constante  estado  de  temor  e  solidão  para  encontrarem  felicidade  e 
alegria  após  a  morte.  Entretanto  esses  mandamentos  nunca  foram  postos  em  prática  na  sua 
totalidade. As  pessoas  realizavam  constantes  festas  para  celebração dos mortos. Também  eram 
comuns e motivo de críticas e denúncias festas e celebrações situadas nas proximidades das igrejas 
e, em determinadas ocasiões, com a participação de religiosos.  

Muitos  autores  passaram  a  questionar  sua  natureza.  Para  alguns,  assim  como  para  a 
mentalidade cristã, o  riso  representava o erro, o  feio.  Já para outros ele servia como denúncia a 
práticas  indesejadas  de  origens  políticas,  criticando  posturas  de  autoridades  do  poder  que 
abusavam das regalias que lhe eram conferidas. 

Dentre  as  teorias que  visam  retratar  o  riso podem  ser destacadas  as posições de Platão, 
Aristóteles, Cícero, Quintiliano, entre outros pensadores. Platão, um dos primeiros  teóricos a ser 
mencionado pela pesquisadora Camila da Silva Alavarce questiona  tanto o objeto de quem se ri 
quanto o sujeito que ri, salientando uma posição de inveja deste com aquele. Logo, para o filósofo, 
ambos carregam caráter negativo. 

Aristóteles,  de  quem muito  se  perdeu  seus  estudos  acerca  do  riso,  ao  refletir  sobre  o 
cômico, não o atribui visão negativa, para o filósofo o riso está associado à felicidade, a alegria. No 
pensamento  de Cícero,  quando  o  autor  busca  pensar  o  riso  como  parte  integrante  da  oratória, 
ressalta que  esse  é  elemento muito  importante para a aproximação do orador  com  seu público, 
atribuindo  um  peso  maior  ao  discurso  que  sabe  fazer  do  riso  mecanismo  de  integração. 
Quintiliano possui um pensamento muito próximo do ciceriano, mais sua teoria vai mais além ao 
ressaltar que o riso é algo altamente planejado pelo orador.  

A igreja católica foi entidade de grande influência acerca dos conceitos de riso que foram se 
formando no pensamento ocidental. Na  Idade Média, devido ao regime absolutista que detinha, 
atribuiu característica negativa ao riso. Essa negativa se deve ao caráter contestador que esse lega a 
quem dele  faz uso. Pensamentos mais  recentes como os de Schopenhauer, Baudelaire,  Jean Paul 
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vão  ressaltar uma posição questionadora do  riso, destacando a  insatisfação por uma ordem que 
não  corresponde  a  um  ideário.    Segundo  Alavarce,  para  esses  autores  o  riso  possui  como 
característica essencial o sério, a procura de novos caminhos.  

Um  teórico que visa pensar o  caráter do  riso dentro da obra  literária  é Mikhail Bakhtin, 
ressaltando  a  influência do  campo  sério‐cômico para  a produção  romanesca  ligada  ao  riso,  em 
especial  a  produção  de  François  Rabelais.  Opondo‐se  a  outras  composições  da  antiguidade 
clássica,  como  a  épica  e  a  retórica,  por  sua  derivação  do  folclore  carnavalesco,  que  fazia  uma 
grande aproximação entre ficção e realidade Bakhtin erige uma nova forma de pensar o literário a 
partir do seu grande vínculo com o carnavalesco, com a cultura popular, com a oralidade. 

O campo sério‐cômico é o que vai dar origem a carnavalização, que por muito tempo esteve 
dissociada da literatura. A fusão com esta passou a ser denominada carnavalização da Literatura.  
O  processo  de  carnavalização  é muito  questionado  na  obra  bakhtiniana  Problemas  da  Poética  de 
Dostoiévski, na qual o  teórico disserta  acerca das obras do  romancista Fiódor Dostoiévski  (1821‐
1881)  ressaltando a presença da  carnavalização  em  toda a obra desse autor. Segundo Bakhtin o 
carnaval  não  é  representado  nem  contemplado,  ele  é  vivenciado,  as  pessoas  vivem  uma  vida 
carnavalizada.  

Esse  riso  carnavalesco  ambivalente  de  alcance  universal  se  consagra  nos  rituais  de 
destronamento,  unindo  o  sentido  de morte  com  o  de  renascimento,  alegorias  do  fim  de  uma 
estrutura velha para o erguimento de uma nova, uma renovação que se busca alcançar diante de 
situações vigentes. O ritual também era utilizado para questionamentos das estruturas sociais e de 
poder de uma população visando mostrar uma visão de mundo. 

Segundo o autor, dentre os gêneros originários do sério‐cômico o que melhor se infiltrou e 
perdurou na história literária foi a Sátira Menipéia, caracterizada por sua mistura entre a fantasia e 
o  extraordinário,  no  intento  de  experimentar  uma  verdade,  uma  ideia  a  ser  comprovada:  “A 
experimentação de um sábio é a experimentação de sua posição filosófica no mundo.” (BAKHTIN, 
2010, p. 131). Esse gênero é o que  carrega maior aproximação  com os  rituais de  carnavalização, 
devido  a  sua  aproximação  com  a  realidade  e  a  alegoria  social  que  buscar  representar.  
Caracterizado por um  caráter  contestador, debruça  sua  crítica principalmente  sobre  a  épica  e  a 
trágica,  por  ver  nessas  a  busca  de  uma  unidade,  de  um  pensamento  único.  Segundo  Sérgio 
Schaefer a Sátira Menipéia “é um modo de dizer que contesta e ridiculariza costumes, instituições 
e ideias com ironia e mordacidade (SCHAEFER, 2011, p. 07). 

Pensando  no  riso  como mecanismo de denúncia utilizada  por muitos  autores, podemos 
chegar à literatura de um carioca, Lima Barreto, nascido em finais do Século XIX e que se consagra 
escritor ao longo do Século XX. A produção do autor visa pensar o sistema político da época e as 
relações  de  poder  que  estavam  se  perpetuando  no  início  da  República  no  Brasil.  Barreto  se 
apropria  de  argumentos  para  incitar  o  riso  em  seu  leitor,  com  caricaturas  sociais  que  pensam 
apenas  em  seu  “umbigo”  e  que  trabalham  para  saciar  sua  própria  fome,  esquecendo  a 
miserabilidade presente em torno de um pequeno eixo “civilizado”, os morros e favelas,  local de 
concentração da maioria da população. 

Lima Barreto soube representar com grande benevolência a união entre a miserabilidade e 
o luxo, o rico e o pobre, salientando o desprezo do maior para com o menor e o “desconcerto do 
mundo”  que  a  situação  apresenta. A  literatura  barreteana passeia por  todos  os  campos  sociais, 
sendo retrato de uma sociedade, do cotidiano de um povo miserável que nada recebe de atenção 
das autoridades políticas do país. Essa “polêmica Velada”  (BAKHTIN) presente na  literatura do 
autor  lhe  abre  caminho  para  enveredar  no  gênero  sério‐cômico  e  dele  fazer  instrumento  para 
questionamentos e críticas do seu tempo. 

Abrindo  espaço  para  uma  parte  de  sua  obra  pouco  auscultada,  os  contos,  passamos  a 
refletir um pouco o caráter carnavalesco de um de seus mais reconhecidos textos, “O homem que 
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sabia  Javanês”  (1911),  escrito  em  momento  mais  aclamado  da  carreira  do  autor  e  de  suas 
produções mais eficazes e ricas. 

A história é narrada por Castelo, narrador‐personagem, que acabou de chegar da Bahia, à 
procura  de  melhorar  sua  vida.  Já  havia  procurado  diversos  meios  de  trabalhos  que  não  lhe 
exigiriam  esforços,  até  ver  em um  anúncio de  jornal uma  oferta para  ser professor de  javanês. 
Percebeu  de  imediato  que  esse  era  o  emprego  que  precisava,  pois  jamais  lhe  questionariam  o 
conhecimento da língua oceânica, já que ninguém saberia falá‐la.  

O  herói  procurou  decorar  o  alfabeto,  algumas  expressões  da  língua,  um  pouco  de  sua 
literatura  e  foi  apresentar‐se  ao Barão  que havia  requisitado. Este precisava  aprender  o  idioma 
para cumprir uma promessa de família, fazer uma leitura de um livro em javanês, sendo esse ato 
necessário para permanência e glória do nome da família. O trabalho de Castelo era árduo, pois o 
Barão apresentava grande dificuldade de aprendizado do idioma, por fim, chegando a pedir para 
o  professor  de  javanês  apenas  lhe  traduzir  o  livro,  o  que  resolveu  inventando  várias  histórias, 
levando a admiração tanto do dono casa como de sua família. Todos o aclamavam. Essa admiração 
o  legou  a  indicação  a  um  cargo de  cônsul. Antes de  assumi‐lo  foi  representar  o Brasil  em  um 
congresso de Linguística e escreveu vários artigos sobre a língua Javanesa. Com a morte do barão 
herdou uma pequena herança  e  logo  após o  congresso  assumiu o  cargo de Cônsul  em Havana 
ficando por lá seis anos, mesmo sem saber nada da língua oceânica. 

O conto desenrola‐se em um bar assemelhando‐lhe a um fato corriqueiro, do cotidiano, em 
que  um  amigo  narra  para  o  outro,  em  tom  sarcástico,  a  aventura  vivenciada,  um  caso  que 
aconteceu em sua vida, ato comum dentro da sociedade. 

Através  da  narrativa,  o  narrador  satiriza  o modelo  academicista  de  conhecimento  que 
estava  se  perpetuando  no  período. O  sujeito  não  precisa  estudar  para  conseguir  altos  cargos, 
apenas  por  se  passar  por  conhecedor  de  determinado  assunto  se  tornaria  celebridade,  seria 
aclamado.  A  sabedoria  não  é  o meio  de  enriquecimento  e  crescimento,  a  relação  com  outras 
pessoas  é  o  que  o  faria  subir  na  vida. Castelo,  por meio  da  relação  estabelecida  com  o  Barão 
consegue chegar ao consulado. 

  Outro ponto pincelado na narrativa é o valor dedicado ao intelectual do período, que 
tem por único meio de  subir na vida o uso das máscaras  sociais. Castelo quando  saiu da Bahia 
parecia já conhecer a política da capital carioca, engendrada no jogo das aparências, onde títulos e 
exotismos compõem o quadro social e a realidade da elite brasileira. Basta se dizer estrangeiro que 
passa a ganhar todo o respeito e a atenção das pessoas. A admiração pelas pessoas que assumem 
deter certo conhecimento é exagerada, tudo é legado a essas, o sujeito que detêm um conhecimento 
que  outros  não  têm  é  exaltado  e  tudo  lhe  é  conferido,  desde  os  cargos mais  altos  a  fama  e 
aclamação.  A  imagem  pessoal,  assim  como  as  relações  e  o  jogo  do  apadrinhamento  são 
ingredientes essenciais para conseguir êxito e fama. 

Outra  ideia  com  que  esse  narrador  brinca,  é  apresentada  em  uma  situação  típica  do 
brasileiro, a malandragem, essa proposição está assentada na capacidade do sujeito organizar as 
situações para que tudo haja a seu favor sem necessitar realizar grandes esforços. Castelo perante a 
pergunta inesperada do Barão arranja uma justificativa cabível e consegue convencer o coronel de 
seu conhecimento da língua oceânica: 

 
Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei‐lhe que 
meu pai era javanês. Tripulante de um navio de mercante, viera ter a Bahia, estabelecera‐se 
nas  proximidades  de  canavieiras  como  pescador,  casara,  prosperara  e  fora  com  ele  que 
aprendi javanês (BARRETO, 2010, p. 74). 

 
Era  esta  visão  que  Lima  atribui  aos  cidadãos  cariocas  afeiçoados  a  dizerem‐se 

conhecedores  demais. Na  verdade,  o  que  lhes  restava  era  um  jogo  de máscaras  e  aparências, 
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vinculadas a uma ética pautada nas aparências e a um academicismo que só o sujeito carregado de 
títulos ganhava a fama. Essa sátira presente nas poucas páginas desse conto toma espaço em toda a 
obra do  autor,  como nos  contos  “Arte de Governar”  “O poderoso dr. Matamorros”  e  “A Nova 
Califórnia”. 

Seus personagens apresentam um censo crítico extraordinário. O rito carnavalizado que 
ganhou espaço na história  literária  com a obra de Rabelais  foi muito explorada na produção de 
Barreto,  sendo  esse  bufão,  alegoria  da  população  política  a  que  essa  obra  visa  representar, 
desfigurada virando motivo de riso. 

A literatura carnavalizada marca presença na obra de Lima, representada pela mescla sério‐
cômico, visava denunciar os abusos de poderes das autoridades locais através do riso. Autor esse 
que,  enquanto  vivo,  nunca  deixou  de  questionar  as  atitudes  tomadas  pelos  representantes  do 
povo, entretanto sua voz foi sempre foi uma voz sem eco.  
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Subversão de signos no texto fílmico:  
provocação à quebra de paradigmas culturais 

 
Danillo da Silva Mendes111  

 
 
1‐ Perspectiva transdisciplinar e indisciplinar da linguística 

 
Com Bakhtin (1992; 1993; 1997) (re)tomamos o processo de linguagem como signo, mas em 

uma perspectiva bem mais ampla, historial  e  interacional  (MIOTELLO, 2004, p. 71). A  linguagem 
passa a ser concebida como processo dialógico, enunciativo, no qual o enunciado é concebido com 
“unidade da comunicação verbal”, cujo início e fim dão‐se efetivamente. “Antes de seu início, há 
os enunciados dos outros, depois de  seu  fim, há os enunciados‐respostas dos outros  (ainda que 
seja  como  uma  compreensão  responsiva  ativa  muda  ou  como  um  ato‐resposta  baseado  em 
determinada  compreensão)”,  esclarece  Bakhtin  (1997,  p.  294),  que  sintetiza  o  processo  de 
compreensão,  associando‐o  ao  diálogo:  “compreender  é  opor  à  palavra  do  locutor  uma 
contrapalavra”  (1992, p. 132). No  jogo discursivo, enunciativo, o eu e os outros eus, o  sujeito e a 
linguagem,  o  sujeito,  a  linguagem  e  os  contextos  vão  se  (re)construindo,  constituindo‐se, 
(re)fazendo‐se em uma relação dialética e dialógica contínua e interminável.  

Assim, a constituição do sujeito depende dos enunciados dos outros. Durante toda sua vida 
ele recebe estes enunciados e de alguma forma responde a eles, isso faz dele um respondente mesmo 
quando, em situação concreta, assume o primeiro turno enquanto locutor. Há o caráter individual 
do ser, mas mesmo essa “consciência individual é um fato sócio‐ideológico” (ibidem, p. 92), pois os 
signos só podem aparecer em um terreno interindividual.   

É por isso que a reprodução do texto pelo sujeito (não a reimpressão, mas a volta ao texto, a 
releitura, nova execução, citação) “é um acontecimento novo, irreproduzível na vida do texto, é um 
novo elo na cadeia histórica da comunicação verbal”  (BAKHTIN, 1997, p. 332‐333). O  texto deve 
ser visto, no processo de compreensão, como reflexo subjetivo de um mundo objetivo.  “Quando o 
texto se torna objeto de cognição, podemos falar do reflexo de um reflexo. A compreensão de um 
texto é precisamente o  reflexo exato do  reflexo. Através do  reflexo do outro,  chega‐se ao objeto 
refletido”, esclarece Bakhtin (ibidem, p. 431), e completa, na metáfora da percepção da imagem no 
espelho, que o espelho não só reflete, mas refrata a  luz, na composição da  imagem. Em palavras 
mais  claras,  referindo‐se  ao  texto  como  espelho  dos  sujeitos  no mundo  (de  seus  valores,  suas 
crenças,  suas  noções  sobre  elementos  da  vida  e  da  morte),  o  texto  capta  valores  existentes, 
apropria‐se deles, modifica‐os, reestrutura‐os, e “joga‐os” para o social,  já outros, associados aos 
interesses que convêm aos sujeitos‐autores‐locutores. O texto não cria “realidades” sobre o nada, e 
também não só “repete” o que existe. Na verdade, cria realidades a partir de realidades, sofrendo, 
estas últimas, ações ininterruptas daquelas, carregadas de intencionalidades, ideologias.      

Considerando a  finalidade deste artigo, recaio os olhos sobre o gênero cinematográfico, o 
texto  fílmico  mais  especificamente,  uma  vez  que  a  Linguística  Aplicada  (doravante  LA)  na 
atualidade  –  área na  qual  será  inserida  a pesquisa/análise  aqui  apresentada  –  carrega um  forte 
apelo  à  pluridisciplinaridade,  ao  diálogo  com  outras  áreas  conexas,  como  a  Sociologia,  a 
Comunicação Social, a Psicologia, a Antropologia etc., além de se propor a estudar eventos com 
linguagem (seu caráter aplicado) em situação concreta de uso metalinguístico. Cabe, aqui, focalizar 
aspectos do  texto  fílmico,  suas  características  co‐textuais,  contextuais e  transtextuais,  tomando‐o 
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como  evento  sociocomunicativo,  evento  de  cultura,  com  marcas  discursivas  e  pragmáticas 
específicas que compõem o que trataremos enquanto linguagem cinematográfica.  

 
2‐ O caráter ideológico dos textos fílmicos  

 
A  linguagem  é o meio pelo qual  os  indivíduos  interagem,  logo,  é por meio dela que os 

discursos  ideológicos  se  formam  e  são  transmitidos. Nesse  sentido,  “tudo  o  que  é  ideológico 
possui  significado  e  remete  a  algo  situado  fora  de  si mesmo.  Em  outros  termos,  tudo  que  é 
ideológico  é  um  signo.  Sem  signos  não  existe  ideologia”  (BAKHTIN,  1992,  p.31).  Para  Bakhtin 
(apud Miotello, 2004, p. 168), a  ideologia deve ser  tratada de  forma concreta e dialética, “como a 
questão da constituição dos signos, ou a questão da constituição da subjetividade”. 

O signo por si só é natural, mas a partir do momento em que ele  faz parte de um grupo 
social e recebe outros valores, sendo visto além de suas particularidades específicas, pode distorcer 
e refletir outras realidades. Os signos são convencionados, portanto  ideológicos. Será observado, 
por  exemplo,  como  elementos  verbais  e  não  verbais  (iluminação,  som,  edição,  câmera  etc.) 
constituem  signos,  como  carregam  força  valorativa  e  como  intencionam  convencer  o  público  a 
assumir determinada posição – no âmbito dos comportamentos e das mentalidades – em relação às 
regras e convicções sociais. Relativo a este aspecto, retomo o conceito de carnavalização, exposto por 
Bakhtin e amplamente analisado por Stam (1992), quando da sua conexão com a cultura de massa. 

 
2.1‐ Cinema nacional: sugestão de carnavalização  

 
No século XIX, estudiosos alemães  identificaram a origem alemã da palavra carnaval, que 

teria sua etimologia de Karne ou Karth, ou lugar santo (isto é, a comunidade pagã, os deuses e seus 
servidores) e de val (ou wal) ou morto, assassinado (BAKHTIN, 1981). Este caráter de ambivalência, 
de paradoxo, de ponto‐e‐contra‐ponto, de “coroamento e descoroamento de reis” é preponderante 
na  acepção  de  carnavalização  bakhtiniana.  As  reflexões  aqui  desenvolvidas  apoiam‐se, 
fundamentalmente, em duas obras desse autor: A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o 
contexto de François Rabelais e Problemas da poética de Dostiévski. A partir de um conceito nascido no 
romance,  propõem‐se,  na  atualidade,  analisar  processos  da  sociedade  concreta.  Da  ficção  ao 
mundo  real  –  ambos  intrinsecamente  ligados  –  propõem‐se  analisar  aspectos  da  cultura  e, 
portanto, dos valores, pós‐modernos, refratados e refletidos no gênero publicitário. Concordamos, 
de antemão, com Discini (2006, p. 90) ao se posicionar: “é preciso procurar entender, para que se 
possa fruir a percepção carnavalesca do mundo a partir da sala de visita”.   

O  carnaval  é  conhecido atualmente  como um período de  festas profanas que antecede a 
Quaresma,  tempo  de  conversão  para  os  fiéis  da  Igreja Católica. Durante  o  carnaval,  as  pessoas 
esquecem  os  problemas,  cantam,  dançam  e  se  imaginam  felizes. Na  Idade Média,  o  carnaval 
constituía  um  conjunto  de  manifestações  da  cultura  popular  e  tinha  um  papel  simbólico  e 
fundamental na vida das pessoas que dele participavam, porquanto para o crítico russo, durante o 
carnaval, elas viviam uma sensação de liberdade utópica que as livrava das regras e das restrições 
convencionais.  Tudo  o  que  era  excluído,  marginalizado,  feio,  escandaloso,  grotesco  e 
ridicularizado por toda a sociedade ganhava centralização no carnaval e passava a ser uma espécie 
de motivação para o riso festivo. Esse riso unificava a diversidade das manifestações carnavalescas 
e  carnavalizantes, proporcionando uma  sensação de  liberdade. É  importante que  se diga que  a 
cosmovisão carnavalesca não diz  respeito à concepção espetaculosa‐teatral do carnaval, bastante 
característica dos tempos modernos”, como alerta Bakhtin (1981, p. 138‐139). Esta, diz respeito “à 
uma grandiosa cosmovisão universalmente popular dos milênios passados”.  
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O carnaval para Bakhtin  liberta da opressão, do medo do grotesco, do que é diferente; as 
ideias e as imagens nele percebidas são inúmeras e indicam, de alguma forma, um sentimento de 
libertação, tanto dos valores sociais quanto da ideologia oficial. 

Bakhtin deixou vir à tona essa concepção transformadora e subversiva quando escreveu a 
respeito, sendo Rabelais e seu mundo, um estudo sobre Gargântua e Pantagruel, uma de suas obras 
mais importantes. Ao descrever as estratégias de Rabelais, o crítico russo revela as suas próprias, 
afirmam Clark e Holquist (2004, p. 314), acrescentando: “como Rabelais, Bakhtin explora de uma 
ponta a outra de seu texto a interface entre o velho e o novo, o oficial e o inoficial. (...) Seu exame 
da licença rabelaisiana é uma mediação dialógica sobre a liberdade”. 

Como quebra de padrão, a carnavalização é a junção de várias vozes e a desconstrução da 
ordem.  O  carnaval,  evento  típico  da  carnavalização,  pode  ser  esquematizado,  conforme  Stam 
(1992, p.46)  “como uma verdadeira  constelação de  idéias  e  imagens  interligadas” que projetam 
essa carnavalização. A valorização daquilo que é vital é um exemplo dessas  idéias, pois permite 
reforçar/atualizar os mitos da natureza, isto é, a carnavalização torna possível a lembrança de que 
existem ideias cuja realidade é distorcida, de que existe o irreal. 

Há,  ainda,  nesta  concepção,  a  prática  do  travestismo  como  fuga  dos  papéis  sexuais 
rigorosos  que  são  impostos  pela  sociedade,  aqui  se  verifica  a  fantasia  gay  como  forma  de 
escapismo; nesse devaneio, o ser se sente livre para expressar o que realmente é. Esse sentimento 
de liberdade, de mudança do padrão traz alegria para este ser e o faz se sentir melhor, ainda que 
seja tudo passageiro, ilusório. 

Outro aspecto pertinente ao  trabalho proposto é a  ideia de  inversão dos papéis sociais, a 
subversão  simbólica do poder  instituído  em que não há distinção das  classes  sociais, mas uma 
dissolução das  identidades pessoais  e  sociais. O processo de  carnavalização une  as pessoas por 
intermédio do  riso  coletivo  e desafia  o  padrão.  Stam  (idem)  comenta,  ainda,  a  imagem de um 
universo social e político que mostra aquele que é melhor ou pior e a mudança perpétua como fonte da 
esperança popular.  

Na  carnavalização  também  se  destaca  a  presença  constante  da  ambiguidade  e  da 
relatividade, pois nela o feio, o bonito, o gordo, o esquálido dependem de um referencial imposto, 
não pelos padrões da sociedade, mas sim por aqueles que vivem esse processo de libertação, logo, 
o que é grotesco, horrendo, pode vir a ser belo e o que motiva a tristeza pode motivar a alegria. A 
linguagem  obscena  e vulgar  é  igualmente valorizada  e  entendida  como  forma de  expressão da 
criatividade da linguagem popular. A noção de carnavalização como uma libertação das regras de 
etiqueta  e  das  boas maneiras  figura  essa  abolição  daquilo  que  é  normativo.  Para  se  sentirem 
libertas da escravidão dos bons  costumes, as pessoas necessitam do  sentimento de “desordem”, 
precisam se ver em “um mundo novo” sem taxações, autoritarismos ou dogmas a serem seguidos.  

Cabe, ainda, ressaltar, que há textos com propostas aproximadas de o que vem a sugerir o 
processo  carnavalizante  na  cultura  popular,  direcionado  à  “constelação  de  ideias  e  imagens 
interligadas” (STAM, 1992, p. 46), como a “valorização da força vital, uma atualização dos mitos 
perenes  da  natureza”,  como  a  “idéia  das  inversões  sociais  e  a  subversão  simbólica  do  poder 
estabelecido  via  o mundo  às  avessas”,  como  a  “imagem  do mundo  social  e  político  como  um 
perpétuo  ‘coroamento’  e  ‘descoroamento’  e  a  mudança  perpétua  como  fonte  da  esperança 
popular”,  como o “conceito de uma estética anticlassicista que privilegia não a unidade  formal, 
mas a assimetria, o oxímoro, o heterogêneo, a mésalliance”. 

O  cinema  nacional,  bem  aos  moldes  dos  “cinemas  novos”,  vem  apresentando,  na 
atualidade,  recursos  e  estratégias  cinematográficas  que  bem  se  encaixam  nas  propostas  de 
carnavalização  bakhtiniana.  Seguindo  esta  perspectiva,  abordaremos  aspectos  da  linguagem 
cinematográfica que  se  traduzem  em  sugestão  carnavalizante  em Quanto vale  ou  é por  quilo?, de 
Sergio Bianchi, que trata do processo de escravidão negra na história social brasileira. Trata‐se de 
um filme que se apresenta ora como um documentário da história brasileira, ora como uma “obra” 
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de ficção, cujo tema central perpassa pela escravidão, que é construída em diversas acepções e em 
diferentes momentos da história. 

No  primeiro  recorte,  observamos  o  tratamento  do  branco  com  o  negro  como  uma 
propriedade: a primeira vista parece‐nos uma preocupação emotiva com outro, mas no decorrer 
das tomadas fica claro que a real preocupação é com a propriedade‐escravo. O branco Bernardino, 
proprietário  de  escravos,  “alugou”  o Adão,  escravo  que  deveria  trabalhar  com  as  finanças. O 
senhor de  escravos para quem o Adão deveria  trabalhar acusou‐o de  roubo  e pediu dinheiro a 
Bernardino.  Este  procurou  o  escravo  supostamente  fugido  e  o  encontrou  em  uma  cadeia, 
espancado,  com  várias  cicatrizes  nas  costas  e  corpo,  dizendo‐se  inocente.  Aparentemente,  o 
“dono”  cuida os  ferimentos, observa  com extremo  cuidado  todos os danos  realizados no Adão. 
Com o enquadramento da câmera, observa‐se não uma avaliação por “extremo cuidado emotivo”, 
mas por “extremo cuidado pericial”. Na verdade, o “dono” queria saber a proporção do dano feito 
contra a sua propriedade, o Adão. Há, no grotesco da cena do enorme homem negro – animalizado 
– no escritório do sr. Bernardino, a sugestão carnavalizante que nos remete ao homem‐animal, ou 
ainda, ao Adão‐Cristo, com suas chicotadas‐chagas proeminentes, corporais e morais, provocadas 
pelo homem branco, dono de status social e poder econômico.  

Por  outro  lado,  Bernardino,  enquanto  senhor‐dono  do  homem‐negro  Adão,  engana  os 
olhos  do  espectador  quando  demonstra  solidariedade  por  via  da  preocupação  com  os 
danos/ferimentos  provocados  no  enorme  corpo  negro.  O  Adão‐primeiro‐homem,  na  proposta 
carnavalizante, é o último‐dos‐homens, pequeno, ferido. Não é homem: é um bicho‐propriedade. 
Cabe‐nos  acionar  o  conhecimento  que  o  frame  chagas  x  homem  nos  remete,  nessa  tomada. O 
Cristo, também discriminado e perseguido, de homem na sua “pequenez”, passa a ser o “grande”, 
o divino, em  toda a  sua plenitude e majestade, após o  flagelo  sofrido. Além do valor  simbólico 
construído pelas chicotadas, a dor  física e moral dos negros, espande‐se.   Pode ser visualizada e 
“ouvida” – uma vez que já não é muda; que grita – também por meio das máscaras de flandres e 
das coleiras de ferro, como mostram as imagenss do filme: 

 

        
Figura 1‐ Cena do filme Quanto vale ou é por quilo?, escravo com máscara de flandres e 

 com coleira de ferro 
 
Com o decorrer do processo histórico percebe‐se que o negro  também  assume para  si  a 

ideologia do poder, mantido no processo de escravidão, quando começa a adquirir fortuna e, de 
certa forma, a se integrar na sociedade. Contudo, essa situação se torna adversa na medida em que 
a  relação  se mantém  entre  branco  e  negro,  pois  nessa  relação  o  negro  ainda  é marginalizado. 
Podemos perceber que quando se trata de poder, mesmo o oprimido assume o papel de opressor, 
perpetuando a relação histórica da humanidade (fraco x forte), pois quando o negro assume certo 
status  econômico,  ele  passa  a  se  comportar  como  um  branco  opressor.  Logo,  constrói‐se  uma 
relação  fomentada não pela cor puramente, mas pela questão econômica, pois, neste caso, é esse 
tipo de poder que gera e movimenta as relações pessoais. Isso pode ser constato na cena na qual 
Joana Maria da Conceição, negra alforriada,  reivindica a  sua propriedade, o  escravo Antônio, a 
Manuel  Fernandes.  Joana  luta  para  garantir  sua  propriedade,  o  escravo Antônio,  tendo  como 
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opositor um homem branco, Manoel Fernandes,  também  senhor de escravos. Nesse embate, ela 
tenta  argumentar,  com base  em documentos  oficiais, que  é  “dona” do  escravo. Por mais que  a 
justiça estivesse a seu favor por direito, de fato, ela não o possuía. A sociedade, o negou, alegando 
que  ela  havia  violado  a  ordem  em  área  social,  e  ofendido moralmente  e  racialmente  o  senhor 
Manoel Fernandes, explicitado, no  filme, como “um senhor branco e casado”. Essas palavras, na 
voz do narrador, ratifica o discurso da sociedade que não reconhece o negro como patrão ou dono. 
Concomitante à narração,  forma‐se um cenário  fotográfico em que  Joana e seus escravos posam 
como num “retrato de família”, tradicional e aristocrático. Trata‐se, na verdade, de uma espécie de 
paródia do retrato de família, uma vez que ela não está sentada à esquerda de um marido, mas sim 
se  posta  ao  centro,  envolvida  por  escravos  (seus  homens),  rodeada  por  inúmeros  escravos  e 
escravas de idades variadas.  

Na  atualidade,  observa‐se  uma  subversão  do  símbolo  da  escravidão  enquanto  prática 
opressiva  do  branco  sobre  o  negro,  uma  vez  que  este  último,  na  história  brasileira,  sempre 
representou  a  própria  escravidão.  Na  verdade,  essa  prática  sempre  existiu  de  maneira  mais 
abrangente,  envolvendo  o  homem  sobre  o  homem,  independentemente  de  cor  e  etnia,  mas 
dependente essencialmente de poder. 

O excluído assume o lugar do negro nesse processo. Torna‐se escravo sem algemas, à mercê 
das  imposições  ideológicas  e  econômicas de uma  sociedade de  classes. As ONGs, no  filme,  são 
apresentadas  como  hemi‐parasitas  sociais. Há uma  sugestão de  carnavalização, nesse  aspecto,  ao 
subverter  a  noção  dessas  entidades,  reconhecidas  como  agentes  solidários,  filantrópicos, 
humanitários.  Mascaram  as  suas  verdadeiras  intenções  que  giram  em  torno  de  capital, 
propriedade,  lucro.  Seus  organizadores  são  representados  por  empresários,  devidamente 
caracterizados, com seus paletós, em seus escritórios sofisticados, em suas pomposas  festas, que 
apresentam explicitamente, entre eles, o discurso do “senhor patrão”, que escraviza os excluídos, 
na sua maioria envoltos pela miséria; muitos deles, frutos desta, encontram‐se nas penitenciárias 
brasileiras. Alguns,  delas  escapam  ou  pagam  por  sua  liberdade,  alforriam‐se.  É  o  caso  de  um 
personagem negro que, ao sair da cadeia, planeja o sequestro do diretor‐fundador de uma ONG, o 
que, na verdade, funciona como forma de distribuição de renda, a “ponte sobre o abismo social”. A 
função social do presidiário, assim, é “fechar o ciclo para o dinheiro circular”, nas falas do próprio 
personagem.  Essa  é  outra  abordagem  carnavalizante  do  sequestro,  uma  vez  que  o  percebe 
enquanto  mola  propulsora  da  sociedade  capitalista.  As  ONGs  se  organizam  como  empresas, 
exploram e escravizam os miseráveis, e, em contrapartida, os sequestradores, frutos dessa miséria, 
organizam‐se também, de forma empresarial, para reagir, responder, a esse comando. Os ciclos se 
interdependem. O enquadramento do filme, na cela de uma penitenciária, vem acompanhada dos 
dizeres do personagem negro, antes do sequestro:  

 

 
Figura 2‐ Cena do filme Quanto vale ou é por quilo?, cela de penitenciária. 

 
Esse é o nosso Navio Negreiro. Dizem que a viagem era bem assim... Só que  lá só durava 
dois meses. O principal: o navio  ia  terminar  em algum  lugar. Na  escravidão, a gente  era 
tudo máquina. Eles pagavam combustível e manutenção para que a gente tivesse saúde para 
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poder trabalhar de graça. Agora não. Agora é diferente. Agora, a gente é escravo sem dono. 
Cada um aqui custa 700 paus para o estado por mês. Isso é mais que três salários mínimos. 
Isso diz alguma coisa  sobre esse país. O que vale é  ter  liberdade para consumir. Essa é a 
verdadeira funcionalidade da democracia.  

 
O cinema nacional, na representação de Quanto vale ou é por quilo?, apresenta uma proposta 

de (sub)versão da temática da escravidão, com a ambivalência entre o negro e o branco. Na época 
da  escravidão, o negro  era  símbolo desse processo. No  filme, o  foco  é diferenciado. O homem, 
negro  ou  branco,  escraviza  e  é  escravizado.  A  condição  de  ser  “dono”  advém  do  poder.  A 
escravidão,  na  verdade,  sempre  existiu,  independentemente  do  processo  escravagista  brasileiro 
que  envolve negros  e brancos. A  carnavalização  sugerida no  filme  incide  sobre vários  aspectos 
desse processo, provocando possíveis redimensionamentos de estruturas e valores sociais.    
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Transmissão da ideologia dominante como forma de  
inserção na cultura científica 

 
Rafaella Martins*112 

 
 
Primeiras Considerações 

 
No seu livro Marxismo e filosofia da linguagem (MFL) Mikhail Bakhtin trata sobre as relações 

entre  linguagem  e  sociedade  colocando  o  signo,  sob  a  dialética  do  signo,  enquanto  efeito  das 
estruturas sociais. Nesta obra a questão da enunciação é colocada enquanto um  fenômeno sócio 
ideológico. Nesta obra Bakhtin expõe a necessidade de uma abordagem marxista da  filosofia da 
linguagem e também são abordados assuntos relacionados à: psicologia cognitiva, estilística, crítica 
literária, pedagogia das  línguas, comunicação e etnologia. Nele encontramos os  fundamentos do 
que hoje  se denomina  semiologia. Trata‐se de um  livro  sobre as  relações  entre  linguagem  e  sociedade, 
colocado sob o signo da dialética do signo, enquanto efeito das estruturas sociais. O fio  condutor do livro é 
a  questão  do  signo  e  da  enunciação  enquanto  um  fenômeno  de  natureza  social. Nele  Bakhtin 
discute  em  que  medida  a  linguagem  determina  a  consciência  e  em  que  medida  a  ideologia 
determina a linguagem.  

Apoio‐me sobre este trabalho na tentativa de compreender alguns fenômenos relacionados 
à comunicação entre pessoas pertencentes a um mesmo grupo social determinado. Meu ponto de 
interesse é compreender de que forma ocorre a aprendizagem de ciências dentro de grupos onde a 
cultura científica é transmitida de membros mais experientes a membros “em inserção”.  

       Através de quais processos ocorre esta inserção? A partir de quais indicadores o nível 
de  pertencimento  de  um  indivíduo  a  determinado  grupo  social  organizado  pode  ser medido? 
Estas são algumas das questões por mim levantadas, as quais acredito que Bakhtin possa ajudar a 
compreender. 

Este  texto  não  é  uma  tentativa  de  colocar  um  ponto  final  à  questão  respondendo  aos 
problemas explicitados, mas contribuir para o debate apresentando este  diálogo estabelecido entre 
alguns conceitos abordados por Bakhtin no MFL e a minha experiência pessoal. 
 
A natureza social da enunciação em Bakhtin 

 
No  seu MFL,  Bakhtin  valoriza  a  fala,  a  enunciação  e  afirma  sua  natureza  social  e  não 

individual. Para este autor a comunicação verbal, inseparável das outras formas de comunicação, 
implica  conflitos,  relações de dominação  e de  resistência; adaptação ou  resistência  à hierarquia; 
utilização da classe dominante para fortalecer o seu poder.  

Cabe  lembrar que  a  obra  foi  escrita na  tentativa de  oferecer uma  interpretação marxista 
para as questões propostas por Bakhtin, as quais algumas são citadas acima. Entretanto, mesmo 
que não seja um objetivo do meu trabalho tratar a questão da luta de classes no sentido marxista 
da  expressão,  é  oportuno  considerar  a  aprendizagem  como  uma  relação  conflituosa  entre 
indivíduos pertencentes a grupos  sociais distintos. A  inserção de novos membros ao grupo dos 
letrados exige que os “novatos”  sejam, de  certa  forma e  com algumas  ressalvas,  sujeitados pelo 
discurso dominante. 
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No caso do ensino de ciências, e em especial no ensino de física, a questão da tentativa de 
dominação e sujeição  fica mais evidente.  Isto se deve à própria epistemologia desta ciência, que 
presa  por  postulados,  leis  e  definições  que  devem  ser  seguidos  rigorosamente  e  apoiados  pela 
comunidade    científica  em  geral,  fica  sem muito  espaço para  vozes dissonantes. Nesta  área do 
conhecimento  a  questão  da mudança  conceitual  é muito  evidente. Através  desta metodologia  o 
novato é levado a ressignificar suas idéias e seus conceitos espontâneos. Fica evidente ai a ação do 
grupo dominante e sua tentativa de  monologizar os discursos. 

Assim, mesmo que esses grupos não sejam tratados enquanto estruturas de classes sociais 
marxistas, os grupos  são considerados espaços de  lutas constantes entre  interesses diversos;  são 
observados os fenômenos de dominação, adaptação e resistência à hierarquização e a intenção de 
grupos dominantes em fortalecer seu poder de influência através da sujeição dos demais.  
 
Voltando às questões iniciais 

 
É certo que todos os dias, em escolas e universidades vários estudantes, em todos os níveis 

de ensino, são “iniciados” no que chamarei, daqui para  frente, de cultura científica. Esta cultura 
científica  seria  o  conjunto de  práticas  e  usos  partilhados  por  pessoas pertencentes  a  um  grupo 
social organizado. Ao longo do seu desenvolvimento escolar e acadêmico, estudantes começam a 
transformar os  seus  conceitos,  suas atitudes,  seus pensamentos e  sua perspectiva de mundo, de 
modo que gradativamente, o discurso dominante de uma comunidade científica pode ser ressoado 
através da voz deste estudante. Ele então passa a falar desse grupo como nós e não mais como eles. 
Uma  questão  intrigante  com  relação  ao  ensino  de  ciências  que  talvez  possa  ser  um  tanto 
esclarecida sob o ponto de vista bakhtiniano é a questão do processo de  inserção de novatos na 
cultura  científica.  Como  se  dá  essa  inserção?  Quais  indicadores  podem  ser  consultados  para 
assegurar que certo indivíduo está inserido em determinado grupo socialmente organizado? 

Começando  pela  primeira  questão,  a  da  inserção,  vale  retomar  algumas  palavras  de 
Bakhtin com relação à ciência das ideologias: para ele todo signo é ideológico e a própria ideologia 
é um reflexo das estruturas sociais. Todo grupo socialmente organizado detém o conhecimento de 
certos  símbolos e  signos, os quais  são compartilhados entre os  indivíduos que pertencem a este 
grupo.  Indivíduos  novatos  em  grupos  sociais  organizados  em  geral  não  partilham  das 
significações que perpassam os usos e costumes do grupo particular no qual estão em processo de 
inserção. Este processo de  reconhecimento  e  compreensão  se dá através do processo de  ensino‐
aprendizagem, que não necessariamente deve estar ligado a um contexto de educação formal, mas 
pode ocorrer durante a  interação social dos  indivíduos dentro deste grupo através de  formas de 
comunicação no contexto da vida e através dos signos. 

    Para  Bakhtin,  um  signo  é  um  fenômeno  do  mundo  exterior 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995.Pág.34),  o  que  significa  que  ele  não  é  formado  no  interior  dos 
indivíduos  puramente  por  processos  psíquicos,  mas  na  inter  relação  entre  os  indivíduos  em 
interações sociais concretas, ou seja, o signo é de natureza social. E não apenas de natureza social, 
mas sócio‐ideológica na medida em que um signo carrega em si uma realidade que não se encerra 
na  sua  realidade material.  Todo  signo  reflete  e  refrata  outra  realidade  que  lhe  é  exterior.  Esta 
realidade é de conteúdo semiótico e ideológico; e sua especificidade reside, precisamente, no fato 
de que ela se situa entre  indivíduos socialmente organizados, sendo o meio de sua comunicação 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995). A existência do signo é a materialização da comunicação social 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995).  

Apesar de não  ter  escrito  especificamente  sobre  educação  e processos de  aprendizagem, 
podemos  inferir  indiretamente  que,  para  Bakhtin  este  processo  ocorre  através  da  comunicação 
social  que  possibilita  a  compreensão.  Compreender  um  signo  consiste  em  aproximar  o  signo 
apreendido de outros signos já conhecidos, em outros termos a compreensão é uma resposta a um 
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signo por meio de signos (BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995). A compreensão só pode se manifestar 
através  de  um  material  semiótico.  A  própria  consciência  só  pode  surgir  e  se  afirmar  como 
realidade enquanto encarnação material em signos. 

 
A  consciência  só  se  torna  consciência  quando  se  impregna  de  conteúdo  ideológico 
(semiótico), e consequentemente, somente no processo de  interação social.  (...) Esta cadeia 
ideológica estende‐se de consciência individual em consciência individual, ligando umas às 
outras.  Os  signos  só  emergem,  decididamente,  do  processo  de  interação  entre  uma 
consciência individual e uma outra (BAKTHIN/VOLOCHINOV,1995 .p.34). 
 
 

Compreender um signo exterior para Bakhtin trata‐se de apreender um dado signo no seu 
contexto  ideológico correspondente. Durante este processo de compreensão ocorre a  transmissão 
da  ideologia  através  do  compartilhamento  do  conteúdo  semiótico  dos  signos.  Desta  forma  o 
indivíduo  em  inserção  pode  apreender  os  significados  partilhados  pelo  grupo  socialmente 
organizado ao qual pretende pertencer e assim, comunicar‐se conscientemente com os membros já 
inseridos. A  possibilidade  de  comunicação  consciente  pode  indicar  que  ocorreu  a  inserção  do 
sujeito, uma  vez  que  este  já partilha do  conteúdo  semiótico  e  ideológico do  grupo  socialmente 
organizado do qual agora é parte. 

Este é um dos indicadores que podem ser consultados para averiguar se um indivíduo está 
inserido num grupo social determinado: a sua capacidade de explicitar a sua compreensão a partir 
do ponto de vista da ideologia dominante no grupo. Para Bakhtin, toda mudança ideológica (que é 
reflexo das estruturas sociais) desencadeia uma mudança na língua.  

 
Nenhum signo cultural, quando compreendido e dotado de um sentido, permanece isolado: 
torna‐se  parte  da  unidade  da  consciência  verbalmente  constituída.  A  consciência  tem  o 
poder de  abordá‐las  verbalmente. Assim  ondas  crescentes de  ecos  e  ressonâncias  verbais 
como as ondulações concêntricas à superfície das águas moldam, por assim dizer, cada um 
dos signos  ideológicos,  toda refração  ideológica do ser em processo de  formação seja qual 
for  a  natureza  de  seu material  significante,  é  acompanhada  de  uma  refração  ideológica 
verbal, como fenômeno obrigatoriamente concomitante. A palavra esta presente em todos os 
atos de compreensão e em todos os atos de interpretação (BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995. 
p. 38). 

 
Enquanto indicador mais sensível de todas as transformações sociais (...) a palavra é capaz 

de  registrar  as  fases  transitórias  mais  íntimas,  mais  efêmeras  das  mudanças  sociais 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995). A palavra enquanto signo ideológico é um dos mais adequados 
indicadores para averiguar esta transformação ideológica.  

Através  do  estudo  do material  verbal  é  possível  se  chegar  ao  que  Bakhtin  chamou  de 
psicologia do corpo social que seria o  local, o meio ambiente  inicial de  todos os atos de  fala que se 
materializam  através  de  diferentes  modos  de  discurso.  Sem  a  materialidade  conferida  pela 
interação  verbal,  a  psicologia do  corpo  social  se  transforma  num  conceito metafísico  ou mítico 
como a “alma  coletiva”, “o  inconsciente  coletivo”, ou “o espírito do povo”. Manifesta enquanto 
enunciação,  sob a  forma de diferentes  formas de discurso,  sejam eles  interiores ou exteriores. É 
possível estudar esta psicologia do corpo social, como algo que está  interiorizado nos  indivíduos 
que  compartilham de uma mesma  realidade  ideológica  e  semiótica.  Sob  este ponto de vista, os 
temas abordados (conteúdos) e as formas de discurso através dos quais estes temas tomam forma, 
que  aparentemente  são  repetitivos podem  ser  compreendidos  como  resultado de   um processo 
social de  transmissão de  ideologia e não como uma simples reprodução de discursos que revela 
similaridade de pensamento entre os indivíduos do mesmo grupo. Os indivíduos não se agrupam 
por se expressarem (ou pensarem) de maneira parecida, eles passam a desenvolver sua consciência 
de  maneira  parecida  precisamente  por  estarem  inseridos  num  grupo  que  partilha  o  mesmo 
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material  semiótico‐ideológico. Os  temas  e modos  de  discurso  se  repetem  justamente  por  estes 
indivíduos  se  agruparem  em  estruturas  sociais  que  permitem  a  transmissão  de  determina 
ideologia.  
 
Considerações finais 

 
Para Bakhtin, o pensamento não existe fora de sua expressão potencial e, por conseqüência, 

fora da orientação social desta expressão e do próprio pensamento assim,  a lógica da consciência é a 
lógica  da  comunicação  ideológica,  da  comunicação  semiótica  de  um  grupo  social 
(BAKHTIN/VOLOCHIOV,1995.Pág.36). Durante o processo de  inserção do  indivíduo num grupo 
socialmente  organizado,  a  sua  consciência,  constituída  do  mesmo  material  semiótico  que  a 
expressão em forma de enunciados e atos de fala, é de certa forma moldada a partir do processo de 
transmissão da  ideologia dominante do grupo no qual  este  se  insere. Os  temas  e  as  formas de 
discurso partilhadas por este grupo, mesmo que superficialmente demonstrem uma  coincidência 
fortuita,  podem  ser  compreendidos  como  resultado  do  processo  de  transmissão  da  ideologia 
através da interação verbal. Através do discurso de um indivíduo, seria possível definir se ele está 
inserido  num  determinado  grupo  social  organizado  a  partir  da  constatação  de  indícios  que 
remetam ao sistema ideológico característico deste grupo. Bakhtin lança uma luz ao caso particular 
de indivíduos em inserção na “cultura científica”, na medida em que ajuda a compreender como o 
discurso dominante aos poucos vai  tomando  lugar do  senso  comum não‐científico, a partir dos 
processos de transmissão das ideologias dominantes através da interação social verbal. 
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Um corpo dilacerado, uma ética responsiva:  
as imagens socioestilísticas de frida kahlo 

 
William Brenno dos Santos Oliveira113 

 
 

O que faz com que eu experimente uma grande dor é possuir um corpo. Se não tivesse 
corpo, que dor poderia experimentar? 

Lao Tsé 
 

Essa  interrogação de Lao Tsé  (2010, p.189)  sugere que o  corpo não  se basta a  si mesmo, 
exige referentes diversos. Para ser de verdade, tem que ver seu reflexo em algum  lugar, tem que 
ouvir seus diferentes ecos, tem que atingir seus limites e comprovar que se move, tem que nomear 
e ser nomeado, tem que saber se imaginar, tem saber ser desejado. Se o espelho é o referente mais 
primário e o desejo – o olhar o do outro ‐, o mais complexo, como afirma Bakhtin (2003), 
 

Contemplar a mim mesmo no espelho é um caso inteiramente específico de visão da minha 
imagem externa. Tudo indica que neste caso vemos a nós mesmos de forma imediata. Mas 
não é assim; permanecemos dentro de nós mesmos e vemos apenas o nosso reflexo, que não 
pode  tornar‐se  elemento  imediato  da  nossa  visão  e  vivenciamento  do mundo:  vemos  o 
reflexo  de  nossa  imagem  externa mas  não  a  nós mesmos  em  nossa  imagem  externa;  a 
imagem externa não nos envolve ao todo, estamos diante e não dentro do espelho; o espelho 
só pode fornecer o material para a auto‐objetivação, e ademais um material não genuíno. De 
fato,  nossa  situação  diante  do  espelho  sempre  é meio  falsa:  como  não  dispomos  de  um 
enfoque  de  nós mesmos  de  fora,  também  nesse  caso  nos  compenetramos  de  um  outro 
possível e indefinido, com cuja ajuda tentamos encontrar uma posição axiológica em relação 
a nós mesmos; também aqui tentamos vivificar e enformar a nós mesmos a partir do outro. 
Daí  a  expressão  original  e  antinatural de nosso  rosto  que  vemos  no  espelho  [e]  que não 
temos na vida. (BAKHTIN, 2003, p.30) 

 
Há entre ambos inúmeras maneiras pelas quais o corpo obtém notícia de si e encontra sua 

razão e seu sentido. Nas habilidades de brincadeira e do trabalho ou nas nimiedades do ócio; no 
esporte  e  no  espetáculo,  praticados  ou  apenas  assistidos;  na  roupa  e  nos  detalhes  infinitos  do 
cuidado pessoal; no que se come e no que se excreta; nas reviravoltas do sexo; na coleção de fotos 
que o tempo vai juntando em uma caixa de sapatos; na literatura e na filosofia, na psicanálise, no 
conhecimento científico, na arte. 

No  corpo doente, no  corpo  torcido, no  corpo dilacerado,  a paixão  se  torna obsessão por 
necessidade, e não há  repouso. Para compensar a perda da normalidade, que se vive como dor, 
incapacidade ou monstruosidade – ou a  tríade  em diferentes proporções  ‐, o  corpo exagera nas 
metáforas  e  nos  símbolos,  e  em  seu  desses  pero  recorre  a  prescrições  de  todo  tipo: médicas, 
religiosas, charlatãs,  informais,  seja o que  for que o ajude a  se  reinventar em desgraça. Falamos 
aqui não de  qualquer  corpo, mas do  corpo de uma mulher dilacerada pela de uma  carnificina 
ideológica  e  cultural,  mas  também  amorosa.  O  corpo  de  Frida  Kahlo  demanda  restituição 
constante desde muito cedo. Habitado por imaginação superabundante e inteligência viva, recebe 
golpes drásticos que o marcam por toda vida, que o atassalham para sempre. 

As coordenadas são muito conhecidas: nasceu em 1907 com espinha bífida; aparentemente, 
poliomielite  aos  seis  anos de  idade; politraumatismo por  acidente de  trânsito  aos dezoito,  com 
ferida penetrante na cavidade abdominal causada por uma barra de ferro e fraturas múltiplas no 
cotovelo, coluna vertebral, pélvis, perna e pé direito; três abortos (um espontâneo, dois cirúrgicos); 
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alcoolismo, tabagismo, anorexia e uma morte, aos 47 anos (1954), sob suspeita de suicídio. E a dor, 
evidentemente, as dores de Frida, em idas e vindas, emergem no centro de sua criação artística. O 
espaço mais visível no qual Frida elabora e reelabora as fraturas de seu corpo é, claramente, sua 
pintura,  que  pode  ser  descrita  por  inteiro  como  um  grande  autorretrato,  um  autorretrato  total 
múltiplo,  desaforado;  ali  na  tela  estão,  de maneira  destacada:  a  coluna  quebrada,  a  cama  de 
hospital,  a  pélvis,  o  gesso  e  as  faixas,  as  agulhas,  o  colete  de  aço,  as  úlceras  tróficas... Mas  há 
também outros espaços nos quais Frida pratica a recomposição de seu corpo enquanto a pintura 
converge: o espaço de uma sexualidade inquieta e nada convencional, o espaço do diário epistolar, 
e, em especial, o espaço da consulta médica, assim como, o espaço da cultura mexicana. 

Dessa  forma, voltemo‐nos para o corpo de Frida destacado em suas cartas pessoais como 
lugar  de  escuta  e  de  propagação  de  sua  temática  que  era  ela mesma. Olhamos  para  a  pintora 
autorretratada,  só  que  dessa  vez  pela  modalidade  verbal  dos  registros  pessoais.  Assim,  nos 
deteremos, para esse momento, a ver esse corpo como vitrine de propagação da cultura mexicana e 
de uma  ética  responsiva  e ativa  (2003), pois a artista  tencionava carregar sempre suas vestimentas 
regionais para demarcar o lugar de origem e suas influências que extrapolavam e respingavam em 
suas telas, em suas relações interpessoais e até mesmo em seus escritos mais poéticos. Desta feita, 
enxergamos  cada  carta  analisada  como  um  enunciado  na  perspectiva  da Análise Dialógica  dos 
Discursos  (ADD)  –  concepção  bakhtiniana‐  que  ancora nossas discussões  teóricas  a  respeito do 
gênero  discursivo  carta  pessoal,  olhar  exotópico  e  excedente  de  visão,  dialogismo  e  posicionamentos 
axiológicos (Bakhtin, 2003). Ainda sobre as postulações teóricas de Bakhtin e seu círculo recorremos 
aqui ao acabamento estético (Bakhtin, 2003) que daremos a Frida enquanto “autor‐criador” (Bakhtin, 
2003) desses “elos na cadeia de sentidos” a quem, anteriormente, chamamos de enunciados (cartas 
pessoais).  

No tocante à construção da imagem valorada Bakhtin coloca que: “A relação do autor com 
o  representado  sempre  faz parte da  composição da  imagem. A  relação do autor é um elemento 
constitutivo da imagem. Essa relação é sumamente complexa.” (BAKHTIN, 2003, p.321). Ainda, ao 
discutir  sobre a visão que  excede a do autor‐criador  e até mesmo,  como  é o  caso das  cartas de 
Frida, a visão dele sobre si mesmo o filósofo da linguagem pontua:  
 

De  fato,  só  no  outro  indivíduo  me  é  dado  experimentar  de  forma  viva,  estética  (e 
eticamente), convincente a finitude humana, a materialidade empírica limitada. O outro me 
é  todo  dado  no mundo  exterior  a mim  como  elemento  deste,  inteiramente  limitado  em 
termos  espaciais;  em  cada momento dado  eu  vivencio nitidamente  todos  os  limites dele, 
abranjo‐o por  inteiro  com o olhar  e posso  abarcá‐lo  todo  como  tato; vejo  a  linha que  lhe 
contorna  a  cabeça  sobre  o  fundo  do mundo;  o  outro  está  todo  estendido  e  esgotado  no 
mundo exterior a mim como um objeto entre outros objetos, sem lhe ultrapassar em nada os 
limites, sem lhe violar a unidade plástico‐pictural visível e tátil. (BAKHTIN, 2003, p.34). 

 
Por  conseguinte,  nos  colocamos  no  lugar desse  outro  que dialoga,  agora,  com  a  cultura 

mexicana e com um ícone que a representa de forma axiológica. Essa imagem vai se revelando nos 
relatos que  a pintora  escreve  aos  seus médicos para  contar‐lhes  sobre  suas  sagas dolorosas  em 
busca de uma melhor posição para dormir, em uma procura incansável por uma forma segura de 
ser mãe e, até mesmo, em questões sobre suas cirurgias abortivas; a artista, também, faz alusão a 
essa alma cultural mexicana quando conta a seus amigos sobre passagem cômicas que a cercavam 
o  tempo  todo  (isso quando Frida morou nos Estados Unidos) e as pessoas  ficavam comentando 
sobre suas vestes, típicas das índias mexicanas. 

No  que  tange  o  âmbito  cultural  de  nosso  trabalho,  trazemos  para  dialogar,  com  o 
pensamento do círculo de Bakhtin, estudiosos da pós‐modernidade  transcultural como Baumam 
(2000)  e  Canclini  (2008).  Sinteticamente,  diríamos  que  nosso  pensamento  sobre  as  questões 
culturais que cercavam a pintora mexicana podem estar, aqui, ancoradas em princípios teóricos e 
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metodológicos  que  orientam  nossa  compreensão  da  natureza  fluida  e  contingente  das  relações 
sociais humanas materializadas  semioticamente  e  circulantes no mundo da  vida, no mundo de 
hoje, captando as nuances de uma interculturalidade que não é ingênua, muito pelo contrário, ela é 
implicada nos confrontos, nas trocas, no entrelaçamento de posicionamento. 

Por fim, consideramos a autora um ser constitutivamente dialógico, construída nas relações 
humanas onde a linguagem tem um papel central e através dela se estabelecem, também, algumas 
relações  de  poder.  Tudo  isso  nesse  espaço‐tempo,  em  que  ela,  enquanto  criadora  e  eticamente 
responsiva,  constrói  imagens  de  si  mesma.  É  seguindo  as  pistas  estilísticas,  demarcadas  na 
materialidade  linguística,  que  tentaremos  dar  formas  e  cores  as  imagens  socioestilísticas  do 
universo kahliano.  
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Um encontro de vozes ‐ Mikhail Bakhtin e Milton Santos – 
notas para uma epistemologia da existência 

 
Ricardo A. Scherma 114 

Camila Caracelli Ricardo A. Scherma115 
 
 

Introdução 
 

Quarto  ponto:  Uma  Epistemologia  da  Existência.  Em  outras  palavras,  trata‐se  da 
reconstrução do método através da vida, isto é, do Homem vivendo. (MILTON SANTOS) 

 
A  palavra  na  vida,  com  toda  evidência,  não  se  centra  em  si mesma.  Surge  da  situação 
extraverbal da  vida  e  conserva  com  ela  o  vínculo mais  estreito. E mais,  a  vida  completa 
diretamente a palavra, a que não pode ser separada da vida sem que perca seu sentido. 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV) 

 
Não foram raras as vezes em que os grandes pensadores nos chamaram a refletir a respeito  

do mundo. Os mais diversos sistemas filosóficos e científicos buscaram, desde tempos pretéritos, 
estabelecer uma explicação, uma compreensão a respeito da vida e das coisas. No entanto, neste 
último  século,  a  complexificação  do mundo,  dado  o  desenvolvimento  de  um    período  técnico‐
científico‐informacional,  exige  um  pensar  e  uma  resposta,  responsiva  e  responsável,  que  possa 
indicar caminhos para discutirmos os problemas da existência humana,    isto é, os problemas  ʺda 
vida econômica, da vida cultural, das relações interpessoais e da  própria subjetividadeʺ (SANTOS, 
2001). 
 
1. A Necessidade de Pensar o Mundo Contemporâneo: todos somos forçados a ser filósofos! 
 

O mundo  contemporâneo, diferente de  outras  épocas da história humana,  é um mundo 
assombrado pela  técnica. Sistemas   de objetos  técnicos  impregnados de  ciência e de  informação 
estão povoando o meio geográfico,  esses  sistemas  técnicos,   muito  longe de  serem  indiferentes,  
foram  todos eles  implantados e desenvolvidos segundo uma  intencionalidade116.ʺA ação   é  tanto 
mais eficaz quanto os objetos são mais adequados. Então, a  intecionalidade da ação se conjuga à 
intencionalidade dos objetos e ambas são, hoje, dependentes da  respectiva carga de ciência e de 
técnica  presentes  no  territórioʺ  (SANTOS,  2009),  e  são,  pois,  as  quantidades  e  qualidades  dos 
objetos e sistemas  técnicos   presentes em um  lugar que acabam por dar as possibilidades para a 
ação,  sistemas  de  ações  igualmente  carregados  de  ciência  e  informação.  É  também  a  presença 
desses  sistemas  técnicos  nos  lugares  que  tem  favorecido  a  difusão  de  uma  racionalidade 
instrumental,  capaz  de  reduzir  a  existência  humana  a  uma  obediência  cega  aos  ditames  dos 
agentes decididores: as empresas globais, os governos, os chefes religiosos, as grandes agências de 
notícias, as organizações internacionais.  Como pode o homem tornar a sua existência autêntica e 
autônoma? Como as ciências humanas – humanidades – podem pensar o mundo e  cumprir com 
aquela  tarefa de uma  teoria crítica da sociedade e do  território, qual seja: a de se reclamar como 
autoridade não apenas cognitiva, mas autocrítica, dos processos sociais? 
 

                                                            
114 Professor de Geografia Humana na Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó (SC). 
115 Professora de Língua Portuguesa e Linguística na Universidade Federal da Fronteira Sul, Realeza (PR). 
116  ʺ[...]  a  noção  de  intecionalidade  não  é  apenas  válida  para  rever  a  produção  do  conhecimento.  Essa  noção  é 
igualmente  eficaz  na  contemplação    do  processo  de  produção  e  de  produção  das  coisas,  considerados  como  um 
resultado da relação entre o homem e o mundo, entre o homem e seu entornoʺ (SANTOS, 2009). 
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Frente aos problemas   que a humanidade  enfrenta,  engedrados no desenvolvimento dos 
processos sociais e territoriais  do século XX, pensadores como M. Bakhtin e M. Santos  indicam em 
seus estudos a necessidade do homem pensar a vida. A atividade filosófica em seus textos deixa de 
ser  endereçada  ao  filósofo  acadêmico  e  passa  a  ser    uma  atividade  do  cotidiano,  de  todos  os 
homens, uma atividade possível! Um busca que amplia a possibilidade de ação do homem frente a 
constante  alienação e  ritmada integração das classes ao sistema de dominação. ʺEm nossa época, 
deparamos  cada  vez mais  com  problemas  que,  em  última  instância,  são de  natureza  filosófica. 
Hoje, mais do que nunca, todos somos forçados a ser um espécie de filósofos. Vivemos uma época 
em  que  o  que  eram  problemas  filosóficos  são  agora  problemas  que  dizem  respeito  a  todosʺ 
(KHAIL, 2008). 
 
2. Psicosfera, Discurso e Ideologia: como compreender o real? 
 

Para Milton Santos, os lugares e os territórios, istó é, o entorno existencial e político do ser‐
no‐mundo  seria  constituído  de  um  uma  ʺtecnosferaʺ;  assim  como  há  uma  biosfera,    e  somos 
envoltos em uma atmosfera, há  também, para esse autor, uma esfera  técnica    ʺque se adapta aos 
mandamentos  da  produção  e  do  intercâmbio  e,  desse modo,  frequentemente  traduz  interesses 
distantes;  desde,  porém,  que  se  instala,  substituindo  o meio  natural  ou  o meio  técnico  que  a 
precedeu, constitui um dado  local, aderindo ao  lugar como uma próteseʺ   Essa base  técnica dos 
lugares  está  entretecida  e  só  se  realiza  conjuntamente    a uma outra  realidade  complementar    a 
qual, Milton  Santos  chama de  ʺpsicosferaʺ, definida  como:  ʺreino das  ideias,  crenças, paixões  e 
lugar da produção de um sentido, também faz parte desse meio ambiente, desse entorno da vida, 
fornecendo as regras à racionalidade ou estimulando o imaginárioʺ (SANTOS, 2009). 

Poderíamos arriscar dizer que a  categoria de psicofera encontra uma  relação direta a  ser 
explorada com categoria de ʺpsicologia do corpo socialʺ, tal como é entendida por M. Bakhtin em 
seu  Marxismo  e  Filosofia  da  Linguagem,  já  que  o  conteúdo  de    ʺpsicosferaʺ  sempre  posta 
conjuntamente a  ʺtecnosferaʺ,   se expressa em materialidade verbal, em materialidade semiótica. 
Nas palavras de Bakhtin, ʺO que chamamos de psicologia do corpo social e que constitui segundo 
a  teoria  de  Plekhanov  e  da  maioria  dos    marxistas,  uma  espécie  de  elo  entre  a  estrutura 
sociopolítica e a ideologia no sentido estrito do termo (ciência, arte, etc.), realiza‐se materializa‐se, 
sob a  forma de  interação verbal  [...] A psicologia do corpo social não se situa em nenhum  lugar 
ʺinteriorʺ  (na  ʺalmaʺ  dos  indivíduos  em  situação  de  comunicação);  ela  é,  pelo  contrário, 
inteiramente  exteriorizada:  na  palavra,  no  gesto,  no  ato.  Nada  há  nela  de  enexprimível,  de 
interiorizado, tudo está na superfície, tudo está na troca, tudo está no material, pricipalmente no 
material verbalʺ (BAKHTIN, 2009). 

Categorias de compreensão do real, um real ideológico, como ʺpsicosferaʺ e ʺpsicologia do 
corpo socialʺ, que se manisfesta, segundo M. Bakhtin (2009, p.43), ʺnos mais diversos aspectos da 
ʹenunciaçãoʹ  sob  a  forma de  diferentes modos  de  discurso,  sejam  eles  interiores  ou  exterioresʺ nos 
apontam caminhos de interseção para o encontro de dois grandes sistemas teóricos. Aquele que se 
autoafirma uma contribuição geográfica para a teoria social crítica, desenvolvido cuidadosamente 
ao longo de décadas por Milton Santos, e o sistema filosófico de M. Bakhtin, que se concentra em 
muitos    momentos  no  desenvolvimento  de  uma  filosofia  da  linguagem,  que  ultrapassa  os 
domínios estruturais do texto para buscar a compreensão da vida, isto é, da existência humana se 
realizando. 
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3. A Existência no Lugar. Sistemas de Ações e o Discurso da Competitividade. Um tema possível 
para estudos  
 

O homem contemporâneo,  chamado a ser competitivo, torna a sua existência empobrecida, 
cercado  por  um  cotidiano  de  afazeres  e  escalas  sociais  a  serem  alcançadas;  a  vida  humana  se 
esvazia. Contudo, não só os homens são chamados à competitividade, a competitividade passa a 
ser um atribudo dos lugares. Equipamentos sociais e territoriais são construídos a fim de tornar o 
lugar adequado ao desenvolviemto das atividades da economia moderna. Os parcos recursos das 
cidades dos países subdesenvolvidos são aplicados a fim de realizar uma urbanização corporativa, 
isto é, a constituição de  sistemas de objetos e ações que atendam quase que exclusivamente aos 
interesses das  corporações e das elites econômicas presentes no  lugar. Assim, as nossas  cidades 
carecem de espaços de    sociabilidade, de espaços para o desenvolvimento humano,  toda a vida 
passa a ser programada, os comportamentos e a subjetividade  tecnificados. Nos  lembra Augusto 
Ponzio,  em  seu  ensaio  de  Introdução  a  obra  Para  Uma  Filosofia  do  Ato  Responsável:  ʺBakhtin 
caracteriza  a  crise  contemporânea  como  a  crise  da  ação  contemporânea  tornada  ação  técnica; 
identifica esta crise na separação entre a ação, com sua concreta motivação, e o seu produto, que, 
desse modo, perde o sentidoʺ (PONZIO, 2010, p.24). 

Contudo, esse esvaziamento da vida social e territorial não seria possível sem o suporte de 
um poderoso discurso que enuncia por todos os  lados e meios as potencialidades que os  lugares 
podem  ter a partir dos novos  investimentos públicos para atender aos  interesses privados. Para 
onde  quer  que  olhemos,  os  enunicados  repetitivos  afirmam  o  desenvolvimento,  afirmam  que 
caminhamos para o futuro. Um futuro e um desenvolvimento que não chegam para a maior parte 
das pessoas. 
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Um olhar exotópico sobre o texto não verbal “abaporu”117 
 

Lucimeire da Silva Furlaneto118 
 
 

A  linguagem,  não  pode mais  ser  concebida  enquanto  tão  somente  um  instrumento de 
comunicação e expressão, ou expressão do pensamento, mas como e,  sobretudo um movimento 
que se constitui na e pela interação com om outro, conforme apontam Bakhtin/Volochinov (2004). 
Em nosso sistema de comunicação,  transmitimos   mensagens  tendo a  língua como código verbal 
convencional. Como verbal, esta tem duas modalidades: a  língua escrita e a  língua oral; é aquela 
que se utiliza de palavras – signo linguístico – quando se fala ou quando se escreve. Daí a analogia 
ao verbo. 

Já a linguagem não verbal, ao contrário da verbal, não se utiliza do vocábulo, das palavras 
para se comunicar. O objetivo, neste caso, não é de expor verbalmente o que se quer dizer ou o que 
se está pensando, mas se utilizar de outros meios comunicativos, como: placas, figuras, esculturas, 
pinturas,  gestos,  objetos,  cores,  ou  seja,  tudo  o  que  se  refere  aos  signos  visuais.  Porém,  vale 
ressaltar  que  a  linguagem pode  ser  verbal  e  não  verbal  ao mesmo  tempo,  como  nos  casos das 
charges, cartoons e anúncios publicitários, por exemplo.  

Intencionando discorrer sobre o processo de criação da obra “Abaporu” (1928) de Tarsila 
do Amaral, sob a ótica do movimento exotópico, explicitamos que tal obra configura‐se como texto 
não verbal por se tratar de uma pintura em tela desprovida de quaisquer resquícios de grafemas 
que  sejam. Antes,  porém,  vejamos  os  conceitos  de  texto  ancorados  em  dois  grandes  baluartes 
teóricos: o francês Barthes e o russo Bakhtin. 

Na  concepção  de  Barthes  (2010)  o  texto  é  antes  de  tudo  uma  ação  de  combinar,  de 
enredar, de construir  redes de relações, cuja soma dessas particularidades resulta no  tecido, que 
também é sentido; lembrando que etimologicamente, o termo “texto” reporta‐se à antiga técnica de 
tecer. Daí a justificativa a aplicação da metáfora têxtil ao signo textual. Para o autor, o texto sempre 
foi tomado “por um véu todo acabado, por trás do qual se mantém, mais  
ou  menos  oculto,  o  sentido,  a  verdade  [...]”  (BARTHES,  2010,  p.  30).  E  no  trabalho  desse 
entrelaçamento, de acordo com o pensamento do autor, o sujeito se desfaz nele, comparando esse 
processo ao de uma aranha que se dissolve em suas próprias secreções constitutivas de sua  teia. 
Barthes  acreditava  que  toda  escrita  se  fundamenta  em  textos  anteriores,  reescrituras,  normas  e 
convenções, e que estas são as coisas às quais nos devemos voltar para entender um texto. 
  Estudioso da  linguagem  como  sistema dialógico de  signos, Bakhtin  (2010 p. 308‐309) diz 
que  “[...]  texto  é  enunciado  tendo  como dois  elementos‐chaves  que  assim  o determinam:  a  sua 
ideia (intenção) e a realização dessa intenção, incluído na cadeia da comunicação discursiva [...].” 
A perspectiva adotada por Bakhtin é a de que todo texto tem um sujeito, um autor, o que fala ou o 
que escreve e é na produção desse enunciado, no encontro da minha palavra com a palavra do 
outro que se dão os sentidos, considerando que por trás de cada texto está o sistema da linguagem. 
Sendo  assim,  compreendendo o  texto  como  enunciado,  como  sentido,  compreendemos  também 
que esses sentidos são dados a partir das relações dialógicas entre os textos e no interior de cada 
um, mesmo porque cada um é individual, único e singular. Contudo, é uma trama de vozes que se 
entrecruzam, se completam, respondem umas às outras. Os enunciados não são  indiferentes uns 

                                                            
117 Essa  investigação está  inserida no projeto de pesquisa “Relendo Bakhtin: contribuições do Círculo de Bakhtin para 
uma análise dialógica de discursos produzidos em diferentes esferas da atividade humana”, desenvolvida pelo Grupo 
de  pesquisa  RELENDO  BAKHTIN  (REBAK),  do  Programa  de  Pós‐graduação  em  Estudos  de  Linguagem,  da 
Universidade Federal de Mato Grosso.  

118 Mestranda do Programa de Pós‐graduação em Estudos de Linguagem, da Universidade Federal de Mato Grosso  ‐ 
UFMT – Campus Cuiabá/MT/Brasil ‐ e‐mail: lucimeirefurlaneto@gmail.com 
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aos outros. Ele deve ser considerado, sobretudo como uma resposta a outros enunciados. Enfim, 
texto  configura‐se  nessa  ótica  como  sendo  multivocal  e  polifônico,  pois  a  polifonia  está 
intimamente  ligada  ao  dialogismo,  porque  um  texto  só  se  torna  polifônico,  quando  resulta  do 
embate  dialógico  de muitas  vozes  sociais,  que  representam  pontos  de  vista  distintos  sobre  o 
contexto ao qual os sujeitos estão inseridos. 

Adotando  a  perspectiva  do  texto  polifônico  em  sua  constitutividade  devido  às  várias 
vozes que o circundam, um outro conceito nos ajuda a entender como, muitas vezes, se dá esse 
diálogo.   Bakhtin  (2003) busca a partir do conceito de exotopia, explicitar a complementariedade 
da relação eu/outro, pois segundo ele, “[...] eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, 
ver axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele vê, colocar‐me no lugar dele e, depois de 
ter retornado ao meu lugar, contemplar o horizonte dele com o excedente de visão que desse lugar 
se  descortina  fora  dele”  (BAKHTIN,  2003,  p.  23).  É  um  outro  que  do  seu  lugar  dá  ao  eu  o 
acabamento, na mesma proporção em que o eu só recebe o que falta ao seu horizonte de visão pelo 
outro, a partir das possíveis alianças entre presenças/ausências e vozes alheias. Nas palavras do 
autor: 
 

em qualquer situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa estar em relação 
a mim, sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode 
ver  [...]  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). 

 
Conforme  Amorim  (2006),  Bakhtin  serve‐se  de  um  exemplo  para  conceitualmente 

explicitar a exotopia: ação de um pintor ao retratar alguém que será o retratado. Por um  lado, o 
efeito  do  encontro  destas  duas  posições,  retratado  e  retratante,  é  o  quadro  que  traz  em  si  a 
expressão  deste  duplo  movimento  onde  temos  necessariamente  uma  posição  exotópica  do 
retratante. O esforço criativo do retratante passa por dois momentos: o primeiro se constitui pelo 
propósito de se colocar no lugar do outro tentando se apossar do modo como o seu retratado vê e 
se coloca no mundo, ou seja, o seu ponto de vista axiológico de mundo. Já, no segundo momento, 
aquele  que  retrata  retoma  seu  lugar,  não  no  sentido  da  posição  física, mas  sim  no  sentido  da 
interação,  distanciando‐se  do  retratado  para  que  se  processe  o  necessário  estranhamento  que 
permite  diferenciar  seus  pontos  de  vista  e  com  isto  fazer  as  devidas  escolhas  de  recorte, 
enquadramento e foco do que ou de quem quer retratar. 

Esse duplo movimento –  colocar‐se no  lugar do outro  e, por  conseguinte agregar ao  já 
visto  àquilo  que  o  retratante  acha  que  o  outro  vê  –  é  que  garante  o  excedente  de  visão  ou  a 
exotopia, dando uma forma estética de acabamento ao outro. 

Observemos a pintura abaixo: 
 

                                                    
Figura l: Retirada do site https://www.google.com.br 
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Nela, Tarsila do Amaral se serve de um molhar axiológico em razão do seu movimento 
exotópico para retratar a obra “Abaporu”. O quadro foi pintado em óleo sobre tela em 1928 e dado 
de presente de aniversário ao escritor Oswald de Andrade, seu marido na época. A artista plástica 
valorizou o trabalho braçal (pé e mão grandes) e desvalorizou o trabalho mental (cabeça pequena) 
na obra, pois era o trabalho braçal que tinha maior importância na época. Essa valoração pode ser 
entendida como um excedente de visão, uma vez que a autora entra em empatia com o contexto 
político, econômico e social da época onde a arte era pouco ou quase nada valorizada no Brasil.  

A diferença e a tensão entre dois olhares – do retratado e do retratista – é expressa pela 
criação estética da obra. O etratista trabalha a partir de dois movimentos. Primeiro ele tenta captar 
o olhar do outro, ele tenta entender exatamente o que o outro olha. O segundo movimento consiste 
em,  segundo Amorim  (2012, p.  96),  “retornar  ao  seu  lugar, que por  sua vez,  é  extrerom  isso, o 
retratista procura sintetizar ou totalizar o que vê, de acordo com seus valores, sua perspectiva, sua 
problemática.”  

Por outro lado, o retratado tem cada momento de sua vida como incacabada, incompleta, 
como  se  sempre estivesse algo a mais para viver,  como devir  incessante. Ainda que o  retratista 
tente entender o ponto de vista do retratado, ambos os olhares jamais se fundem. 

Ao  retratar  a  obra  “Abaporu”,  Tarsila  do Amaral,  de  seu  lugar  exterior,  capta  algo  e 
essencial sobre o contexto histórico no Brasil, na década de 20 do século passado. Abaporu vem 
dos  termos em  tupi “aba”  (homem), “porá”  (gente)  e “ú”119    (comer),  significando  ʺhomem que 
come genteʺ  . O nome é uma referência à antropofagia modernista, que se propunha a deglutir a 
cultura estrangeira e adaptá‐la ao Brasil. 

Ao vilumbrarmos a pintura em  tela, entramos em empatia com a proposta do retratista, 
isto significa nas palvras de Bakhtin que: 

 
Ver e compreender o autor de uma obra  significa ver e compreender outra consciência, a 
consciência do outro e seu mundo, isto é, outro sujeito. [...] Na explicação existe apenas uma 
consciência, um sujeito; na compreensão120, duas consciências, dois sujeitos. Não pode haver 
relação dialógica com o objeto (BAKHTIN, 2010). 

 
Nesse  sentido,  o  autor  russo  nos  diz  que  a  explicação  é  desprovida  de  elementos 

dialógicos, ao passo que em certa medida, a compreensão é sempre dialógica. 
As características  físicas  refletem ainda presença marcante da  relação do homem com a 

terra. Ademais, cores da bandeira brasileira podem ser perfeitamente percebidas neste contexto de 
produção.  Economicamente,  o  Brasil,  particularmente,  a  cidade  de  São  Paulo,  começava  a 
industrializar‐se  e  se  desenvolver,  posto  que  politicamente,  o  país  vivia  o  fim  da  República 
Velha.121  

Enfim, agregado à leitura de textos, conceitos como os explicitados acima garantem uma 
interpretação,  do  ponto  de  vista  semiótico,  rica,  crítica  e  reflexiva  acerca  dos  elementos 
constitutivos de textos não verbais.  
 
 

                                                            
119 Grifo nosso 
120 Grifo do autor 
121 A Primeira República Brasileira, normalmente chamada de República Velha (em oposição à República Nova, período 
posterior,  iniciado  com  o  governo  de  Getúlio  Vargas),  foi  o  período  da  história  do  Brasil  que  se  estendeu  da 
proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, até a Revolução de 1930 que depôs o 13º e último presidente 
da República Velha Washington Luís. Esse período de  1889  até  1930,  chamado de República Velha,  também  ficou 
conhecido como ʺPrimeira Repúblicaʺ, ʺRepública dos Bacharéisʺ, ʺRepública Maçônicaʺ e ʺRepública da Buchaʺ, pois 
todos os presidentes civis daquela época eram bacharéis em direito. Quase  todos  foram  formados na Faculdade de 
Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, exceto Epitácio Pessoa.  
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Um poema machadiano e algumas hipóteses dialógicas:  
Poesia, carnaval e cultura 

 
Pedro Henrique Couto Torres122 

 
 

Assim, o outro não é algo que está fora e se opõe ao eu — e esse outro pode ser uma pessoa, 
um autor, uma  tradição estrangeira —; o outro é matéria com a qual se constitui a dicção 
machadiana, fundada sobre a contradição. (Hélio de Seixas Guimarães) 

 
A  leitura de um poema de Machado de Assis, publicado em 16 de  fevereiro de 1888 na 

Gazeta de Notícias, pode suscitar  impressão distinta do que — convencionalmente — associa‐se à 
dicção literária daquele escritor brasileiro. O bruxo do Cosme Velho, em uma orientação genuína e 
geneticamente  dialógica  do  discurso,  articulou  contradições  culturais  polifônicas  que  fundaram 
uma literatura única e responsiva na literatura nacional. Ao ter “sobretudo a possibilidade de ser 
reinterpretada  à medida  que  o  tempo  passaʺ  (CANDIDO,  2007,  p.  65),  a  obra machadiana  se 
contraria  frequentemente,  a  partir  das  interpretações  àquela  patente:  sua  nota  composicional 
harmoniza‐se e desafina‐se em diálogo variado para equacionar estética e historicamente a cultura, o 
cotidiano e a vida do país. Em uma sorte de polivalência literária universal, a arte machadiana se 
dirige à cada nova época que surge, recordando dos tempos passados um recado importante para 
o futuro. 

O  poema  apresentado  a  seguir —  pertencente  a  um  conjunto  literário  estudado  com 
menor  frequência  pela  crítica machadiana,  e  curiosamente  classificado  como  crônica —  permite 
vislumbrar a relação dialógica e carnavalizada na construção verbal do discurso artístico do autor. Para a 
formulação  de  nossas  hipóteses,  serão  trabalhados  os  conceitos  fundamentais  de  dialogismo, 
essência do pensamento bakhtiniano, a sátira menipeia, paródia, carnavalização e os elementos da 
construção formal de gêneros literários correntes em Machado, que permitiram uma construção de 
um  discurso  que  culmina  em  polifonia  literária.  Tais  conceitos,  pela  natureza  peculiar  que  os 
concebeu Bakhtin, relacionam‐se mútua, complexa e dependentemente. 

Partamos, pois, para a leitura do texto para, em seguida, erigirmos algumas hipóteses de 
orientação dialógica sobre a produção literária de Machado: 

 
N.° 47 
16 DE FEVEREIRO DE 1888. 
 
Voilà ce que lʹon dit de moi 
Dans la “Gazette de Hollande”. 
 
Talvez o leitor não visse, 
Entre editais publicados, 
Uma boa gulodice? 
Abra esses beiços amados. 
 
Vamos, não tenha vergonha, 
Estenda agora a lingüinha, 
Para que esta mão lhe ponha 
Sobre ela esta cocadinha. 
 
Disse nesse documento 
A câmara que é vedado 

                                                            
122 Mestrando do Programa de Pós‐Graduação em Literatura do Departamento de Teoria Literária e Literatura (TEL) da 
Universidade de Brasília (UnB). couto.pedroh@yahoo.com.br 
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Usar o divertimento 
Entrudo, como é chamado. 
 
Impôs as palavras duras 
Do parágrafo e artigo 
Do código de posturas, 
Código já meio antigo. 
 
A mim disse que a pessoa 
Que outras pessoas molhasse, 
Fosse a água má ou boa 
Que das seringas jorrasse, 
 
Incorreria na multa 
De uns tantos mil‐réis taxados, 
E não ficaria inulta, 
Se os não desse ali contados. 
 
Porque iria nesse caso 
Pagar suas tropelias 
Na cadeia, por um prazo 
De (no mínimo) dois dias. 
 
E as laranjas, que se achassem 
Na rua ou na estrada à venda, 
Mandava que se quebrassem, 
Como execrável fazenda. 
 
Laranja, bem entendido, 
Laranja, própria de entrudo, 
Um globo de cera, enchido 
Com água... às vezes, com tudo. 
 
Ora, se o leitor compara 
A exemplar compostura 
Do povo (exemplar e rara) 
Com o dizer da postura; 
 
Se adverte que uma só pinga 
De água não caiu na gente, 
Que não houve uma seringa 
Para acudir a um doente; 
 
Que o belo colo das damas 
Não viu o gesto brejeiro 
De apagar‐lhe internas chamas 
Quebrando um limão de cheiro; 
 
Conclui logo que a cidade 
Obedece, antes de tudo, 
A si (porque a edilidade 
É ela) e deixou o entrudo. 
 
Porém eu, que vi, em todos 
Os anos, isto na imprensa, 
Já desde o tempo dos godos 
(João, com tua licença!); 
 
E que, apesar de postura, 
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Vi seringas respeitáveis 
De água cheirosa e água pura, 
Terríveis e inopináveis; 
 
Crioulas e molequinhos 
Carregando em tabuleiros 
Prontinhos e arrumadinhos 
Infindos limões de cheiro; 
 
Eu diversamente opino, 
E digo que a lei se engana, 
Se cuida ter no destino 
Alguma ação soberana. 
 
Recorda a mosca pousada 
Na carroça, diz a fama, 
Que, ao vê‐la desatolada, 
Cuidou tirá‐la da lama. 
 
Não, amiga lei. O entrudo 
Desapareceu um dia 
Entre calções de veludo, 
Carnavalesca folia. 
 
Reapareceu mais tarde; 
Vingou por bastantes anos, 
Com estrondo, com alarde, 
Triunfos grandes e ufanos. 
 
Chega a polícia de novo 
E desterra o velho entrudo; 
Troca de brinquedo o povo, 
Fica somente veludo. 
 
Mas quando houverem passado 
O tempo e a policia, a ponta 
Da orelha do desterrado 
Entre bisnagas aponta. 
 
E porque legem habemus, 
Seja branda ou seja dura, 
Anualmente veremos 
A mesma inútil postura. (ASSIS, 2008, p. 792 ‐ 794). 

 
Ao longo das vinte e três quadras do poema, o leitor se depara com uma situação inusitada: 

o discreto Machado de Assis, o consagrado e sóbrio romancista e fundador da Academia Brasileira 
de Letras,  teria escrito um poema em  tom de  ʺcarnavalesca foliaʺ, em uma forma oral e popular, 
versando sobre um  tema prosaico e cotidiano: o carnaval. Não são mais protagonistas os versos 
clássicos dos quais o escritor lançara mão nos livros de poesia romântica ou parnasiana (Crisálidas 
e Ocidentais, a título de contestável exemplo). Aqui no poema, bem como na maior parte dos outros 
textos que compõe a Gazeta de Holanda, o eu‐lírico (eu‐paródico?) se vale de metros populares ao 
ouvido brasileiro: redondilhas.  

O poema inteiro é construído, ao leitor, com vivas imagens do carnaval e das brincadeiras 
vividas  no  entrudo:  ʺ Talvez  o  leitor  não  visse,/ Entre  editais publicados,/ Uma  boa  gulodice?/ 
Abra esses beiços amados./ Vamos, não tenha vergonha,/ Estenda agora a linguinha,/ Para que esta 
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mão lhe ponha/ Sobre ela esta cocadinha.ʺ A cosmovisão carnavalesca dá a base pela qual se guiam 
as quadras. Daí surge a relação com o carnaval e a carnavalização. 

Para  Bakhtin  (2008;  2010a),  a  carnavalização  é,  grosso  modo,  o  processo  pelo  qual  os 
gêneros literários se conjugam a uma profunda relação com o folclore carnavalesco: impregnam‐se 
de  uma  cosmovisão  carnavalesca  que  os  particulariza  e  coloca‐lhes  a  imagem  e  a  palavra  numa 
relação  especial  com  a  realidade.  A  literatura  carnavalizada  é  aquela  que  ʺ  [...]  direta  ou 
indiretamente, através de diversos elos mediadores, sofreu a influência de diferentes modalidades 
de  folclore  carnavalesco  (antigo  ou  medieval)ʺ  (BAKHTIN,  2010a,  p.  122).  Daí  vem  a  alegre 
relatividade da cosmovisão carnavalesca que debilita e enfraquece qualquer  tipo de dogmatismo, 
contrariando‐se ao monologismo oficial da lei: ʺE porque legem habemus,/ Seja branda ou seja dura,/ 
Anualmente veremos/ A mesma inútil postura.ʺ 

Em Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais, Bakhtin 
reconsidera a interpretação do risível na obra renascentista do escritor francês (e para além daí) e 
elucida as perspectivas originais e de alto nível literário deste. Para Bakhtin, a visão carnavalesca 
de mundo  (e de vida)  teve papel decisivo nas visões do homem da  Idade Média  (e  também do 
Renascimento): “O carnaval é a segunda vida do povo, baseada no princípio do riso. É a sua vida 
festiva.” (BAKHTIN, 2008, p. 7). O poema trazido de Machado é marca dessa cosmovisão, embora 
não encerre os problemas circunscritos ao texto.123 

Machado,  para  o  jornal  do  qual  se  retirou  o  poema,  escrevia  sob  o  pseudônimo  de 
Malvolio; ou, como no caso do presente texto, não deixava assinatura autoral. Uma vez que, por 
ora, não possamos explorar as peculiaridades da assinatura autoral e suas relações dialógicas e de 
alteridade,  insistamos  sumariamente na questão do gênero  literário e dialogismo, especialmente 
nas  contradições  entre  prosa,  de  proposta  dialogizante,  e  gêneros  monológicos,  estudados 
exaustivamente por Mikhail Bakhtin. 

Em O Discurso na Poesia e o Discurso no Romance, Bakhtin é incisivo ao afirmar que a imagem 
artisticamente prosaica “só pode se desenvolver, tornar‐se complexa e profunda e atingir ao mesmo 
tempo a perfeição artística apenas nas condições do gênero romanesco” (BAKHTIN, 2010b, p. 87). 
Isto quer dizer que o romance é o espaço privilegiado para a construção de um discurso prosaico e 
variado, isto é, dialogizado e dialógico. Quanto aos gêneros poéticos, acrescenta: 

 
Nos gêneros poéticos (em sentido restrito) a dialogização natural do discurso não é utilizada 
literariamente, o discurso satisfaz a si mesmo e não admite enunciações de outrem fora de 
seus  limites. O  estilo  poético  é  convencionalmente  privado  de  qualquer  interação  com  o 
discurso alheio, de qualquer ‘olhar’ para o discurso alheio. (BAKHTIN, 2010b,  p. 93). 

 
Portanto, a poesia, de  alguma maneira,  restringiria um  acesso discursivo mais variado  e 

livre na literatura. Aquela se pautaria em um mundo incontestável de um discurso em que impera 
só uma voz e linguagem, a do poeta. 

 
O mundo da poesia que o poeta descobre, porquanto mundo de contradições e de conflitos 
desesperados,  sempre  é  interpretado  por  um  discurso  único  e  incontestável.  As 
contradições, conflitos e dúvidas permanecem no objeto, nos pensamentos, nas emoções, em 
uma palavra, no material, porém sem passar para a linguagem. Na poesia o discurso sobre a 
dúvida deve ser um discurso indubitável. (BAKHTIN, 2010b, p. 94). 
 

                                                            
123 Valemo‐nos da prudente ressalva de Alfredo Bosi: ʺAs noções de  ʹdialogismoʹ e  ʹcarnavalizaçãoʹ de Mikhail Bakhtin 
ainda  poderão  prestar  bom  serviço  no  cumprimento dessa  tarefa  analítica  [à  obra de Machado], desde  que  sejam 
adotadas cum grano salis. Mas, feitas as aproximações cabíveis, a interpretação histórica pede que se dê a Machado o 
que é de Machado: a sua perspectiva, o seu tom e os objetos que escolheu para assestar a sua mira.ʺ (BOSI, 1999, p. 
162). 
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As considerações bakhtinianas sobre o discurso da poesia são sempre acompanhadas das 
sobre  o  romance  e  prosa. O  discurso  da  prosa  é  prenhe  de  uma  variedade  de  estilos,  línguas, 
linguagens e dialetos que  lhe  conferem um aspecto plurilíngue.  Já o da poesia é, nesse aspecto, 
empobrecido, muito embora afirme Bakhtin que “não significa certamente que o plurilinguismo ou 
mesmo  o multilinguismo não possam penetrar  inteiramente na  obra poética. É  verdade  que  as 
possibilidades são limitadas.” (idem, op. cit., p. 94). Há um limite para o plurilinguismo adentrar a 
poesia, não acontecendo o mesmo fenômeno no romance. A partir do momento em que o poeta se 
vale de autêntico plurilinguismo, ele habitará a seara da prosa. 

O  que  nos  parece  particularmente  intrigante  nessa  formulação menos  teórica  do  que 
analítica  em Bakhtin  é que  ela  aparenta  entrar  em  xeque quando  se pondera  alguns dos  textos 
machadianos. O  início do  romance Esaú  e  Jacó, de 1904,  já evidencia aquela cosmovisão da qual 
mais cedo nos referíamos. A cabocla Bárbara, personagem popular do livro, traz consigo elementos 
da cultura carnavalizada dos arrabaldes cariocas. É a ela que recorre Natividade, mãe dos gêmeos 
Pedro e Paulo, para adivinhar as ʺcousas futurasʺ que recairão a sua prole. Até onde Bakhtin nos 
ensina,  o  romance  perfeitamente  articula  o  dialogismo  em  sua  tessitura  de  gênero.    Quando 
pensamos no poema analisado, surgem dúvidas quanta à generalidade das afirmações teóricas de 
O Discurso na Poesia e o Discurso no Romance,  já que, mesmo em poesia, o poema n. 47 da Gazeta de 
Holanda traz uma atmosfera carnavalizada da prosa. 

Um  texto  que  parece  atenuar  parte  deste  dilema  teórico  encontra‐se  em  Problemas  da 
Poética de Dostoiévski  (BAKHTIN, 2010a), no  capítulo dedicado às  ʺPeculiaridades do gênero, do 
enredo e da composição das obras de Dostoiévskiʺ.   Ao propor suas considerações sobre a sátira 
menipeia, Bakhtin conclui que essa teria sido decisiva na formação genética e histórica do romance 
enquanto  um  gênero  dialógico.  A  última  característica  da  sátira  menipeia  é  sua  publicística 
atualizada: 

 
Por último, a derradeira particularidade da menipeia é sua publicística atualizada. Trata‐se de 
uma  espécie  de  gênero  ʹjornalísticoʹ  da  Antiguidade,  que  enfoca  em  tom  mordaz  a 
atualidade ideológica. As sátiras de Luciano são, no conjunto, uma autêntica enciclopédica 
da  sua  atualidade:  são  impregnadas  de  polêmica  aberta  e  velada  com  diversas  escolas 
ideológicas, filosóficas, religiosas e científicas, com tendências e correntes da atualidade, são 
plenas de  imagens de  figuras atuais ou recém‐desaparecidas, dos  ʹsenhores das  ideiasʹ em 
todos  os  campos  da  vida  social  e  ideológica  (citados  nominalmente  ou  codificados),  são 
plenas  de  alusões  a  grandes  e  pequenos  acontecimentos  da  época,  perscrutam  as  novas 
tendências da evolução do cotidiano, mostram os tipos sociais de um surgimento em todas 
as camadas da sociedade, etc. Trata‐se de uma espécie de  ʹDiário de escritorʹ, que procura 
vaticinar e avaliar o espírito geral e a  tendência da atualidade em  formação. As sátiras de 
Varro,  tomadas  em  conjunto,  constituem  esse  ʹDiário de  escritorʹ  (porém,  com  acentuado 
predomínio do elemento cômico‐carnavalesco). Encontramos a mesma particularidade em 
Petrônio, Apuleio e outros. O caráter jornalístico, a publicística, o folhetinismo e a atualidade 
mordaz  caracterizam,  em diferentes graus,  todos os  representantes da menipeia. A última 
particularidade por nós  indicada combina‐se com  todos os outros  indícios do mencionado 
gênero.  São  essas  as  particularidades  fundamentais  do  gênero  da  menipeia  (BAKHTIN, 
2010a, p. 135). 

 
É  importante  recordar  o  veículo  de  onde  se  publicou  esse  poema  (possível  de  ser 

denominado  poema‐notícia    ou  poema‐crônica) de Machado:  o  periódico Gazeta  de Notícias. Os 
poemas deste periódico, que equacionam os fatos ordinários do dia, aparecem como uma contradição 
ao  entendimento  tradicional,  elevado, grandiloquente  e nobre da poesia  oitocentista. Em  forma 
poética,  mas  de  tom  prosaico,    assumem  um  caráter  atualizado  da  publicística  e  dos  eventos 
ordinários e cotidianos presenciados na semana. Ressalte‐se: o poema trazido em questão é do dia 
16 de fevereiro, contexto de plena folia carnavalesca. Daí poderíamos afirmar que o poema n. 47 é 
uma espécie daquele  ʺdiário de escritorʺ em que  se  figura uma enciclopédia da atualidade e do 
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cotidiano brasileiros. Não podemos perder de vista o  caráter  também  cotidiano  e ordinário dos 
vários  textos  literários  publicados  nos  folhetins  que  traziam  o  espírito menipeio  da  literatura 
antiga. 

  O discurso da  literatura machadiana  formulou‐se responsivamente a partir de um 
diálogo com outros gêneros  literários. Assumindo a  literatura como representação e  instância da 
vida, Machado de Assis montou um palco e “encarou os gêneros como cenário, que se transforma 
em  cada  peça.”  (CURVELLO,  1982,  p.  485).  Para  Curvello  (1982),  as  concepções  de Machado 
evoluem com a reflexão sobre a natureza dos gêneros, o seu destino, as suas especificidades e o 
contexto  em  que  atuam.  Isto  quer  dizer  que  o  romancista  consagrado  prescindiu  também,  por 
exemplo, da exploração de gêneros não‐prosaicos: o teatro e a poesia fizeram constantemente parte 
do amadurecimento progressivo de  sua  literatura. É valido mencionar o poema herói‐cômico O 
Almada  ,  um  texto  trabalhado  por Machado  por mais  de  duas  décadas  (cujas  primeiras  partes 
publicou‐se na Revista Brasileira, em 1879; em 1885, nʹA estação, mais outras; e, finalmente, em 1901, 
no  livro  Poesias  Completas).  Este  texto  enigmático  e  inacabado  da  produção machadiana  ʺficou 
praticamente esquecido pela crítica ao longo de todo o século XXʺ (GUIMARÃES, 2012, p. 120). O 
poema é uma tentativa paródica de ʺcantarʺ a história brasileira pensada em alguns trechos épicos 
da Ilíada. Lembremos que: 

 
Como já tivemos oportunidade de observar, a paródia é um elemento inseparável da ʺsátira 
menipeiaʺ e de  todos os gêneros carnavalizados. A paródia é organicamente estranha aos 
gêneros puros (epopeia, tragédia), sendo, ao contrário, organicamente própria dos gêneros 
carnavalizados (BAKHTIN, 2010a, p. 145). 

 
Neste singular poema da Gazeta de Holanda é possível iniciar uma discussão, ainda longe da 

exaustão, acerca das particularidades e problemáticas da cultura brasileira enquanto pertencente a 
uma  tradição  carnavalizada,  paródica  e  dialógica.  Até  mesmo  outro  representante  de  nossa 
literatura, supostamente  também sóbrio e discreto, como costumeiramente é retratado, Graciliano 
Ramos,  teria  exposto  uma  leitura  do  carnaval  :  ʺO  Brasil  é  um  país  fundamentalmente 
carnavalesco.  [...] O carnaval! Vai começar o  riso nervoso, a gargalhada estridente que dura  três 
dias. Não fosse o Brasil a boa terra que é, radicalmente carnavalesca! (RAMOS, p. 58‐59). O texto é 
do autor nordestino. Entretanto, o autor publicou‐o sob o pseudônimo de ʺJ. Calistoʺ, em fevereiro 
de  1921,  apenas  algumas  décadas  depois  de Machado.  Publicou‐o  em  um  pequeno  jornal  de 
Palmeira dos Índios — um jornal editado por um padre da cidade. 

  Feitas  nossas  hipóteses  e  considerações  gerais  acerca  do  poema  machadiano, 
pensamos  na  respondibilidade  entre  a  literatura  e  a  cultura  ,  lócus  onde  se  revela  uma  rara 
filigrana da tessitura humana — as questões  literárias de gênero são também questões de cultura. 
Como  dissera  Bakhtin:  ʺPara  nós,  o  problema  da  carnavalização  da  literatura  é  uma  das 
importantíssimas  questões  de  poética  histórica,  predominantemente  da  poética  dos  gênerosʺ 
(2010a, p. 122). O jornal e o folhetim, espécies de atualização das notícias do dia, funcionam, desde 
que manejados por bons escritores, dialogicamente. Anunciam o riso, desde o passado, até os limites 
do  presente  inacabado  que  se  orienta  para  um  futuro  menos  monológico,  ainda  que  com 
fatalidades dos discursos que diminuam a liberdade e amesquinhem o ser humano no diálogo com 
o Outro — a contradição movente da Literatura, do Homem. 

 
REFERÊNCIAS 
 
ASSIS, Machado  de. Obra  completa.  (4 Vol.)  (Org.).  por Aluizio  Leite Neto  et  ali.  2.  ed.  Rio  de 
Janeiro: Nova Aguilar, 2008. 
BAKHTIN, M. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. 
6. Ed. Brasília/São Paulo: Universidade de Brasília; Hucitec, 2008. 



 
 

  255

______. Problemas da Poética de Dostoiévski. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010a. 
______. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. 6. Ed. São Paulo: Hucitec, 2010b. 
BEZERRA,  Paulo.  Prefácio:  uma  obra  a  prova  do  tempo.  In:  BAKHTIN, Mikhail.  Problemas  da 
Poética de Dostoiévski. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010a. 
BOSI, Alfredo. O enigma do olhar. São Paulo: Editora Ática, 1999. 
CANDIDO, Antonio. Esquema de Machado de Assis.  In: Vários Escritos. 4. Ed. São Paulo/Rio de 
Janeiro: Duas Cidades, Ouro sobre Azul, 2004. 
CURVELLO, Mario. Falsete à poesia de Machado de Assis. In: BOSI, Alfredo et al. Machado de Assis. 
São Paulo: Ática, 1982. 
GUIMARÃES,  Hélio  de  Seixas.  Machado  de  Assis  e  Faustino  Xavier  de  Novais:  o  caso  das 
Crisálidas. In: GUIMARÃES, Hélio de Seixas & SENNA, Marta de (Org.). Machado de Assis e o outro: 
diálogos possíveis. Rio de Janeiro: Móbile 2012. 
RAMOS, Graciliano. Linhas tortas. 18. Ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Record/Didática Paulista. 
 
 
 
 
 



 
 

  256

Vida, cultura e alteridade em “Minhas tardes com Margueritte” 
 

Sebastiana Almeida Souza124 
                                                                               Simone de Jesus Padilha125 

 
 

 
 
 
Este pequeno ensaio pretende fazer uma breve leitura, tendo por base parte do referencial 

bakhtiniano, do  filme “Minhas  tarde com Margueritte”  (La Tête En Friche), estreado no Brasil em 
2011  e  protagonizado  pelo  famoso  ator  francês  Gérard  Depardieu  e  pela  adorável  Gisèle 
Casadesus, sob direção de Jean Becker. O enredo traz a história de Germain Chazes, que leva uma 
vida comum no pequeno vilarejo  francês, como um cultivador de  tomates e uma espécie de  faz‐
tudo. Em certo dia, Germain passa pela praça e encontra uma velha senhora sentada, Margueritte, 
num banco, olhando para as pombas. A partir daí, nasce uma bela relação entre os dois, em que a 
leitura se fará sempre presente, pois Margueritte é apaixonada por  livros e tenta  inserir Germain 
no mundo  letrado.  Já Germain  tem sérias dificuldades com a  leitura,  fruto de um  triste passado 
escolar e uma difícil relação com uma mãe emocionalmente instável e aparentemente insensível. 

Esta simples estória é contada de uma forma bastante singela, convidando o espectador a se 
emocionar  com  o  destino  de  ambas  as  personagens  e  com  os  acontecimentos  que  levam  à 
transformação  do  quase  iletrado  Germain  em  uma  nova  pessoa,  em  um  leitor  sensível.  Este 
pequeno estudo, portanto, pretende estabelecer uma articulação entre as diversas situações vividas 
no filme com alguns conceitos bakhtinianos, a fim de melhor compreender as relações entre vida, 
cultura e alteridade. 

Em variados textos, Bakhtin e o Círculo apontam para a articulação entre o estético, o ético 
e  o  cognitivo,  compreendidos  “no  todo da  cultura  humana”. Assim,  podemos  estabelecer  uma 
relação entre o conteúdo do  filme  (domínio do estético), a vida  (domínio do ético) e o cognitivo 
(domínio do conhecimento). Dessa forma é que pensamos o nosso pequeno ensaio. 
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 Interação: domínio do ético 
 
Há  diversas  passagens  do  filme  que mostram  bem  a  interação  entre  as  personagens 

protagonistas, Germain e Margueritte, como  também entre estes e as personagens coadjuvantes, 
como  a mãe  e  a  namorada  de Germain,  e  seus  amigos  do  bar  de  Francine. Desde  o  primeiro 
encontro, no parque,  em que Germain  está a  contar as pombas  e  trava o primeiro diálogo  com 
Margueritte,  temos  ali  o  exemplo  de  uma  interação  fortuita,  mas  que  será  o  início  de  um 
relacionamento  especial,  em  que  a  constituição  de  ambos  os  sujeitos  se  dará  através  do 
compartilhamento da cultura  letrada, através dos  livros e novas palavras que são reinseridos na 
vida cotidiana de Germain. Neste aspecto, há dois acontecimentos que valem comentário: o fato de 
Germain dar nome aos pombos e reconhecê‐los em sua singularidade – o que remonta também a 
uma das cenas iniciais do filme, em que Germain quer escrever seu nome no marco dos soldados 
de guerra da praça da cidade. Aqui remontamos à necessidade de afirmação e reconhecimento do 
sujeito  na  sociedade,  de  seu  valor  e  sua  singularidade,  através  da  denominação.  Em  termos 
bakhtinianos, teremos um sujeito único, irrepetível, conforme Bakhtin (1993[1919‐1921]) denomina 
por uma “unicidade individual” ou “unicidade do ser”. 

Aliás, a denominação, pela palavra – os nomes‐ marcam bem uma das propostas do filme 
e uma via pela qual seguiremos nossa leitura. 

Assim, durante toda a estória, a interação constitui terreno fértil ali para que a linguagem 
se coloque, as palavras criem vidas, sejam elas retiradas dos livros de Margueritte ou da sabedoria 
da vida cotidiana de Germain. 

 
Domínio do conhecimento e alteridade:  

    
Na  obra  cinematográfica  em  questão,  temos  a  forte  sugestão  ao  valor  do  conhecimento. 

Germain se apropria de novas palavras e novos conhecimentos e os incorpora à sua vida cotidiana, 
compartilhando‐os, nas diversas interações com seus amigos, do bar de Francine. A ressignificação 
de expressões e palavras recria o seu mundo, em que, é claro, percebermos a troca entre linguagem 
e vida. Como exemplo, podemos citar o episódio em que Margueritte, numa conversa  informal, 
acaba  por  decifrar  a  alcunha  de  “The Cooker”,  nunca  antes  compreendida  por Germain  dessa 
maneira, por emitir sempre um conjunto sonoro baseado na língua francesa: “Zicuk”. A presença 
da  língua  estrangeira ali, da  língua do outro  ressignificada no  contexto mais próximo,  faz  todo 
sentido  para Germain,  que  inicia  a  percepção  de  que  as  palavras  servem  à  denominação  e/ou 
explicação das  coisas  e  seres do mundo. A denominação  ali de  “The Cooker”  – O  cozinheiro  ‐ 
revela, a Germain, a natureza semântica do processo de nominalização. Contudo, nem sempre a 
questão fonológica aponta para uma construção adequada, como na cena em que Germain retruca 
o amigo a respeito de um tal de “Guide Maupassant”, análogo ao “Guide Michelin”, que se refere, 
na verdade, ao escritor Guy de Maupassant. Mais uma vez a palavra que denomina é o foco desta 
produção fílmica. 

Emblemática, ainda, a cena em que Germain, na casa de Margueritte, descobre ter sido ela 
uma importante pesquisadora, em missão pelas Nações Unidas e, ao fim da vida, o que lhe resta a 
não  ser  seus  livros  e  o  desprezo  de  seus  familiares,  que  a  consideram  uma  despesa  a mais, 
transferindo‐a  para  um  asilo  mais  barato  em  outro  país.  Neste  ponto,  a  generosidade  da 
personagem ao compartilhar seu conhecimento com aquele homem rude nos remonta à reflexão 
sobre o valor do conhecimento em nossa época, na perspectiva bakhtiniana (Bakhtin, 2003 [1974], 
p.  394) de um  “abrir‐se para  o  outro”, numa perspectiva dialógica de  troca, um  completo  “ato 
bilateral de conhecimento‐penetração”, em que “o critério não é a exatidão do conhecimento mas a 
profundidade da penetração”, configurando “o significado da simpatia e do amor”. 



 
 

  258

E são simpatia e amor que unem, desde o  início, Germain e Margueritte, provocando até 
mesmo ciúmes em sua namorada Anette. A admiração entre ambos cresce a cada encontro. Em um 
deles, muito significativo, Germain leva tomates e outros legumes que cultiva para a amiga, e um 
diálogo interessantíssimo se trava: 

 
Margueritte: ‐ E o fertilizante? 
Germain: O que tem o fertilizante? 
Margueritte: Então, o fertilizante... 
Germain:  O  fertilizante,  o  fertilizante,  por  mais  fertilizante  que  terra  receba,  se  ela  é  ruim,  vai 
continuar assim. Como muito, vai tirar 4 ou 5 batatas do tamanho de uma pedra. Mas se você tem uma 
terra preta, espessa, com torrões, que fica presa, dará a você tudo o que tem dentro. Não vai precisar de 
fertilizante. 

 
Neste momento, Margueritte  fica parada, olhando admirada a Germain, pois  reconhece 

nele essa  terra  fértil que não precisa de  fertilizante, uma alusão a um processo educativo em que 
indivíduos estão abertos ao conhecimento, abertos ao que o outro possa  lhe  trazer de novo e de 
bom. Para Germain, infelizmente, este processo não se deu no ambiente escolar, do qual só possui 
lembranças  ruins  e  traumáticas, protagonizadas por um professor  autoritário  e  insensível  e por 
colegas  debochados,  marcando,  para  sempre,  a  separação  entre  a  criança  e  o  conhecimento, 
inscrevendo na alma de Germain o medo, a insegurança e a dificuldade diante da cultura letrada. 
Se  o  outro  nos  constitui,  como  bem  afirma  Bakhtin  e  Ponzio,  o  Germain  rude  é  esse  sujeito 
constituído por outros nada positivos: a mãe indiferente, as situações escolares humilhantes. 

Outro momento que nos encaminha para as questões de alteridade é quando Margueritte 
chama  a  atenção  de  Germain  para  a  leitura  como  “escuta”:  “Ler  é  também  escutar”,  diz  ela. 
Segundo Ribeiro (2013), baseando‐se em Ponzio: 

  
A escuta é o elemento essencial da palavra. A peculiaridade do homem não está no fato de 
ele ser um animal que fala e trabalha, mas no fato de ser o único animal que escuta. Escutar 
não  é  ouvir, mas  estar  atento  ao  que  o  outro  quer  dizer,  ou  seja,  assumir  uma  atitude 
responsiva diante do outro que fala. (Ribeiro, 2003, s/p) 

 
A relação de Germain com o dicionário emprestado por Margueritte também nos aponta 

para algumas conclusões: para Germain, no dicionário “faltam palavras ou sobram palavras”. E, 
ainda, não  traz  todos os  tipos de  tomate que ele conhece. Neste momento, ele percebe que, por 
mais que a cultura  letrada, o depositário de palavras de uma  língua seja abrangente, nunca dará 
conta do conhecimento da vida. Aqui, a ideologia do cotidiano fala mais alto, e o filme consegue, com 
muita delicadeza, mostrar o valor de ambos os conhecimentos: o de mundo e o da cultura letrada, 
e a possível troca, digamos em termos bakhtinianos, amorosa, de encontro e escuta, entre eles. 

 
Exotopia: domínio do estético 

 
Para Germain,  colocar‐se  no  lugar do  outro  é  impossível. Diz  a Yussef,  em  resposta  à 

conhecida pergunta sobre “o que você  faria e meu  lugar?”: Eu não  estou no  seu  lugar,  já me  custa 
estar  em  meu  lugar.  Podemos  abstrair  daqui  o  aspecto  exotópico  visto  pelo  ponto  de  vista  do 
cineasta,  que  remonta  a  uma  explicação  dada  por  Ponzio  a  respeito  do movimento  exotópico, 
trabalhado  por  Bakhtin  e  o  Círculo  em  alguns  textos,  primordialmente  em  “O  autor  e  a 
personagem na atividade estética” (2003 [1920]). Para Bakhtin, o movimento exotópico permite o 
excedente da visão estética:  

 
Quando  contemplo no  todo um homem  situado  fora  e diante de mim, nossos horizontes 
concretos  efetivamente  vivenciáveis  não  coincidem.  Porque  em  qualquer  situação  ou 
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proximidade que esse outro que contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e 
saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode ver. [...] Esse excedente 
da minha visão, do meu conhecimento, da minha posse – excedente sempre presente em face 
de qualquer outro indivíduo – é condicionado pela singularidade e pela insubstitutibilidade 
do meu lugar no mundo [...] (Bakhtin, 2003 [1920], p. 21). 

 
 Já  em  Ponzio  (2010),  ao  tratar  da  “Palavra  e  irreversibilidade  da  relação  eu‐outro”, 

sentimos os ecos da fala espontânea de Germain: 
  

O eu de cada um, como eu não teórico, é o existir em maneira não‐substituível e 
não‐intercambiável  em  relação  ao  outro.  [...]  Em  consideração  à  dissimetria,  à  não 
convertibilidade da relação eu‐outro, ao fato de que por eu como ato responsável e palavra 
vivente – e não como desencarnado eu teórico, o outro não é um outro eu – compreende‐se o 
caráter  ilusório  da  interpretação  da  relação  de  alteridade  em  termos  de  empatia  e  de 
identificação. “Ponha‐se no meu  lugar”; “Se eu estivesse no seu  lugar”, “se eu fosse você” 
são expressões que fazem parte do discurso, segundo o qual a relação eu‐outro é reduzida a 
uma  relação  de  troca  entre  termos  iguais,  equiparáveis,  reciprocamente  substituíveis. De 
fato, ninguém pode  colocar‐se no  lugar do outro. Mas,  se  isso  fosse possível, aconteceria, 
entre outras coisas, que ali onde existem dois, duas perspectivas, dois centros de avaliação, 
dois mundos diferentes, existiria um só, mas um só abstrato, monoliticamente idêntico a si 
mesmo, sem alteridade, um abstrato e impossível eu monológico.” (Ponzio, 2010, pp. 34‐35)  

 
Por  outro  lado,  somos  nós,  espectadores  é  que  estamos  do  outro  lado,  exotopicamente 

posicionados, no lugar de quem aprecia a singela obra cinematográfica que agora nos inspira para 
esse  ensaio  e  em  cujo  conteúdo  podemos  fazer  articular  as  categorias  bakhtinianas  que  temos 
estudado  em  diferentes  textos  teóricos. Mais  uma  vez,  parece‐nos  que  a  arte  está  adiante  na 
ciência, do puramente cognitivo. 

 
Conclusão 

 
Estas breves considerações mereciam um aprofundamento  teórico, que nos é  impossível 

pelo  espaço‐tempo  reservado  a  esta  publicação, mas  que  encaminharia  para  uma  compreensão 
renovada a respeito do processo  interacional mediado pela  linguagem. Significa além, rever esta 
posição  sobre  a  linguagem  faz,  imediatamente,  ressignificar  e  reconsiderar  o  valor  do 
conhecimento partilhado entre eu e outro, em nossa contemporânea cultura letrada, como bem nos 
é  apresentado  na  bela  estória  de  amor  entre  Germain  e  Margueritte.  Amor  porque  é  não 
indiferença pelo próximo. Daí  temos dois  caminhos:  apreciar  a  canção  final  que  acompanha  os 
créditos do filme: 

Um encontro pouco comum 
Entre o amar e a ternura, 
Não tinha outra coisa 
Tinha nome de flor 
e vivia entre as palavras. 
Adjetivos rebuscados, 
Verbos que cresciam como a 
grama , alguns ficavam. 
Entrou suavemente 
desde o córtex 
até o meu coração. 
 
Nas histórias de amor 
há mais que amor, 
às vezes 
não há nenhum “eu te amo” 
mas se amam 
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Um encontro pouco comum 
Eu a conheci por acaso no parque 
Ela não ocupava muito espaço, 
era do tamanho de uma pomba com suas pernas 
Envolta em palavras nomes, como o meu. 
Ela me deu um livro, e outro, 
e as páginas se iluminaram. 
Não morra agora, 
há tempo, espere. 
Não é hora, florzinha 
me dê um pouco mais de você. 
Me dê um pouco mais da sua vida. 
Espere. 

 
  Ou seguir o enunciado ponziano gerado através da palavra bakhtiniana: 

Bakhtin  insiste  particularmente  no  inevitável  envolvimento  com  o  outro  que 
comporta o existir  responsavelmente, e participa na unidade do próprio  lugar no mundo. 
Envolvimento pelo qual o outro é o “meu próximo”, o outro concreto, e não com um outro 
eu abstrato, teoricamente concebido como consciência abstrata. (Ponzio, 2010, p. 36) 
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