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Quando éramos inquilinos, disse outro camponês, depois de dois 
meses de participação nas atividades de um Círculo de Cultura num 
asentamiento, e o patrão nos chamava de ingênuos, dizíamos: 
obrigado, patrão. Para nós, aquilo era um elogio. Agora, que 
estamos ficando críticos, sabemos o que queria dizer com ingênuos. 
Chamava-nos de bobos. E que é ser crítico? – lhe perguntamos. É 
pensar certo. É ver a realidade como ela é, respondeu (FREIRE, 
2007, p. 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMO 
 
 

 
Esta tese traz um estudo da proposta freireana para a alfabetização, a partir da 
hipótese de interfaces entre seus pressupostos e os da filosofia da linguagem de 
Bakhtin, delimitados nos objetivos. Para tanto, buscou-se refazer o percurso das 
leituras empreendidas por Freire na construção da arquitetônica de suas 
proposições. Nessa direção, seguiu-se o panorama da produção de Freire, 
apresentado por Souza (2001), no livro Um convite à leitura de Paulo Freire. Na 
reconstrução dessa trajetória, alguns estudos de vital importância: Vasconcelos & 
Brito (2006), um glossário dos Conceitos de educação em Paulo Freire, tratando de 
termos como antidiálogo, diálogo, dialogação, dialogismo. Rosas (2004) e Scocuglia 
(1999), um resgate das experiências que o conduziram às leituras no intuito de 
fundamentar as concepções forjadas em “tempos fundantes”. Também nessa 
perspectiva, mapeou-se o percurso dos conceitos filosóficos de Bakhtin, seguindo a 
cronologia apontada pelos biógrafos Clark & Holquist (2003), Ponzio (2008). No trato 
com os principais conceitos de Bakhtin, foram tomados os estudos de Brait (2005, 
2006 e 2009) e de outros como Faraco & Tezza (2009); Faraco (2001), Tezza 
(2002); Souza (2002), Fiorin (2001), Sobral (2005, 2009), que apontam o percurso 
dos principais conceitos constitutivos da filosofia por ele proposta, dos quais foram 
elencados linguagem, palavra, consciência, diálogo e dialogismo. Não em uma 
perspectiva estanque, mas no interior do macroprojeto filosófico desse pensador que 
colocou a linguagem no cerne da interação humana, da qual resulta a valoração do 
mundo, refletida e refratada pela palavra, material da linguagem. Tal projeto trilhou 
um caminho de aparentes coincidências com o de Freire, que construiu uma 
proposta educativa na qual a palavra deixasse de prestar serviços à opressão. No 
percurso, Freire sistematizou proposições para a alfabetização, as quais nesta 
pesquisa denominaram-se de Pedagogia da Leitura. A análise do pensamento de 
Bakhtin partiu do texto Para uma filosofia do ato, apontado como “a matriz filosófica 
de tudo o que vem depois; que confirma e esclarece os demais textos” (Amorim, 
2009); “síntese do pensamento bakhtiniano” (SOBRAL, 2005). De Freire, iniciou-se 
com A Importância do Ato de Ler em três artigos que se completam (2008), cuja 
leitura exigiu retorno à sua primeira sistematização escrita: Educação e Atualidade 
Brasileira (2001), perpassando outras obras nas quais fundamentou os pilares de 
sua proposta e esboçou os pressupostos linguístico-filosóficos para a alfabetização. 
Em uma breve discussão, os aspectos histórico-sociológicos condicionantes da 
filosofia de Bakhtin, dos conceitos elaborados nas bases de sua antropologia 
filosófica. Na sequência, dois encaminhamentos são apresentados: a análise do 
trajeto de Freire e de Bakhtin – espaços e tempos, concepções subjacentes aos 
escritos ou neles explicitadas, distanciamentos e convergências entre os 
determinantes de suas leituras. Depois, o confronto do arcabouço filosófico do que 
neste estudo é concebido como uma pedagogia freireana da leitura e o da filosofia 
bakhtiniana da linguagem; as vertentes teóricas de cada um. Aproximações e\ou 
distanciamentos entre suas concepções de linguagem, palavra, consciência, diálogo 
e dialogismo, nas leituras que empreenderam. Na conclusão, os (des)encontros 
entre esses grandes filósofos do Dialogismo são analisados.  
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ABSTRACT 
 
 
 

This thesis is a study of Freire´s approach on literacy, from the hypothesis of 
interface between his pre-assumptions and bakhtinians about philosophy of 
language, traced in our objective. For that, the books that Freire read, in order to 
organize his proposals were reread. In this sense, SOUZA´s (2001) sketch was 
essential, with the book Um convite à leitura de Paulo Freire. When reading Freire´s 
trajectory, some studies are vital: Vasconcelos e Brito (2006), um glossário dos 
Conceitos de educação em Paulo Freire, dealing with terms like antidialogicity, 
dialogue, dialogicity, dialogism. Rosas (2004) and Scocuglia (1999), intends to seize 
the experiences that led to the books which fundamented the conceptions in “tempos 
fundantes”. In this perspective, the path of bakhtinian philosophical concepts was 
maped, chronologically, according to biographers as Clark and Holquist (2003), 
Ponzio (2008). In treating the main concepts of Bakhtin, studies were taken on Brait 
(2005, 2006 and 2009) and others like Faraco and Tezza (2009); Faraco (2001), 
Tezza (2002); SOUZA (2002), Fiorin (2001), SOBRAL (2005, 2009), that point out 
that path of the main concepts which constitute his philosophy, such as language, 
word, consciousness, dialogue and dialogism. Not in a static perspective, but in the 
philosophical macro-project of this thinker that put the language in the centre of 
human interaction, from which results in valuing  the world, reflected and refracted for 
words, the language tool. That project apparently came from the same place that 
Freire´s did, who created an educational approach, in which words could stop serving 
oppression. During that process, Freire systemized propositions for literacy, which, in 
this study, were named Pedagogy of Reading. The analisis of Bakhtin´s thought 
came from the text Para uma filosofia do ato, spotlighted as “the philosophical matrix 
of everything that comes later; which confirms and explains the other texts” (Amorin, 
2009) ; “synthesis of bakhtinian thought” (SOBRAL, 2005). By Freire, it iniciates by A 
Importância do Ato de Ler, in the three articles that complete each other (2008), 
which demands the appreciation of the first study of Freire´s thought: Educação e 
Atualidade Brasileira (2001), passing by others , in which he builds his approach for 
reading. In a brief discussion, the motivating historical-sociological aspects for 
bakhtinian philosophy, the concepts sketched in the basis of his philosophical 
anthropology. By Freire, in the third chapter, there are philosophical-linguistic pre-
assumptions for reading. In the next chapter, two ways: the analysis of Freire and 
bakhtinian paths – space and time, implicit or explicit conceptions in their texts, 
divergences and convergences between their bibliographical influence. Then, a 
comparison of what is called, in this thesis, Freire´s Pedagogy of Reading and the 
bakhtinian philosophy of language, their theoretical lines. Approximation and-or 
distances between their conceptions of language, word, consciousness, dialog and 
dialogism, in the books they read. In conclusion, we present the  (mis)matches 
between these two masters of Dialetic. 
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RESUMEN 
 

 
Esta tesis es uno estudio de la propuesta de Freire para la alfabetización, a partir de 
la hipótesis de interfaces entre sus presupuestos y los de la filosofía del lenguaje de 
Bakhtin, delimitados en nuestro objetivo. Así, hemos intentado rehacer las lecturas 
hechas por Freire en la construcción de sus proposiciones. En esta dirección, hemos 
seguido el panorama de la producción de Freire, presentado por Souza (2001), en el 
libro Um convite à leitura de Paulo Freire. En la reconstrucción de su trayectoria, hay 
algunos estudios de gran importancia: Vasconcelos y Brito (2006), um glossário dos 
Conceitos de educação em Paulo Freire, tratando termos como ante-diálogo, 
diálogo, dialogación, dialogismo. Rosas (2004) y Scocuglia (1999), una revisión de 
las experiencias que los conducirán a las lecturas con intuito de fundamentar sus 
concepciones en “tempos fundantes”. En esta perspectiva, hay un mapa del 
precurso de los conceptos filosóficos de Bakhtin, tiemporalemiente, en acuerdo con 
los biógrafos Clark y Holquist (2003), Bonzio (2008). Para análisis de Bakhtin, hay 
estudios de Brait (2005, 2006 y 2009) y otros como Farazo y Tezza (2009); Farazo 
(2001), Tezza (2002); Souza (2002), Fiorin (2001), Sobral (2005, 2009), que mostran 
el precurso de los principales conceptos constructivos de la filosofía por él 
propuesta, de los cuales fueron seleccionados lenguaje, palabra, conciencia, diálogo 
y dialogismo. No en una perspectiva estatica, pero al interior del macro-proyecto 
filosófico de este pensador que puso el lenguaje al corazón de la interaccion 
humana, donde resulta la valorización del mundo, reflectada y refractada por la 
palabra. Esto tiene el mismo camino de Freire, que constituyó una propuesta 
educativa en que la palabra dejó de prestar servicios a la opresión. En el precurso, 
Freire sistematizó proposiciones para la alfabetización, las cuales, en esta pesquisa, 
llamase Pedagogia de la Lectura. La análisis del pensamiento de Bakhtin partió del 
texto Para uma filosofia do Ato, apuntado como “la matriz filosófica de todo lo que 
viene después, que confirma y esclarece los otros textos”.(Amorim, 2009), síntesis 
del pensamiento bakhtiniano (Sobral, 2005). De Freire, se ha iniciado con A 
importancia do Ato de Ler em três artigos que se completam (2008), cuya lectura 
demandó un retorno a la primera sistematización escrita del pensamiento freireano: 
Educação e Atualidade brasileira(2001), pasando por otras que fundamentó su 
propuesta para alfabetización. En breve discusión, los aspectos histórico-
sociológicos que condicionan la filosofía de Bakhtin, de los conceptos elaborados en 
la base de su antropologia filosófica. De Freire, en el tercero capítulo, constan los 
presupuestos linguístico-filosóficos para la alfabetización. En el próximo capítulo, dos 
caminos: la análisis del trayecto de Freire y Bakhtin – espacios y tempos, 
concepciones implícitas, explícitas; convergencias, divergencias entre sus lecturas. 
Después, confronto de los conceptos filosóficos que en este estudio es concebido 
como una Pedagogía freiriana de la Lectura y lo de la filosofía bakhtiniana de la 
lenguaje, las vertientes teóricas de cada uno. Aproximaciones y\o distanciamientos 
entre sus concepciones de lenguaje, palabra, conciencia, diálogo y dialogismo, en 
las lecturas que hicieran. Finalmente, los (des) encuentros entre estos grandes 
filosofos del Dialogismo. 
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INTRODUÇÃO 

 

              Este estudo é uma busca pela continuidade das pesquisas que vimos 

empreendendo sobre o ensino e a aprendizagem da leitura. O primeiro trabalho, 

Leitura: inferência e escolarização1, concluído em 1999, consiste em uma 

comparação entre as inferências feitas por um grupo de estudantes oriundos da 

Educação de Jovens e Adultos - EJA, e outro de estudantes da Educação Regular. 

Nosso objetivo precípuo era, então, contribuir para a construção de um acervo de 

estudos sobre os processos de aprendizagem desses sujeitos, sob a ótica da 

Linguística, além de contribuir para a reflexão dos professores responsáveis pelo 

ensino da leitura e da escrita a esse grupo, possibilitando, assim, a ressignificação 

de sua prática.  

            Em outra pesquisa, Leitura na Educação de Jovens e Adultos: paráfrase ou 

polissemia, um alargamento do corpus utilizado no primeiro trabalho, desta feita a 

Dissertação de Mestrado, concluída e apresentada em agosto de 2002, continuamos 

a busca por respostas a algumas indagações acerca dos modos de leitura através 

da produção escrita dessas pessoas cujo processo de escolarização foi interrompido 

pela luta por melhores condições de vida e pela precoce inserção no mundo do 

trabalho.  

            Tais estudos nasceram de um querer preocupado em responder a alguns 

questionamentos que se foram acumulando desde 1992, quando se iniciaram 

nossas experiências em uma escola da área rural do município de Jaboatão dos 

Guararapes, cujas turmas de primeira a quarta série eram compostas por estudantes 

considerados em idade inadequada. Tratava-se de pessoas que lutavam para se 

manterem na escola. Algumas delas tinham que executar tarefas como 

trabalhadores em pedreiras, em canaviais, por exemplo. A maioria apresentava 

dificuldades desde o nível inicial do processo de compreensão da leitura, que é a 

compreensão do sistema alfabético.  

            Os desafios que tiveram de ser vencidos durante essas experiências, bem 

como os estudos empreendidos nos dois cursos de pós graduação – lato e stricto 

sensu – foram responsáveis pelo convite para compor a equipe pedagógica da 

                                                 
1
 Trabalho apresentado como conclusão do Curso de Especialização em Avaliação e Aprendizagem 

de Língua Portuguesa, promovido pelo Núcleo de Avaliação e Pesquisa Educacional da Universidade 
Federal de Pernambuco – NAPE\UFPE. 
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Secretaria Municipal de Educação da Capital do Estado, à qual já estava vinculada 

como professora de Português  desde 1995, pois há seis meses havia concluído o 

curso de Letras. Em janeiro de 2003, o convite era para gerir a implantação do 

Programa Brasil Alfabetizado na Capital, onde seria lançado nacionalmente o 

referido Programa, tendo sido escolhido para isso o mesmo bairro no qual foram 

lançados os Programas Fome Zero e Recife sem Palafitas: Brasília Teimosa, hoje 

carinhosamente chamado de Brasília Formosa. 

             Além do Brasil Alfabetizado – cuja meta inicial era inserir em processo de 

alfabetização dez mil jovens e adultos com idade a partir de 15 anos – ficamos 

responsáveis também pela Gerência de Implementação da Proposta Pedagógica 

para Estudantes de Educação de Jovens e Adultos, que deveria cuidar da formação 

continuada de 600 professores da Rede Municipal, que atendia a dez mil alunos, 

também com idade acima de 15 anos, nos dois segmentos do ensino fundamental, 

ou seja, da alfabetização à oitava série. 

            Nesse percurso nos têm sido dadas diversas atribuições como tratar de 

articulações para que professores da rede participassem de Fóruns Metropolitanos, 

Estaduais e até de dois Fóruns nacionais de Educação de Jovens e Adultos, como 

em 2005 – em Luziânia, Goiás, e em 2006 – em Recife. Organização de Encontros 

de Socialização de Experiências em Educação de Jovens e Adultos na Faculdade 

de Ciências Humanas de Olinda – FACHO; prestação de serviços de Consultoria em 

Alfabetização para a UNILEVER, em um Projeto que tinha como um dos pilares a 

alfabetização de adultos e sua reinserção no sistema municipal de ensino em 

Araçoiaba, município localizado a 60 quilômetros da capital e com um dos menores 

Índices de Desenvolvimento Humano do Estado, onde foram inseridos em processo 

de alfabetização mais de seis mil jovens e adultos, a maioria mulheres. 

           Durante dezessete anos nesse trajeto, temos trabalhado com formação inicial 

e continuada de professores alfabetizadores e de outros segmentos, em municípios 

da área metropolitana, e de algumas áreas do Estado de Pernambuco e de outros, 

como a Bahia, a Paraíba: agrestes, sertões e outras regiões cujos nomes meu 

superficialíssimo conhecimento em Geografia não permite arriscar a dizer.     

            E onde entra Paulo Freire em nosso percurso profissional? A caminhada de 

alguém que no início de sua formação em Linguística, se encontrava na área rural 

de um município nordestino, onde havia passado sua infância e metade da 

adolescência, para onde muitas vezes o único transporte disponível era uma Kombi 
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– que só tinha lugar no porta-malas – e diante do desafio de mostrar as funções da 

leitura e da escrita em um lugar onde não havia sequer uma placa, um aviso. Em 

1992, tivemos um primeiro contato, ainda superficial com a Pedagogia do Oprimido, 

pois faltavam-nos conhecimentos prévios para partilhar a leitura com Freire. 

Também localizamos, na biblioteca da primeira escola onde trabalhamos, na área 

rural, em Jaboatão dos Guararapes, A importância do ato de ler.  

             De tudo que lemos desses escritos freireanos, uma assertiva era repetida 

em quase todos os estudos sobre leitura: “a leitura do mundo precede a leitura da 

palavra e uma não prescinde da outra”; o mestre também a pronunciava com outras 

palavras: “a leitura do mundo se alonga na inteligência da palavra”. Tais assertivas 

constam no Capítulo V da Dissertação defendida em agosto de 2002: Os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos: sua compreensão de textos e sua inteligência do 

mundo. Recomendada a publicação do trabalho, a Banca Examinadora orientou que 

este título fosse dado ao livro. A publicação em livro só ocorreu em maio de 2010, 

mas antes o trabalho circulou em Congressos como o Congresso de Leitura – 

COLE, em Campinas; no Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste - GELNE, em 

Fortaleza e em João Pessoa; foi aprovado para publicação no site do Centro de 

Referência em Educação de Jovens e Adultos – CEREJA, em um concurso 

promovido pela Alfabetização Solidária – ALFASOL – em parceria com o Unibanco - 

em São Paulo no ano de 2006. 

              A assertiva freireana de que a leitura do mundo é anterior à da palavra está 

em outros escritos nossos: Adultos analfabetos: inserção em eventos de letramento; 

Estratégias de Processamento Textual de Estudantes de EJA; Leitura do mundo na 

escola: é possível?, Desescolarização da leitura; Leitura na vida e na escola: uma 

questão de letramentos, entre outros. 

            Mas o que quis dizer o Mestre do Diálogo quando afirmou que a leitura da 

palavra não prescinde da compreensão do mundo? O que fundamenta tal 

afirmação?  Inserida em uma área de conhecimento hermética como a Linguística, 

nosso trabalho como formadora de professores e professoras com formação em 

Pedagogia, mas também nas mais diversas licenciaturas, porque muitos deles 

trabalhavam no Programa Brasil Alfabetizado e no Primeiro Segmento de EJA (da 

alfabetização à quarta série na rede municipal de Recife), e também com 

professores de turmas multisseriadas em pequenas ilhas do São Francisco, no 

município de Belém do São Francisco, não sobreviveria a tantos desafios se 
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ficássemos restritos aos conhecimentos disponíveis nos estudos da Lingüística, ou 

se apenas repetíssemos o que disse Freire, principalmente porque, antes de tudo, 

seria uma atitude antifreireana. Buscamos, então, ampliar nossos horizontes.  

            A certeza da necessidade do diálogo entre a Linguística e outras áreas do 

conhecimento aumentou mais ainda quando da leitura do livro Conversas com 

Linguistas, organizado por Xavier & Cortez. Nessa obra (2003), são entrevistados 18 

renomados linguistas, os quais responderam a dez perguntas sobre língua, 

linguagem, por exemplo. Dentre tais perguntas, a oitava, transcrita a seguir, chamou-

nos a atenção:  

•  A Linguística teria algum compromisso necessário com a educação?  

              Dentre os entrevistados, temos Bernadete Abaurre, Ingedore Koch, Luiz 

Antônio Marcuschi, para citar apenas alguns. 

             Abaurre afirma:  

 

Penso que esse compromisso decorre naturalmente do fato de a 
linguística se ocupar de estudos sobre a linguagem, em geral, e de a 
linguagem estar necessariamente associada à educação, em termos 
das competências que o indivíduo precisa desenvolver, ao longo de 
sua vida, para usá-la adequadamente sob a forma de vários gêneros 
discursivos em que ela se manifesta nas mais variadas situações de 
interlocução, oral ou na escrita (XAVIER & CORTEZ, 2003, p.19). 

              

 

             Ingedore Koch também compartilha dessa opinião sobre o necessário 

vínculo entre linguística e educação: 

 

Com certeza. Há um vínculo muito importante entre linguística e 
educação. Posso falar do ponto de vista que adoto, que é o ponto de 
vista do texto. Se nós, ao educarmos nossos alunos estivermos 
fazendo aquilo que os parâmetros curriculares nacionais 
recomendam: que nós sejamos capazes de fazer com que nossos 
alunos tenham a possibilidade de produzir textos dos mais variados 
gêneros, dotados de coesão, que façam sentido, de desenvolver 
essa capacidade nos alunos, estaremos educando cidadãos 
conscientes, quer dizer, competentes tanto em termos de produção, 
como de leitura de texto, de compreensão de texto, porque a leitura 
não é mera decodificação de sinais gráficos. Então, essas 
habilidades são desenvolvidas, sem dúvida, através dos 
conhecimentos que a linguística proporciona (XAVIER & CORTEZ, 
2003, p. 127). 
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             Marcuschi, da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE – não 

considera a necessária existência de tal vínculo, mas reconhece:  

 

Eu não diria que a linguística tem um compromisso necessário com 
a educação, mas um grande compromisso, eu diria. Nem todas as 
investigações lingüísticas precisam ter um compromisso com a 
educação, mas a linguística tem certos compromissos. Agora, 
compromissos no sentido de desenvolver conhecimentos que outros 
possam utilizar efetivamente nas suas devidas áreas, como, por 
exemplo, na educação, em termos de ensino de língua e algo mais. 
[...] E se na educação um dos aspectos básicos é a alfabetização e 
o domínio da língua em todos os sentidos, a lingüística passa a ser 
fundamental (XAVIER & CORTEZ, 2003, p. 138). 
 
 

             As experiências que temos vivenciado no trabalho direcionado à formação 

de leitores, que se inicia com a alfabetização, apontam para a confirmação dessa 

perspectiva de Marcuschi (XAVIER & CORTEZ, op. cit., p. 138), a de que a 

lingüística é fundamental na construção de competências para as práticas sociais de 

linguagem, que se inicia no processo de alfabetização, ou pelo menos deveria.  

             Entretanto, os estudos de lingüistas acerca do pensamento freireano, de sua 

proposta pedagógica para o trabalho com a leitura desde a alfabetização, são 

rarefeitos. O hermetismo dessa disciplina que trata da linguagem humana é uma 

atitude contrária ao que a história mostra no que se refere ao diálogo entre as 

inúmeras áreas do conhecimento que lançaram mão da abordagem estruturalista 

saussureana: a antropologia, a psicologia. Então, não se concebe tamanho 

distanciamento entre os estudos linguísticos e a Pedagogia, principalmente porque, 

mais do que em qualquer outra área de atuação humana, a educação lida 

essencialmente com a interação através da língua(gem).  

             A educação, especificamente a que ocorre na escola, arena de fortes 

embates sociais, materializados na e pela língua(gem), é o processo por meio do 

qual aos seres humanos é oportunizado –  ou  pelo menos deveria ser – o acesso ao 

principal bem cultural que é o conhecimento da leitura e da escrita, considerando 

esta na perspectiva freireana de construção de sua própria história. 

            O pensamento de Paulo Freire tem subsidiado investigações nas mais 

diversas áreas do conhecimento: no Direito, na Saúde, nas Ciências Biológicas. 

             No Direito, por exemplo, encontramos o artigo de Zanardi (2004) Por uma 

práxis jurídica libertadora: contribuições freireanas à ciência do Direito: parte de uma 
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crítica ao posivitismo jurídico para caracterizar a interpretação e a construção do 

Direito brasileiro. Destaca alguns aspectos conceituais do pensamento freireano, tais 

como o diálogo, a conscientização, a politicidade da educação, linguagem e 

alienação, possíveis indicadores de caminhos para uma produção e interpretação 

das normas jurídicas com base na realidade local. Ironicamente, o Direito, a área do 

conhecimento na qual Paulo Freire deveria atuar, sendo esta a sua primeira 

formação, foi abandonada, quando incumbido de recolher à penhora os bens de um 

jovem e recém formado Dentista que não conseguiu pagar as dívidas contraídas na 

montagem seu consultório. 

            Na área da Saúde, encontramos em vídeo um trabalho realizado na Escola 

de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante o trabalho com 

a Disciplina Política e Problemática da Existência, por meio de Círculos de Cultura, a 

professora Ivone Cabral promove diálogos sobre o tratamento humanizado do 

paciente, considerando sua inteireza, não apenas a patologia por ele apresentada. 

            Encontramos também estudos sobre o pensamento freireano na Educação 

Ambiental, especificamente a dialogicidade. A Tese de Doutoramento de Figueiredo 

(2003), cujo título é Educação Ambiental Dialógica e Representações Sociais da 

Água em Cultura Sertaneja Nordestina, propõe o diálogo intercultural entre o saber 

de experiência, feito de uma cultura residualmente oral, e o saber acadêmico, fruto 

de uma lógica letrada, geradora dialógica de um saber parceiro – palavras do próprio 

autor no resumo do referido estudo, ao parafrasear Ong (1996).  

            Segundo Figueiredo (2003), esse princípio da pedagogia freireana – a 

dialogicidade – contribuiu para uma real transformação de sua ação pedagógica e 

de suas relações sociais com os esfarrapados desse mundo (cf. FREIRE, 1992, 

p.42).  Em outro estudo, Figueiredo (2005) também apresentou uma reflexão acerca 

dessa práxis educativa freireana, constituída em uma Perspectiva Eco-Relacional. 

Em suas investigações, busca avançar na produção de saberes parceiros em torno 

da Educação Ambiental Popular. 

            Nestas áreas, como demonstram as datas dos referidos estudos, essa 

interface com a Pedagogia freireana, cujo cerne é a aplicação da Pedagogia do 

Oprimido, é recente. 

           Na Educação, Souza et al. (2001) apresentam um levantamento da obra de 

Freire com 27 (vinte e sete) livros: 15 individuais e 12 em parceria, os quais são 

chamados de “livros dialogados”. Dentre os 27, cinco tratam de tipos de pedagogias, 
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abaixo relacionados: Pedagogia do Oprimido; Pedagogia da Esperança; Pedagogia 

da Pergunta – este um dos dialogados, produzido em parceria com Antônio 

Faundez; Pedagogia da Autonomia  e Pedagogia da Indignação. 

              Por sua vez, Gadotti (2001), em Um convite à leitura de Paulo Freire, 

relaciona 38 obras de Freire. Neste caso, trata-se também de artigos publicados em 

periódicos e em livros organizados por outros autores. Além dessas obras de autoria 

do próprio Freire, Gadotti (op. cit.) lista mais 94 sobre a obra freireana; entretanto, 

nenhuma delas faz uma leitura na perspectiva da linguística.  

             A pesquisa de Maria Ester Vieira de Figueiredo Souza, Linguagem: 

incompletude, inacabamento e inconclusão em Paulo Freire e Bakhtin, também da 

área da Educação, consiste em um aprofundamento de leituras de escritos 

freireanos e bakhtinianos, focalizando as dimensões discursivas da linguagem como 

espaço de inconclusão, incompletude e inacabamento do ser humano, presentes na 

obra desses dois autores. Para tal estudo, Souza se debruça sobre os escritos 

freireanos na trilologia das pedagogias: do Oprimido, da Esperança e da Autonomia. 

A autora fundamenta-se nessas fontes teóricas com o intuito de provocar leituras do 

pensamento freireano e bakhtiniano no âmbito escolar. 

            Ao longo das pesquisas para subsidiar nosso trabalho com formação de 

leitores, temos encontrado poucos estudos de linguistas que focalizem a interface 

Pedagogia\Linguística.  

            Um renomado linguista brasileiro, João Wanderley Geraldi, em um estudo 

cujo título é Bakhtin e Freire: o encontro que não houve, toma para análise 

fragmentos transcritos da Pedagogia da Autonomia e da obra El sujeto inevitable, de 

José Luiz Pardo. Geraldi (2008, p. 6) analisa a posição do sujeito na história, 

ressaltando o entrosamento entre esses dois conceitos, para depois construir as 

assertivas que desvelam as insatisfações com a teoria do sujeito, o que justificaria a 

necessidade de aproximar Freire e Bakhtin na perspectiva da reconstrução das 

noções de sujeito. Esse estudo está publicado no site do Instituto Paulo Freire, de 

Portugal, no qual encontram-se inúmeros outros estudos freireanos, mas não de 

linguistas.  

             Então, considerando a necessidade de colocar os subsídios da Linguística à 

disposição dos educadores cuja formação inicial não inclui estudos dessa disciplina 

e dos quais necessitam na condução dos processos de ensino e de aprendizagem 

da leitura e da escrita; levando em conta as contribuições cada vez maiores dos 
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estudos bakhtinianos – do Círculo de discussões ao qual foi dado seu nome – para 

as pesquisas linguísticas, sentimo-nos, diríamos, na trincheira entre a Linguistica e a 

Educação, a Pedagogia, mais especificamente, os estudos freireanos sobre a leitura. 

Assim, estabelecemos dois propósitos gerais, quais sejam: esboçar uma 

arquitetônica linguístico-filosófica do discurso freireano acerca da pedagogia da 

leitura e promover o diálogo, no sentido bakhtiniano, que descarta a necessária 

concordância, entre a Pedagogia e os estudos linguísticos, no intuito de contribuir 

para que a interdisciplinaridade fortaleça o trabalho com formação de professores, 

principalmente os que lidam com a Educação de Jovens e Adultos. 

             Para isso, propomos os seguintes objetivos específicos: 

• elencar os conceitos que compõem sua proposta pedagógica para a 

leitura  – mais especificamente a alfabetização – a partir do texto Educação 

e Atualidade Brasileira, tese com a qual pleiteou uma vaga de professor na 

Escola de Belas Artes; 

• buscar em outros escritos, iniciando com sua Tese Educação e Atualidade 

Brasileira elementos que evidenciem a presença de tais conceitos, bem 

como os pressupostos linguístico-filosóficos que nortearam sua construção 

desde então; 

• apresentar discussões empreendidas por alguns estudiosos acerca dos 

conceitos-chave que permeiam a obra de Bakhtin em sua busca pela 

realização do projeto de esboçar uma filosofia da linguagem, mecanismo 

constituinte dos sujeitos e por eles constituída em  seu devir; 

• comparar os conceitos freireanos àqueles delineados  por Bakhtin, tais 

como linguagem, palavra, consciência, diálogo e dialogismo.  

• elaborar uma cronologia comparativa Bakhtin\Freire, verificando possíveis 

aproximações, apesar dos distanciamentos espaço-temporais entre esses 

dois pensadores. 

              Contudo, a tarefa de estudar o pensamento do Mestre da Dialética, 

parafraseando Donaldo Macedo, não é das mais simples. Em sua Tese, defendida 

em 1959 – Educação e Atualidade Brasileira – encontramos a incipiente 

materialização do que mais tarde seria considerada uma filosofia – na medida em 

que suas reflexões apontam para as concepções dos seres humanos, de como 

agem no mundo e nele se inserem – portanto, também para uma concepção de 

linguagem. Freire tinha então 38 anos.  
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             Ocorre que concepções não brotam. São construídas. Quer por vivências, 

quer por leituras. No caso de Freire, segundo ele próprio, as vivências o remeteram 

a leituras cujo objetivo era melhor compreender a realidade das injustiças que o 

rodeavam. 

             Muitos estudiosos têm escrito sobre as idéias de Freire. Dentre eles, para 

citar apenas alguns, encontramos Vera Barreto (1998), Afonso Celso Scocuglia 

(1997), Paulo Rosas (1997), Vasconcelos & Brito (2006), Moacir Gadotti (2001).  

            De acordo com Barreto, em Paulo Freire para Educadores (1998, p. 16),  

 
para acompanhar o pensamento de Paulo Freire é de grande 
importância seguir a linha mestra de sua vida porque, 
coerentemente com o que dizia sobre a relação dialética entre o ser 
humano e o seu mundo, ele usou a vida e as coisas do dia a dia 
para, a partir delas, construir o seu pensamento (BARRETO, 1998, 
p. 16). 

              
            

             Afonso Celso Scocuglia, em A História das Idéias de Paulo Freire (1999), 

estudo dividido em quatro partes, mostrou os vários Paulos Freires, conforme as 

ideias discutidas em períodos distintos:  

• descreveu o Freire da primeira metade dos anos 60, buscando identificar 

sua progressão teórica, a começar pelas correntes marxistas;  

• analisou o vocabulário utilizado por Freire, destacando expressões tais 

como criação histórica, de Castoriadis; micropoder e papel do intelectual, de 

Foucault;  

• verificou, em escritos mais recentes de Freire, fundamentos de História, 

Política e Educação; neles, destacou a oposição a fatalismos e ortodoxias.      

              Outro importante estudo é Fontes do Pensamento de Freire (2004), do 

Professor Paulo Rosas, que discorreu sobre as vertentes do pensamento freireano, 

para cuja construção elencou três importantes períodos:  

• de 1921 a 1964 – em Recife, do nascimento ao exílio; 

• de 1964 a 1980 – do exílio à volta para re-aprender o Brasil; 

• de 1980 a 1997 – o período de São Paulo: o educador em ação. 

             Entretanto, Rosas (2004) focalizou a análise do período em Recife, tempo 

apontado como fundante para as concepções educativas deste pensador, 
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principalmente a época em que Freire trabalhou no Serviço Social da Indústria – 

SESI.  

            Todos esses pesquisadores, atuantes em Educação, detiveram-se em 

aspectos históricos, filosóficos e pedagógicos do discurso de Paulo Freire.  

             Neste estudo, em uma perspectiva linguístico-filosófica, tomamos para 

análise os escritos nos quais Paulo Freire procurou discutir sua proposta pedagógica 

para a fase inicial da construção de conhecimentos sobre o sistema de escrita – a 

alfabetização.  

             As leituras por nós empreendidas contemplaram textos que perpassam 

períodos de todos os Freires, embora tenhamos lido mais atentamente aqueles nos 

quais Paulo Freire tratou especificamente de conceitos fundantes de sua pedagogia 

da leitura. 

              Os escritos de Freire são ensaios que se apresentam em três gêneros: 

cartas, artigos e diálogos. Em seu livro dialogado, Essa escola chamada vida (1985), 

em co-autoria com Frei Betto, e em cartas, como em Cartas a Cristina, o educador 

afirmou ter iniciado aos 18 anos – 1939\1940 – as leituras sobre filosofia da 

linguagem e estruturalismo, mas não revelou os autores lidos, ou seja, não os citou.  

               Acerca disso, Freire (1996) relatou: 

 
estudava filosofia da linguagem por conta própria, preparando-me, 
aos 18 anos ou 19 anos, para entender o estruturalismo e a 
linguagem. Comecei, então, a ensinar gramática portuguesa, com 
amor pela linguagem e pela filosofia, e com a intuição de que 
deveria compreender as expectativas dos estudantes e fazê-los 
participar do diálogo (FREIRE, op. cit., p. 15). 

 

               Sobre essa questão, encontramos considerações em Fontes do 

Pensamento de Paulo Freire (2004, p. 12), livro no qual Paulo Rosas discorreu sobre 

as leituras freireanas e o modo de citá-las: 

 

...pode se ver que Freire não cita uma bibliografia totalmente 
consistente, no sentido de que ela seja indicadora do caminho lógico 
percorrido pelo autor, no exercício de construção de sua tese.  
Impelido, talvez, pela independência de suas idéias, pela 
consistência lógica inteiramente irrepreensível, de seus pontos de 
vista, Freire não se sente constrangido a citar, comentar e, às vezes, 
defender, em parte, certas fontes, à maneira de Peter Drucker, de 
Carlos e Paulo Maciel, cujas competências e seriedade pessoais 
não eram contestadas; nem de destacar um artigo de jornal, ao lado 
de uma obra sociológica, filosófica, política, pedagógica. Tudo isto 
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era, no mínimo, um ato de coragem, considerando que a defesa de 
Educação e Atualidade Brasileira seria uma prática ‘acadêmica’ e, 
independente de posições pessoais de Freire a respeito dos 
processos acadêmicos, seria, então necessário, prestar-lhes 
obediência (ROSAS, 2004, p. 17).   
  

              Considerando que tais estudos datariam de 1939, a que estudos de filosofia 

da linguagem teria Freire tido acesso?  

             Em suas Considerações em torno do ato de estudar, na página 9, de uma 

versão eletrônica da quinta edição do livro Ação Cultural para a liberdade e outros 

escritos, Freire afirmou que “estudar seriamente um texto é estudar o estudo de 

quem, estudando, o escreveu. É perceber o condicionamento histórico-sociológico 

do conhecimento. É buscar as relações entre o conteúdo em estudo e outras 

dimensões afins do conhecimento” (FREIRE,2007, p. 9) .  

              A essa assertiva subjaz a concepção de que não existe pensamento 

inédito.  Essa direção indicada por Freire remete à tese bakhtiniana de que nenhum 

homem alçará novamente à condição de Adão, ou seja, a de dizer algo pela primeira 

vez porque, no dizer de Bakhtin (2010, p. 100) “cada palavra evoca um contexto ou 

contextos nos quais ela viveu sua vida socialmente tensa; todas as palavras e 

formas são povoadas de intenções”. Tal convergência nos chamou a atenção, 

conduzindo à elaboração da seguinte proposta nesta pesquisa: esboçar uma 

arquitetônica da filosofia linguística do discurso freireano acerca da pedagogia da 

leitura. Através do rastreamento de seus escritos para reconstrução de suas leituras 

acerca do estruturalismo, da filosofia da linguagem, buscamos elementos verbais 

que evidenciem a interface entre suas proposições e alguns conceitos bakhtinianos, 

tais como linguagem, palavra, consciência, diálogo e dialogismo, que designam 

fenômenos constituintes das relações humanas. 

             Bakhtin foi um pensador russo contemporâneo à Revolução Russa, 

acontecimento durante o qual se consolidou um regime opressor. Sua produção teve 

como cenários as Rússias – para usar um termo empregado por Brait (2009, p. 11), 

compreendidas entre as décadas de 1920 e 1970, nos Círculos formados durante a 

efervescência cultural que grassou nos anos seguintes à Revolução Vermelha, e nos 

quais se discutiam ideias sobre a linguagem, em busca da construção de uma 

filosofia para esse artifício do qual só os seres humanos são capazes de lançar mão 

para dizer e, por meio deste, fazer. 
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             Formou-se em História e Filologia, aos 23 anos, em 1918. Aos 26, já 

participava dos Círculos de discussões acerca de temas como linguagem, arte e 

literatura, em 1921. Esse era o tempo em que nascia Paulo Freire, em 19 de 

setembro, na cidade nordestina de Recife, estado de Pernambuco.  

            Três Bakhtins, ou três fases detectadas em suas produções escritas, 

conforme o teor de suas discussões são apresentados por Clark & Holquist (2004, p. 

31).  

            O primeiro Bakhtin, ou a primeira fase, filosófica, de 1918 a 1924, 

corresponde ao momento em que se evidenciou a tentativa de compor uma filosofia 

própria, sob influências do neokantismo e da fenomenologia. Nessa fase, focalizou 

questões ontológicas. Sob esta perspectiva, ele discutiu o caráter evêntico do sujeito 

e a sua unicidade enquanto ser situado em diferentes realidades, que lhe exige 

assumir um posicionamento no mundo. Desse ponto, Bakhtin examinará a 

constituição do sujeito, ou seja, defenderá a tese de que o sujeito se constitui na 

alteridade. Para o pensador russo, em cada evento – contexto sócio-histórico – o 

indivíduo responde concordando ou polemizando com ele. De 1925 a 1929, o 

afastamento da metafísica e um diálogo com movimentos intelectuais em curso: o 

freudismo, o marxismo soviético, o formalismo, a linguística e a fonologia. Durante 

os anos 1930, Bakhtin se ocupou de uma poética histórica na evolução do romance. 

As décadas de 60 e 70 foram palco de um retorno à metafísica, embora em uma 

nova perspectiva. 

              A esse respeito, Todorov, no Prefácio de Estética da Criação Verbal (2000), 

também distingue linguagens utilizadas por Bakhtin em seus estudos, o que 

caracterizaria quatro períodos, conforme a natureza do domínio discursivo 

predominante nas abordagens. Esse autor aponta, ainda, um quinto momento, que 

corresponderia a uma tentativa de síntese dessas linguagens da teoria social e da 

filosofia da linguagem. Ao contrário de Clark & Holquist (2004, p. 31), Todorov não 

explicita uma cronologia exata. 

            São inúmeros os olhares voltados ao pensamento bakhtiniano: críticos 

literários, teóricos do campo social, intérpretes anglófonos. Pelo viés dos estudos 

literários, a obra de Dostoievski é utilizada para tratar de um novo ponto de vista do 

autor, da construção da personagem, das estratégias discursivas, principalmente da 

polifonia. Para outros críticos, folcloristas e antropólogos, o foco é Rabelais, sua 

proposta de ruptura social e a teoria do carnaval. Os historiadores, os teóricos do 
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campo social e ainda mesmo os críticos literários lançam mão das proposições 

bakhtinianas encontradas em Marxismo e Filosofia da Linguagem. Os intérpretes 

anglófonos, por seu turno, tomaram-no como teórico  do romance, a partir do texto 

The Dialogic Imagination (CLARK & HOLQUIST, 2004, p. 31).  

             A autoria de alguns escritos é um ponto controverso na discussão das ideias 

bakhtinianas. Sobre isso, Faraco (2003) critica incisivamente o linguista Ivanov, que 

ousou afirmar serem de autoria bakhtniana os textos Freudismo, e Marxismo e 

Filosofia da Linguagem – assinados por Voloshinov; e O Método Formal nos estudos 

literários, do qual o signatário foi Pavel Medvedev, quando da republicação das 

referidas obras em 1963 e 1965. Embora inconsistente, tal afirmação, de acordo com 

Faraco (2003) fez com que, a partir de 1970, a “recepção” desses textos tomassem 

três direções:  

a) reconhecer apenas a assinatura encontrada nos originais, seja de Bakhtin 

ou de um dos componentes do Círculo; Faraco, para citar apenas um dos 

mais renomados, está entre os que escolheram essa direção;  

b) aceitar como verdadeira a declaração feita por Ivanov, considerando 

bakhtinianos também os textos alvos de disputa; Augusto Ponzio seria um 

dos defensores dessa postura;  

c) assumir uma solução de compromisso, que consistiria em reconhecer tais 

textos como sendo de dupla assinatura: Bakhtin\Voloshinov ou 

Bakhtin\Medvedev; nesta perspectiva encontram-se pesquisas, às vezes em 

uma mesma obra, como em Bakhtin: conceitos-chave, organizado por Beth 

Brait.  

             Na jornada de leituras empreendidas para essa pesquisa, encontramos 

reunidos em um mesmo livro autores que seguem orientações distintas. São 

produções assinadas por outros membros do Círculo ao qual foi dado o nome de 

seu componente mais ilustre, ao longo do percurso das traduções, da recepção e da 

descoberta dos textos resultantes das discussões ocorridas nas efervescentes seis 

décadas russas dos anos 1920 a 1970.  

             De acordo com Souza (2002), estudar os fundamentos da obra de Bakhtin e 

de seu Círculo demanda o cumprimento de algumas exigências, quais sejam: 

1. a compreensão dos tempos e espaços de sua produção; 

2. um confronto de traduções em que essas produções escritas circulam, 

bem como de suas leituras no ocidente;  
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3. a busca de uma, entre múltiplas entradas na obra, que nos permita 

avançar nos estudos da linguagem (SOUZA, op. cit., p. 12-17) 

             Apoiando-nos nos dois primeiros imperativos elencados por Souza (2002), já 

cumpridos por renomados estudiosos de Bakhtin, no Brasil e em outros países,   

escolhemos a “entrada” apontada por Brait (2005, 2006) em dois estudos: Bakhtin: 

conceitos-chave (2005) e Bakhtn: outros conceitos-chave (2006), que reúne vinte e 

oito conceitos presentes na produção de Bakhtin, dos quais elencamos cinco. Os 

conceitos são linguagem, palavra, consciência e diálogo, cujo princípio fundante é o 

dialogismo; não tomados de forma estanque, mas como constituintes dos atos 

humanos intencionados ao mundo e por ele constituídos. 

            Na introdução do primeiro volume, Brait (2005), considerou tratar-se de 

“concepções que atravessam as obras do Círculo e permitem compreender com 

maior propriedade, ou menor ingenuidade, alguns posicionamentos essenciais 

diante da linguagem, da vida e dos sujeitos que aí se insinuam e se constituem”. 

Dentre os vinte e oito conceitos destacados nas duas coletâneas, alguns dos quais 

ainda pouco estudados, conforme afirmou Brait (op. cit., p. 9) outros de aparente 

simplicidade, destacamos cinco para este estudo, quais sejam: linguagem, palavra, 

consciência, diálogo e dialogismo. Discutidos e “sintetizados” estes fenômenos, 

procedemos a um confronto entre eles e os conceitos esboçados por Freire na 

construção dos pilares de sua proposta para uma Pedagogia da leitura. 

             Os conceitos freireanos acerca da prática pedagógica voltada para o ensino 

e a aprendizagem da leitura estão reunidos no livro A importância do ato de ler em 

três artigos que se completam, no qual Freire (2008) apresentou uma síntese de 

suas proposições para a alfabetização e a pós-alfabetização de adultos. Esse é o 

único livro no qual são reunidos textos acerca da leitura. Nele, Freire mostrou como 

foi conduzida sua pedagogia da leitura, os porquês de produzir material didático 

especificamente para tal proposta.  

             A partir da descrição da referida proposta para a alfabetização, delineamos 

as concepções que a constituem; dando continuidade, examinamos outros escritos, 

voltando à Tese Educação e Atualidade Brasileira, na busca do percurso da 

elaboração de tais conceitos, bem como os pressupostos linguístico-filosóficos que 

os fundamentaram, rastreando tais escritos por meio do Método Indiciário.                           

            O Paradigma Indiciário consiste no trabalho investigativo que permite a 

elaboração de conjecturas, a formação de hipóteses, a reconstituição da realidade 
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com base em dados singulares, elementos que geralmente seriam considerados 

irrelevantes. De cunho predominantemente qualitativo, segue regras tácitas, 

definindo a relação entre o sujeito e os procedimentos; une elementos e busca no 

sujeito novas possibilidades para a pesquisa.  

             Foi utilizado por Carlo Ginzburg, em duas de suas mais importantes 

produções: O queijo e os vermes (1998) e Mitos, Emblemas e Sinais (1999). Na 

primeira, o autor reconstruiu o discurso a partir de pormenores e fez a análise de 

como ocorreram as leituras e a interpretação do moleiro. Separou as interpretações 

e os conteúdos que realmente estavam nos textos para entender a necessidade de 

argumentação desse sujeito. Esse trabalho foi feito em um momento em que os 

estudiosos da cultura se voltavam para a análise das mentalidades coletivas.  

             Ginzburg empreendeu a pesquisa sobre um indivíduo apenas, reconstruindo 

seu percurso, através do exame de dois processos da Inquisição. Procurou nesses 

textos pistas para resgatar a vida do moleiro em sua aldeia: suas prováveis leituras e 

possíveis companheiros de interlocução, supostos responsáveis pelo empréstimo 

dos livros lidos. Ginzburg se debruçou sobre os dois maiores questionamentos feitos 

ao moleiro pelos inquisidores, para os quais não obtiveram resposta. O autor buscou 

ainda registros da reação dos familiares aos posicionamentos assumidos por 

Menochio, que o teriam levado aos tribunais inquisitoriais. 

            Em Mitos, Emblemas e Sinais: morfologia e história, Carlo Ginzburg 

“rastreou” processos inquisitoriais, desta feita os interrogatórios aos acusados de 

feitiçaria; mostrou, por exemplo, a forma como se induzia uma acusada às respostas 

pretendidas pelos inquisidores. Através de elementos linguísticos, Ginzburg 

demonstrou de que forma os inquisidores induziram a acusada às respostas por eles 

pretendidas: os indícios revelavam respostas subjacentes às perguntas; o modo 

como a acusada foi recompondo seu discurso, provavelmente alheia à pretensão 

dos inquisidores e, possivelmente, como estratégia para atender à própria 

conveniência, na ingênua suposição de poder sobreviver ao destino que a esperava, 

caso constatada fosse sua culpa. Ginzburg lançou mão de dados linguísticos 

singulares, pautado nos princípios do Paradigma Indiciário, cuja proposta é o 

método heurístico, centrado no detalhe, aspectos geralmente considerados pouco 

relevantes. 

            Inicialmente empregado em áreas distintas da linguística, o Paradigma 

Indiciário tem sido adotado em diversas universidades brasileiras, na condução de 
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estudos que abordam diversas linguagens e tecnologias; por exemplo, a 

Universidade Federal do Espírito Santo, na qual foi instituído o Núcleo de Estudos 

Indiciários, em março de 2006. Esse Núcleo promoveu a I Mostra de Cinema e 

Indiciarismo, uma ação do Projeto Cinema e Indiciarismo, cujo objetivo seria utilizar 

a linguagem cinematográfica como indício para a interpretação multidisciplinar de 

temas afins. 

             No material que divulgava a Mostra, publicado no site do referido Núcleo, 

encontramos a definição, os princípios e os procedimentos desse Método. Da 

definição, temos: conjunto de princípios e procedimentos que contém a proposta de 

um método heurístico centrado no detalhe residual, ou seja, em dados geralmente 

considerados marginais, então tomados como pistas, indícios, sinais, vestígios ou 

sintomas, estes três últimos utilizados em análises de elementos não verbais. Assim, 

temos: 

              Dos seus princípios: 

1. a singularidade do objeto estudado, que, neste estudo, é a análise 

comparativa dos aspectos lingüístico-filosóficos do discurso pedagógico 

freireano e dos estudos nos quais encontram-se esboçados alguns 

conceitos linguístico-filosóficos;  

2.   o exercício da conjectura, como a de uma possível convergência das 

concepções freireanas na construção dos pilares de sua pedagogia com as 

de Bakhtin, a partir do rastreamento e da comparação das leituras e das 

discussões empreendidas por ambos;  

3.   o conhecimento do processo a partir do produto, a exemplo da 

enunciação, à qual só a materialidade linguística do enunciado possibilita o 

acesso. Neste caso, os textos escritos por Freire e Bakhtin. 

 Dos seus procedimentos: 

• a prática interpretativa interdisciplinar no âmbito da microanálise; neste 

estudo, a busca por promover o diálogo entre a Pedagogia e os estudos 

lingüístico-filosóficos; 

• a análise microscópica, ou seja, a focalização minuciosa do documento 

examinado; tal procedimento será utilizado para elencar e categorizar os 

conceitos que compõem os pilares da pedagogia freireana, verificando quais 

estariam no âmbito da leitura do mundo e\ou no da leitura da palavra. Para 

tanto, analisamos pelos menos duas edições dos livros de Freire, 
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confrontando os espaços e os tempos freireanos e bakhtinianos de 

produção.      

              O terceiro princípio do Paradigma Indiciário remete ao que diz Bakhtin sobre 

o acesso à enunciação, que só pode ser efetivado a partir de seu produto: o 

enunciado, no qual a enunciação imprime marcas da subjetividade, da 

intersubjetividade, singularidades. Esse tem sido, por exemplo, o procedimento 

utilizado nas análises dos textos de Bakhtin, embora não se lhe faça menção 

explícita. 

            Alguns linguistas utilizaram em seus estudos sobre produção textual esse 

paradigma. Dentre eles, para citar apenas alguns, destacamos os mais conhecidos, 

como Abaurre, Fiad & Mayrink-Sabinson (2006), Suassuna (2004), Nascimento 

(2004), Pimentel (1998), Duarte (1998).  

            Abaurre, Fiad & Mayrink-Sabinson (2006, p. 35) afirmaram: o que Ginzburg 

fez com esse Paradigma foi um rastreamento: secundarizou alguns dados para 

privilegiar outros por ele considerados relevantes, por darem visibilidade ao trabalho 

do sujeito, em seu processo de constituição de uma relação particular com a 

linguagem. 

            Suassuna (2004, p.15), em sua Tese de Doutorado em Linguística Aplicada, 

na Unicamp, recorreu ao paradigma indiciário para analisar fenômenos no campo da 

avaliação institucional e da aprendizagem em linguagem. 

            Na concepção de Suassuna (op. cit.), o Paradigma Indiciário permite lidar 

com diferenças mais do que com similaridades; enfim, permite, ainda, ao analista, 

buscar explicações, mais do que evidências, para teorias já elaboradas.  

            Pimentel (1998) investigou a produção de texto no âmbito escolar, partindo 

da hipótese de que elementos da experiência anterior dos alunos com a linguagem 

aparecem em textos por eles produzidos; para confirmá-la, buscou em tais textos 

pistas que revelassem as leituras anteriores desses sujeitos, realizadas dentro e fora 

do ambiente escolar. O resgate desses indícios foi possível graças a uma 

investigação a partir da valorização de dados supostamente residuais, ou seja, 

geralmente considerados irrelevantes, mas reveladores de aspectos do caminho 

percorrido por esses sujeitos até chegar à versão final do texto. 

             Outra linguista que lançou mão desse Paradigma, Duarte (1998) focalizou 

em seu estudo a produção textual de vestibulandos. A proposta com a qual os 

candidatos se depararam foi a de produzir um texto com base na leitura de 
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pequenos trechos, os quais continham opiniões diversas acerca da temática a ser 

desenvolvida. A hipótese defendida por Duarte: os textos desses indivíduos 

conteriam marcas de intertextualidade que revelariam os distintos procedimentos de 

leitura por eles utilizados. 

             Outra utilização desse método em pesquisas linguísticas foi feita por 

Nascimento (2004), que empreendeu, também através desse paradigma, uma 

investigação cujos sujeitos eram estudantes do Ensino Médio em uma escola pública 

do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Para análise do corpus, aliou ao 

paradigma indiciário, entre outros, os princípios da Crítica Genética, cuja abordagem 

lança mão das rasuras, e nisso consiste o trabalho com indícios, tomando-as como 

auxiliares na construção do conhecimento sobre o processo de produção textual. A 

autora alia a sua abordagem o sociointeracionismo em Educação, o interacionismo 

sociodiscursivo. Para isso, elegeu três gêneros textuais: dissertação argumentativa, 

cartas do leitor e contos – narrativas fantásticas – tomando para análise dois 

exemplares de cada um. 

             Dentre as sete linguistas que utilizam esse paradigma, cinco: Abaurre, Fiad 

& Mayrink-Sabinson (2006), Nascimento (2004) e Pimentel (1998) focalizam o 

trabalho com texto na perspectiva da reescrita. Elas se detêm na observação de 

aspectos geralmente considerados irrelevantes. 

            Alguns dos primeiros estudiosos dos textos bakhtinianos, no exterior, como 

Clark e Holquist (2004), ou no Brasil, como Tezza (2008), fazem referência às 

dificuldades encontradas nos apontamentos feitos por Bakhtin, pois há rasuras que 

deixam alguns trechos ininteligíveis. Citando Clark e Holquist (2004), o pesquisador 

Cristóvão Tezza (op. cit.) afirma no seguinte fragmento: 

 

Nos garranchos meio apagados nós podemos sentir a corrida entre 
a produção das ideias e sua transcrição febril. Este volume nos dá 
uma oportunidade de ver Bakhtin em todo o calor e urgência de seu 
pensamento enquanto ele luta consigo mesmo. Em Para uma 
filosofia do ato nós captamos Bakhtin no ato – no ato da criação 
(FARACO e TEZZA, 2008, p.181). 

 

             Tezza (2008) faz referência a elementos geralmente descartados, como os 

“garranchos”, e a partir dos quais foram construídas conjecturas, inferências. A 

utilização desse procedimento fica mais evidente na afirmação de Bocharov, no 

Prefácio à edição russa de Para uma filosofia do ato, versão digital:  
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O leitor deverá ter em mente que Bakhtin não preparou esses 
manuscritos para publicação; e é por isso que a exposição nesses 
textos assume às vezes, a forma de enunciados, teses e sumários. Os 
manuscritos chegaram até nós em péssimas condições: algumas 
palavras não puderam ser decifradas, enquanto outras foram 
decifradas como conjecturas (FARACO & TEZZA, 2009, p. 18): 

 

               Nesta perspectiva, pretendemos examinar o discurso de Paulo Freire, 

reconstruindo o percurso de sua proposta pedagógica, sobretudo com o intuito de 

continuar contribuindo na elaboração de pesquisas sobre a leitura.  

             A metodologia – um dos principais elementos que compõem o estudo de 

uma realidade – permite uma reflexão crítica sobre os caminhos que se pretende 

trilhar; delineia os limites e possibilidades, ao mesmo tempo em que busca 

compreender, interpretar e significar a realidade, com base em um conjunto de 

concepções teóricas as quais materializam instrumentos de pesquisa. Assim, a partir 

de uma análise do discurso freireano sobre a leitura – do qual já foram utilizados 

fragmentos na fundamentação teórica e na análise do corpus em estudos anteriores2 

– buscamos verificar a possibilidade de convergências entre os fundamentos 

linguístico-filosóficos da pedagogia freireana da leitura e dos conceitos bakhtinianos: 

linguagem, palavra, consciência e diálogo, pilares do que o próprio Bakhtin 

denominou de antropologia filosófica, que tem o dialogismo como força motriz.  

            Partimos da hipótese de que a proposta pedagógica freireana para a leitura 

baseia-se em pressupostos que apresentam interfaces com as proposições da 

antropologia filosófica do pensador russo, que coloca a linguagem no centro das 

relações humanas, sendo o homem, também, o que a torna possível, como centro 

de valores por ela perpassado. Assim, após esboçar a arquitetônica da pedagogia 

freireana e categorizar os elementos que a constituem, confrontamos o arcabouço 

desta com os conceitos da filosofia da linguagem de Bakhtin, cujo cerne é o 

dialogismo. Para tanto, mapeamos o percurso da construção do arcabouço dessa 

filosofia bakhtiniana, constituída de proposições acerca da existência humana, 

materializadas em conceitos fundamentais, como linguagem, palavra, consciência, 

diálogo, constituintes do e constituídos pelo dialogismo, que se manifesta nas 

                                                 
2 Na Dissertação de Mestrado, Leitura na EJA: paráfrase ou polissemia, lançamos mão do 
pensamento freireano e das considerações de Orlandi acerca das leituras parafrástica e polissêmica, 
como subsídios à análise dos modos de leitura de estudantes inseridos na EJA. 
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inúmeras vozes oriundas da sociedade. Nessa perspectiva, tentamos seguir a 

cronologia das idéias apontadas por seus biógrafos, Clark & Holquist (2004), 

Emerson (2003), Ponzio (2008).  

             No trato com os principais conceitos por ele esboçados, tomamos como 

ponto de partida os textos organizados por Brait (2005 e 2006): Bakhtin: conceitos-

chave; Bakhtin: outros conceitos-chave, respectivamente. Também são de 

organização de Brait (2009) os textos Bakhtin e o Círculo; Bakhtin: dialogismo e 

polifonia. Outros autores cujos estudos foram de extrema importância para o roteiro 

de leituras dos textos de Bakhtin e sobre ele foram Faraco & Tezza (2009), Faraco 

(2003), Tezza (2002), Souza (2002), Fiorin (2008, 2005), Sobral (2009, 2005), para 

citar apenas os que apontam o percurso dos referidos conceitos forjados por Bakhtin 

ou por ele tomados como constitutivos da filosofia por ele proposta: linguagem, 

palavra, consciência e diálogo, na perspectiva do dialogismo. 

            Para proceder à análise das produções do pensador russo, iniciamos com o 

texto Para uma filosofia do ato, apontado por Amorim (2009, p. 24) como a matriz 

filosófica; e por Sobral (2005, p. 120) como a síntese do pensamento bakhtiniano.   

           Além da Introdução, nosso estudo se compõe de quatro capítulos: o primeiro, 

Leituras de Paulo Freire: tempos e espaços, no qual está delineado o trajeto 

existencial de Freire, o que permite conhecer o condicionamento histórico-

sociológico do conhecimento por ele construído, uma abordagem dos autores lidos, 

além dos fatores espaço-temporais que contribuíram para a escolha de suas leituras.  

 O segundo capítulo, Arquitetônica da filosofia bakhtiniana da linguagem, 

constitui-se pela descrição dos conceitos filosóficos elaborados por Bakhtin, bem 

como a apresentação de uma breve discussão sobre as bases dessa filosofia da 

linguagem. Para tanto, examinamos os escritos resultantes das discussões desse 

pensador acerca dos conceitos por ele esboçados na construção do arcabouço de 

sua filosofia, seguindo a ordem em que tais conceitos apareceram explícitos ou 

ainda subjacentes em Para uma filosofia do Ato. Então, a exposição\discussão por 

nós empreendida tem como foco os referidos conceitos, onde e como estão 

expostos, considerando a ordem em que apareceram nos textos, considerado a 

síntese do pensamento bakhtiniano. Nesse percurso e com tal perspectiva, 

percorremos outros textos: Discurso na Vida e Discurso na arte; Questões de 

Estética e de Literatura; Marxismo e Filosofia da Linguagem, Estética da Criação 

Verbal, Problemas da Poética de Dostoievski. 
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No terceiro capítulo, Os pilares da pedagogia freireana da leitura: 

arquitetônica linguístico-filosófica, trazemos os conceitos que compõem os pilares 

dessa arquitetônica; explicitamos os pressupostos linguístico-filosóficos de sua 

proposta para a alfabetização. Para tanto, iniciamos com o livro no qual reuniram-se 

apenas textos sobre leitura: A importância do Ato de ler em três artigos que se 

completam. No intuito de reconstruir o percurso ao longo do qual Freire teria 

apresentado e discutido os componentes de sua proposta pedagógica para a 

aprendizagem da leitura na alfabetização, retomamos seu primeiro texto, Educação 

e Atualidade Brasileira, acrescentando a essas leituras a de outros seus escritos, 

tendo como critério a ordem em que foram publicadas as discussões acerca dos 

princípios e conceitos fundantes de sua proposta educativa cujo objetivo fosse a 

humanização, e que mais tarde “tomou forma” nas proposições para a superação do 

analfabetismo como uma situação limite. Os escritos nos quais são discutidos 

pressupostos teórico-práticos para a alfabetização são Educação como Prática da 

Liberdade, Ação Cultural para a Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Comunicação 

ou Extensão?, Cartas à Guiné Bissau: registros de uma experiência em processo, 

que antecedeu A importância do Ato de Ler em três artigos que se completam, e, 

finalmente, Pedagogia da Esperança, sendo este o livro no qual Freire buscou 

“justificar” a construção de sua obra prima, que é A Pedagogia do Oprimido, a 

essência de seu pensamento, cuja prática se materializa na sua proposta de leitura 

para a alfabetização.  

Tais discussões estão dispostas em uma ordem cronológica da qual os 

estudiosos de sua obra lançaram mão para delinear o que classificaram como 

“diferentes Freires”, conforme as situações nas quais o educador estivesse inserido, 

tais como o período de sua vida antes do exílio, que corresponderia ao Primeiro 

Freire; o tempo do exílio, que teria forjado o “Segundo Freire”; o tempo de sua volta 

ao Brasil, que nos teria dado um “Terceiro Freire”, conforme a classificação de Paulo 

Rosas (2004). Ao longo desses escritos, buscamos refazer o percurso das leituras 

feitas por Freire na construção dos conceitos fundantes do trabalho pedagógico com 

a leitura e a escrita. Para a reconstrução dessa trajetória, foram de vital importância 

os estudos de Vasconcelos & Brito (2006), que reuniram em um glossário os 

Conceitos de educação em Paulo Freire, tratando de termos como antidiálogo, 

diálogo, dialogação, dialogismo. Rosas (2004) e Scocuglia (1999), no resgate do 

percurso das experiências pessoais e profissionais em tempos por Freire 
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considerados fundantes no desenho de sua pedagogia. O roteiro bibliográfico 

elaborado por Gadotti (2001) foi o que norteou as leituras e quais seriam os textos 

cruciais na delimitação dos textos que tratavam especificamente da proposta para 

alfabetização.   

             O quarto capítulo – Paulo Freire e Bakhtin: (Des)encontros pela leitura da 

palavramundo – consiste em dois momentos: a análise comparativa do trajeto 

existencial de Freire e de Bakhtin, o que permite conhecer as relações entre o 

contexto histórico-sociológico e as concepções explicitadas em seus escritos ou a 

eles subjacentes, além dos fatores espaço-temporais que contribuíram para a 

escolha de tais leituras, os distanciamentos e as possíveis convergências. O 

segundo momento confronta o arcabouço filosófico da pedagogia freireana para a 

leitura e os pressupostos filosóficos bakhtinianos da linguagem, observando 

algumas coincidências teóricas de cada um. O objetivo é verificar aproximações e\ou 

distanciamentos entre os conceitos elaborados por um e outro – linguagem, palavra, 

consciência e diálogo, no interior de uma abordagem cujo princípio fundador seria o 

dialogismo, as relações dialógicas. Finalizando, apresentamos os possíveis diálogos 

entre esses dois grandes filósofos.  
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CAPÍTULO I 

 

LEITURAS DE PAULO FREIRE: TEMPOS E ESPAÇOS  

 
 

1. Pensamento pedagógico de Paulo Freire: uma leitura de suas leituras  

 

             O cenário da maiêutica freireana foi o Brasil do pós-guerra; todavia, só em 

1959, quando concorreu à vaga de Professor na Escola de Belas Artes em 

Pernambuco, iniciou a sistematização de suas ideias, pois até então havia escrito 

apenas dois artigos – nos quais tratava do Círculo de Pais e Mestres e do 

assistencialismo – publicados no Diário de Pernambuco.  

             Em seu terceiro texto, Educação e Atualidade Brasileira, Freire tocou ainda 

nesses dois pontos, os quais tomaram consistência na proposição que opõe uma 

contrapalavra à educação de então – 1959. Quando da publicação desse texto, 

Romão foi incumbido de contextualizar a gênese do pensamento freireano 

sistematizado no referido texto.  

             No cumprimento dessa tarefa, Romão (2001) narrou as contradições no 

âmbito nacional, durante o período compreendido entre os anos 1920 e início dos 

anos 1960, mais precisamente até o golpe de 1964. Particularmente o período 

compreendido entre 1945 e 1965, foi, no dizer de Romão (2001, p. XXVI) um dos 

raros momentos de experiência democrática no Brasil. 

             Nas palavras do próprio Freire, seu olhar crítico para o cenário educacional 

brasileiro que se desenhava naquele período específico entre 1945 e 1965 teria sido 

forjado à época de trabalho no Serviço Social da Industria – SESI, por ele 

classificado como tempo fundante, que o teria conduzido à inserção em outros 

espaços como o Movimento de Cultura Popular do Recife – MCP, “lugar” no qual 

vivenciou uma experiência que lhe permitiu consolidar convicções oriundas de suas 

vivências de educador junto a proletários e subproletários (FREIRE, op. cit. p. 101). 

             Essas vivências teriam norteado suas leituras, conforme ele próprio revelou. 

Neste caso, referia-se às leituras de caráter científico, nas quais buscava confirmar 

ou negar as teses norteadoras de suas proposições.  

             Tal assertiva pode ser encontrada em Cartas a Cristina, (Freire, 2003, p.109-

113), livro no qual foram publicadas dezoito epístolas. Dentre elas, constam na 
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décima carta as experiências que o levaram a procurar leituras para fundamentar 

cientificamente suas percepções: Em 1941 a 1944, quando me casei pela primeira 

vez, vivi um tempo intensivamente dedicado a leituras tão críticas quanto me era 

possível fazer, de gramáticos brasileiros e portugueses. Preponderantemente, para 

usar um termo empregado pelo próprio Freire (op. cit., p. 112) dedicava-se a estudos 

gramaticais permeados de leituras de filosofia da linguagem e de ensaios 

introdutórios à linguística.  

             Então, em busca de compreender melhor o próprio fazer, realizou leituras 

que lhe permitiam tanto confirmar quanto retificar determinados procedimentos. 

Eram textos que o “empurravam” para outros domínios discursivos como os da 

História, das Ciências Sociais, da Linguística, da Filosofia, da Teoria do 

Conhecimento, da Pedagogia. Eram os fundamentos que buscava para aprofundar a 

leitura do seu contexto e nele fazer intervenções (Freire, 2003, p. 112). 

             Em seu estudo História das Idéias de Paulo Freire, Afonso Celso Scocuglia 

(1999) apresentou algumas fontes consideradas definitivas para a formação inicial e 

a sistematização das concepções filosóficas, políticas e pedagógicas do que se 

conhece como Primeiro Freire.  

             Scocuglia (op. cit.) distinguiu dois grandes e inseparáveis pólos de irradiação 

no pensamento de Freire, registrados em duas dentre as grandes produções desse 

educador: 

1. uma abordagem predominantemente psicopedagógica, em Pedagogia 

do Oprimido, 

2. uma reflexão radicalmente político-pedagógica, em Ação Cultural para a 

Liberdade. 

              O autor traçou um esboço do itinerário intelectual de Freire, descrevendo o 

amplo arcabouço teórico que compõe a produção freireana, que levará por um 

conjunto de caminhos diversos os que se propuserem a conhecer a trajetória de sua 

formação intelectual, pois encontrarão idéias de cunho filosófico, gnoseológicos e 

epistemológicos. Além disso, também encontrará considerações teológicas e sobre 

sociologia do conhecimento.  

             De acordo com Scocuglia (1999, p. 13), Freire encontrou suporte ideológico 

em correntes filosóficas como o humanismo francês pré-existencialista de orientação 

católica, representados por Gabriel Marcel, Jacques Maritain, Simone Weil; em 

renomados sociólogos, tais como Florestan Fernandes, L.T. Hopkins, R. Livingstone, 
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Karl Mannheim, J. Mantovani, A. Tocqueville, Oliveira Viana, A.N. Whitead, W.H. 

Kilpatrick, John Dewey, Maurice Duverger, que deram consistência a suas 

concepções sobre educação e sobre política. Freire recorreu a autores como Vieira 

Pinto, Guerreiro Ramos, Roland Corbisier para fundamentar seu discurso acerca da 

consciência, do desenvolvimento da criticidade (SCOCUGLIA, 1999, p. 13).  

            Por algum tempo, Freire anotou sua aquisição de livros. Tais anotações são 

apresentadas por Ana Maria Araújo Freire em duas publicações: na biografia por ela 

organizada: Paulo Freire: uma história de vida (2006, p. 350) e Cartas à Cristina. 

           Trata-se de uma lista nominal de 572 livros, escritos de autores estrangeiros e 

brasileiros. A leitura desses, conforme Ana Freire, teria ocorrido na seguinte ordem: 

em espanhol, 1943; em francês, 1944; em inglês, 1947. 

            Ana Freire (2003, p. 350-353) salienta ainda Paulo leu mais autores 

estrangeiros sobre seus temas de interesse: antropologia, linguística, filosofia, 

literatura, gramática, história e educação, do que autores brasileiros sobre essas 

mesmas áreas do conhecimento. 

             Essa superioridade no número de autores estrangeiros deveu-se não só à 

busca de Freire por interagir com tais leituras, mas também pela escassez de 

editores no Brasil dos anos 1940 e 1950. Dessas leituras resultaram muitos escritos, 

nos quais, ao longo dos dezesseis anos de exílio, Paulo Freire registrou as 

concepções que fundamentaram sua prática pedagógica, especificamente a de 

alfabetização: o primeiro, Educação como prática da liberdade; mais tarde, em 1968, 

tomou forma a Pedagogia do Oprimido, considerada sua obra prima; no Chile, foi 

produzido Extensão ou Comunicação?. Já nos Estados Unidos, publicou Ação 

cultural para a liberdade e outros escritos; do tempo em que ficou na Suíça, há duas 

importantes produções: Cartas à Guiné Bissau: registro de uma experiência em 

processo; A importância do ato de ler em três artigos que se completam, composto 

por três ensaios.        

             Em Educação e Atualidade Brasileira, foram citados 84 autores, dos quais 

onze em língua inglesa; um em francês; treze em espanhol. Então, são trinta e um 

autores em língua estrangeira, cujos textos datam dos anos 1940, mais 

precisamente de 1941 a 1949.  

            Ao longo do corpus, foram citados trinta e dois autores, alguns deles 

reiteradas vezes. Temos, então: cronistas de viagens – Saint Hilaire, Rugendas; 
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encontramos Corbisier (1956), Siches (1956), Teixeira (1957), Azevedo (1958), 

Barbu (1956). 

 

1.1 Educação e tempo brasileiro 

 
             O texto Educação e Atualidade Brasileira, tese com a qual pleiteou uma 

vaga de professor na Universidade, tratou de uma urgente questão: o problema da 

educação brasileira. Composto de três capítulos, inicialmente discutiu a educação 

em geral, elencando alguns aspectos que lhe conferiam inautenticidade; dentre eles, 

destacou a antiparticipação, cujas consequências eram a antirresponsabilidade e o 

antidiálogo.  

             Freire se preocupava em atender à exigência de então: a necessidade de 

que os responsáveis pelo país assumissem uma postura comprometida capaz de 

desenvolver uma consciência cada vez mais crítica da realidade circundante. Dentre 

as marcas dessa rara circunstância brasileira, Freire (2001, p. 11) destacou a 

incoercível tendência para a democratização política e cultural. Entretanto, indo na 

contramão dessa perspectiva da industrialização e da atmosfera democrática, a 

educação era intensamente verbal e palavrosa. Então, propunha Paulo Freire: a 

condição para serem resolvidos os problemas seria a proximidade cada vez maior 

com causas e efeitos específicos de seus tempo e seu espaço, certamente 

diferentes de outros seus contemporâneos (FREIRE, 2001, p. 10). 

             Então, para que o processo educativo fosse consequente, quer para 

estabilizar ou transformar, deveria ser pensado do ponto de vista de valores e 

marcas da sociedade na qual estão inseridos os sujeitos. É o que Freire (op. cit., p. 

10) denominou relações de organicidade em relação à contextura social a que se 

aplica. Assim, planejar o processo educativo com o objetivo de responder às 

exigências de seu tempo confere-lhe autenticidade. 

            Nessa perspectiva, atribuiu o problema educacional a sua desvinculação com 

a realidade, o que tornava a educação uma das contradições de seu tempo. 

Enquanto o clima cultural era de crescente recusa a posições quietistas do povo, a 

inexperiência democrática do país desencadeava uma busca por impedimentos para 

que não ocorresse a participação popular no desenho da sociedade que ora se 

configurava no Brasil. Na Educação, apenas um dos diversos domínios de atuação 
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humana, o cenário não poderia ser diferente. Esse era o cerne da discussão 

proposta. 

            O ponto crucial tocado por Freire (2001) era a concepção do ser humano 

como um Ser de relações, condição que o capacita a transitar por dois mundos: o 

natural e o cultural; neste, ocupa o status de criador. Em ambos deixa-se marcar e 

também imprime marcas. Ser relacional porque se realiza no trânsito, na atuação 

nesses domínios distintos, sem que, entretanto, se reduza a qualquer um deles. Tais 

aspectos do existir humano não deveriam ser desconsiderados em nenhum âmbito 

de sua atuação, menos ainda na educação. Todavia, o processo educacional se 

perdia ao propor atividades às quais subjaziam uma postura de antiparticipação, 

portanto, de anti-responsabilidade. Um posicionamento de anti-diálogo do educando 

frente a sua realidade.   

            O ser humano possui a capacidade de ir e vir, de estar na situação, bem 

como dela sair. Na concepção freireana,  

 

É um ser aberto. Distingue o ontem do hoje. O aqui do ali. Essa 
transitividade do homem faz dele um ser diferente. Um ser histórico. 
Faz dele um criador de cultura. A posição que ocupa na sua 
circunstância é uma posição dinâmica. Trava relações com ambas 
as faces de seu mundo: a natural – para o aparecimento de cujos 
entes o homem não contribui – e a cultural, cujos objetos são 
criação sua (FREIRE, 2001, p.10). 
 
 

              Ser relacional, portanto, dialógico, precisa estar integrado com a 

contemporaneidade do seu lugar; interagir com as marcas desse tempo e desse 

lugar, para preservação ou para mudança. O processo educativo deveria considerar 

tais dimensões efetivadoras da condição humana; mais especificamente, as marcas 

espaço temporais do Brasil de então: o desenvolvimento econômico e a 

democratização, os quais exigiam atitudes democráticas, permeáveis, críticas. 

Ignorar tais exigências era resultado da inexperiência democrática, que se 

materializava no centralismo, no verbalismo, na antidialogação, esta representada 

por relações verticais, unilaterais, assistencialistas, autoritárias. 

            Já na introdução, Freire (2001, p. 13) referiu-se ao diálogo; lançando mão do 

termo antidiálogo, apontando uma antinomia, ou seja, contradição. Mais adiante, no 

último parágrafo, o autor acrescentou, finalmente: o diálogo, de que tanto carecemos 



40 

 

 

na nossa formação histórico cultural, nos teria dado, não há dúvida nenhuma, 

postura diferente. 

             Era indispensável uma educação que pautasse seu agir na promoção do 

diálogo entre o sujeito e sua unidade epocal”, com as marcas temporais desse 

espaço, de modo a promover o desenvolvimento da consciência transitivo crítica, por 

meio da qual se apercebesse de sua incompletude – inacabamento – e 

experimentasse a importância de assumir-se como responsável pela própria 

existência, capaz de lidar com as forças de seu tempo.  

             A participação, entretanto, era impedida pela assistencialização, que tem 

como uma de suas dimensões o assistencialismo; atitude contrária à dialogação (p. 

19), retarda a marcha para a consciência transitiva. Tal afirmação freireana foi 

forjada em sua experiência de oito anos no Serviço Social da Indústria, o que o fez 

compreender “coisas óbvias”, como: ao tratar com o povo, deveria ser utilizada uma 

linguagem existencial, ou seja, uma abordagem de problemas contemporâneos 

reais, gerando soluções concretas oriundas da esfera popular, incitando a participar 

responsavelmente. 

             Desde a Introdução, Freire (2001, p. 21) apontou as marcas do tempo como 

elementos construtores da historicidade: toda atualidade é dinâmica e se nutre do 

ontem. Tais marcas se revelam nos comportamentos dos sujeitos e muitas se 

transformam em antinomias quando se sobrepõem às do presente. Neste caso, a 

ação educativa deve ser planejada no sentido de “intervir”, de modo a sintonizar os 

sujeitos com as forças do seu tempo para agir sobre elas.  

             A antinomia que nutria a atualidade à qual Paulo Freire (2001) se referiu, 

constituía-se no jogo de dois pólos: a inexperiência democrática – forjada e 

desenvolvida na perspectiva da mentalidade colonial – versus a emersão na vida 

pública nacional, exigida pelo crescimento da industrialização.          

             A análise freireana lançou um olhar sobre a educação no âmbito familiar, 

então ainda marcada por uma mentalidade patriarcal, cuja essência era a 

inexperiência dialogal, retardadora da democratização, mais especificamente do 

trânsito da autoridade externa inflexível, para a interna crítica permeável.  E foi nos 

encontros com as famílias dos alunos do SESI que Paulo Freire pode compreender 

a distância entre a realidade contemporânea e as atitudes dos sujeitos frente a essa 

realidade.  
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            Então, a lentidão no trânsito – da antinomia à democracia – atingia, em todos 

os níveis, as principais instituições na organização social: a escola e a família. A 

escola, superposta à realidade: academicamente oca, verbalista, palavrosa, livresca, 

cuja prática era ignorar as exigências de formar técnicos habilitados a 

acompanharem, nele incluídos, o processo de industrialização (2001, p. 48). 

             Ao longo de todo o primeiro capítulo, Freire (op. cit.) tratou de aprofundar a 

discussão acerca do que denominava de antinomia, principal marca de seu tempo: 

“a inexperiência democrática”, coexistindo com a “ânsia de novos padrões”, com a 

“vontade de ter vontade”, de participar da vida nacional; coincidia com a 

reivindicação popular de mais educação, mas também com a necessidade de que 

esta deixasse de ser decorativa e seletivamente antidemocrática. A educação pelo 

diálogo, pela participação, seria capaz de desenvolver nos sujeitos o senso de 

responsabilidade, a criticidade. O diálogo, então, permitiria o conhecimento efetivo 

da realidade. Assim, deveria ser adotado como estratégia da educação escolar: 

aproximar-se das famílias, promover o diálogo unidade pedagógica\famílias, o que 

Freire denominou “extensão dialogal”. 

            No segundo capítulo, Freire (op. cit., p. 59) propôs fazer uma análise das 

linhas fundamentais da principal marca do tempo ao qual se referiu, apontada como 

responsável pela dificuldade de instauração da democracia.  

            

1.2 Embates entre o homem e a temporalidade: tempo de calar e tempo de 
dizer. 

 
 

           A origem de tal marca Freire situou no período da colonização, quando era 

negada a oportunidade de dizer a palavra. Essa foi a ocorrência primeira do termo 

“palavra” no primeiro texto de Freire. 

          Para os colonizadores, lembrou Freire (2001, p. 61-63), sequer tínhamos a 

opulência a eles oferecida pelas terras orientais. Citando Berlinck (s.d.), reiterou, ao 

longo de todo o segundo capítulo a questão do mutismo brasileiro, traduzido na 

postura meramente espectante do nosso homem nacional. Desse autor, Freire 

destacou uma referência a um Sermão de Antônio Vieira, no qual o Padre referiu-se 

a esse silêncio como uma enfermidade. Seria algo tão grave, que o próprio Cristo 

encontrou dificuldades na expulsão de um demônio que se apossara de um sujeito 

que não podia falar. Do mesmo mal sofria o Brasil, desde a colonização:  
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Assim, vivemos todo o nosso período de vida colonial. 
Pressionados, sempre. Quase sempre proibidos de crescer. 
Proibidos de falar. A única voz no silêncio a que éramos submetidos, 
que se podia ouvir, era a do púlpito.  
Ao lado, posto à margem, sem direitos cívicos, estava o homem 
comum, o povo massa, irremediavelmente afastado de qualquer 
experiência de autogoverno. De dialogação. Constantemente 
submetido, protegido. Capaz, na verdade, de algazarra, que é a voz 
dos que se tornam mudos na constituição e crescimento de suas 
comunidades, quando ensaiam reação qualquer (FREIRE, 2001, 
p.71). 

              
 
             Essa inexperiência democrática, já minada com os tempos da 

industrialização, só poderia ser diluída quando os brasileiros houverem aprendido a 

mudar da assistencialização para a dialogação. Freire falou do tempo do Brasil 

Colônia como responsável pela mentalidade e pela prática antidialogal predominante 

nos anos 1950, ou seja, um tempo cuja influência negativa perdurou: um tempo Sem 

imprensa, sem contatos, sem escolas.  

            Essa percepção de Freire foi elaborada no tempo de sua passagem pelo 

Serviço Social da Indústria – SESI, positivamente definitivo para a construção de 

suas proposições, da consciência de uma urgente demanda de mentalidades e 

atitudes condizentes com as necessidades de então. Tratava-se de uma 

circunstância que exigia o abandono da prática nocional; a troca da imposição pelo 

respeito às condições locais, regionais e nacionais. 

            O terceiro capítulo, então, constituiu-se de um aprofundamento das questões 

a serem enfrentadas pela escola para adequar-se ao “clima cultural” e tornar-se 

orgânica. Para tanto, teria uma árdua tarefa: criar e desenvolver “disposições 

mentais críticas e permeáveis no homem brasileiro, com que ele pudesse superar a 

força de sua inexperiência democrática”, que se evidenciava em atitudes como o 

centralismo, o verbalismo, a antidialogação,  a assistencialização.  

            Ainda nesse capítulo, Paulo Freire mencionou pela primeira vez o termo 

círculo de pais e mestres, ao tratar da importância de promover a democracia nas 

discussões empreendidas nas escolas. Era a primeira proposição de Freire (op. cit., 

p. 93) para que a escola se tornasse intensamente inclinada às relações e que se 

integrasse a sua realidade.  

             Essa atitude implicaria a interação escola\famílias, bem como 

escola\agências sociais de seu âmbito relacional. O diálogo entre a escola e a 
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família possibilitaria a experiência do autogoverno. Os Círculos de Pais e Mestres, 

então, seriam uma estratégia para desenvolver a prática da “inquirição”, da 

investigação, da pesquisa, ou seja, uma experiência dialogal, geradora de postura 

responsável, que só a consciência pode proporcionar.  

             Era indispensável que o Círculo de Pais e Mestres se transformasse em 

Círculo de Pais e Professores, um veículo para a criação das associações de 

famílias no interior das unidades de ensino. 

             Então, já em Educação e Atualidade Brasileira, encontram-se alguns 

fundamentos constituintes da filosofia freireana para a educação: diálogo, palavra, 

consciência. Entretanto, as relações do ser humano com seu tempo e seu espaço 

são a tônica da discussão empreendida por Freire, considerando-os como 

norteadores de uma prática educativa eficiente.  

                         

1.3 Cultura e Consciência: um caminhar pelas letras 

              

              O primeiro livro, Educação como Prática da Liberdade, compõe-se de cinco 

capítulos, ao longo dos quais Freire retomou algumas questões de sua Tese. Neste 

caso, o que se encontra é um discurso em que buscava fundamentar assertivas 

acerca de questões apenas horizontalmente tocadas, todavia essenciais para suas 

proposições. Por exemplo, a tese de que o homem é um ser de relações, abordada 

no primeiro capítulo.  

             Freire fez a distinção entre relacionar-se e estabelecer contatos; estes 

típicos dos animais, os quais apenas estão no mundo, não com ele, diferença que 

coloca os humanos em condição de abertura à sua realidade. 

              Relacionar-se seria, então, colocar em prática uma responsabilidade 

exclusivamente humana: responder, incondicionalmente, aos desafios de seu(s) 

tempo(s) e espaço(s). Paradoxalmente, algo singular, mas de aspecto plural: ao 

tempo em que precisa responder aos incontáveis desafios apresentados, o homem 

se vê convocado a diversificar as respostas, organizá-las, submetê-las a testagem, 

para chegar à constatação de qual seja a mais adequada. Então, a pluralidade 

estaria não só na diversidade de situações, mas, principalmente, na exigência de 

diferentes posturas e atitudes diante do mesmo desafio. Ao conceito de relações 

estariam subjacentes conotações de pluralidade, de transcendência, de criticidade, 

de consequência e de temporalidade. (FREIRE, 2008, p. 47).  
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            Perceber a tridimensionalidade do tempo teria sido o primeiro discernimento 

do homem; a consciência dessa temporalidade é o que constitui sua historicidade. 

Ao aperceber-se do tempo, locus de sua existência, desprendeu-se da 

unidimensionalidade, o que conferiu sentido consequente a suas relações com o 

mundo.                

            Outro aspecto das relações humanas seria a transcendência, que não estaria 

restrita à religiosidade (espiritualidade); tampouco seria conseqüência apenas da 

consciência transitiva, que lhe confere a capacidade de distinguir um “eu” de um 

“não eu”. 

           Teria sido mesmo a percepção, o discernimento da tridimensionalidade do 

tempo, e de seu lugar nas ligações entre tais dimensões, que desvelou ao homem 

sua condição de ser histórico. Porque situado e datado, apercebeu-se de sua 

pluridimensionalidade, do caráter consequente de suas relações com o mundo. 

             Assim, estar com o tempo, datado e situado em sua circunstância, é 

integrar-se, o que proporciona o enraizamento, um maior nível de criticidade. Uma 

consequência disso seria a menor incidência de atitudes instintivas, emocionais, a 

serem substituídas por reflexões geradoras de decisões, intencionadas à 

transformação da realidade, à qual acrescenta marcas: o fazer humano – a cultura – 

uma das duas dimensões pelas quais transita (FREIRE, 2008, p. 50).   

            Em Educação como Prática da Liberdade, embora tenha retomado a questão 

da sociedade brasileira, Freire reiterou menos suas características do que a urgência 

de uma educação que considerasse o caráter imanentemente relacional do homem, 

de cujo cerne é a temporalidade, a circunstancialidade, a qual só encontra abrigo na 

consciência crítica, razão da existência humana, pois é por ela que o homem se 

apercebe de sua condição humana e pode fazê-la valer. 

             E esse processo de construção da criticidade era responsabilidade de todas 

as instâncias de atuação humana, dentre as quais a educação tinha um papel 

fundamental.  Entretanto, um olhar sobre os dados educacionais do País denunciava 

o contrário.  

            Freire (2008, p. 109) mostrou, então, indicadores quantitativos e qualitativos 

da realidade educacional do país: O número de crianças em idade escolar, sem 

escola, aproximadamente, 4.000.000, e o de analfabetos, a partir da faixa etária de 

14 anos, 16.000.000, a que se junta a inadequação de nossa educação, já referida, 

falam por si (FREIRE, 2008, p. 109). As estatísticas reafirmavam a necessidade de 
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democratização da cultura, à qual subjaz a afirmação da escrita – enquanto 

invenção humana – como um bem cultural. E a leitura, o acesso à cultura escrita, 

uma possibilidade de acesso a outros bens não materiais. 

             Ao apresentar tais dados, Freire (op. cit., p. 109) reforçava a tese da 

fragilidade do sistema, evidenciando duas constatações: 

•  o embate democratização versus inexperiência democrática, cuja 

conseqüência era a permanência dos sujeitos no estado de ignorância; 

• a concepção do acesso à escolaridade como bem cultural. 

             Assim, justificava-se a urgência de mudança na educação escolar, assertiva 

feita na introdução, baseada na proposta de Anísio Teixeira, que acusava o 

processo educativo de alheio a seu tempo, gerador de um fazer educativo falseador 

das relações humanas, pautando-as no fortalecimento da relação opressor\oprimido  

(FREIRE, 2008, p. 109).  

              Em intensos diálogos com sua realidade, com o movimento da história, 

Freire encontrou parceiros na implementação de seu projeto, por meio do qual 

desejava implantar e implementar a prática da democracia. Entrava em cena o 

Movimento de Cultura Popular – o MCP – um espaço no qual Freire encontrou 

aliados para sua luta pela democratização da cultura. No interior desse Movimento, 

Freire recebeu então a incumbência de coordenar o Projeto de Educação de 

Adultos, no qual se projetaram e instauraram duas instituições populares: os Centros 

de Cultura e os Círculos de Cultura.  

              De acordo com Barbosa (2009, p. 63-141), nos Centros de Cultura eram 

organizados os Círculos; consistiam em espaços para discussões acerca de 

problemas a serem discutidos e cujas soluções eram propostas pelos próprios 

componentes dos grupos participantes; os temas eram coletados em entrevistas que 

os responsáveis pelos Círculos realizavam.  

          Seguindo a trilha da experiência cujo início teria ocorrido no tempo do SESI, 

no qual os Círculos de Pais e Mestres não atendiam efetivamente às necessidades 

dos sujeitos, das famílias cujos filhos lá estudavam, no sentido de ouvir e fazer valer 

as vozes de cada um. 

          Os diálogos travados nos Círculos de Cultura foram a gênese do que o próprio 

Freire chamou de método ativo, ao tratar de quando começou a projetar sua 

proposta para alfabetização de adultos, cuja concepção norteadora seria a 

alfabetização como ato de criação, capaz de desencadear outros atos criadores. 
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             Os resultados foram tão positivos que, em pouco tempo, nasceu deles uma 

nova idéia, conforme narrou Freire (2008):  

 

Com seis meses de experiências, perguntávamos a nós mesmos se 
não seria possível fazer algo, com um método também ativo, que 
nos desse resultados iguais, na alfabetização do adulto, aos que 
vínhamos obtendo na análise de aspectos da realidade (FREIRE, 
2008, p. 111). 

 
 
              Então, ao tempo em que reiterou e fundamentou o caráter imanentemente 

relacional dos humanos, Freire (op. cit.) mostrou a gênese de sua proposta para a 

alfabetização, pautada no princípio de que a educação não teria eficácia enquanto 

não se firmasse no propósito de despertar da impaciência, da vivacidade, o que 

caracteriza os estados de procura, de invenção e de reivindicação, por meio das 

relações intersubjetivas, as quais ele colocaria no cerne de suas preocupações – 

bem como das relações entre os sujeitos e sua realidade, sua circunstância, que 

demandava a inclusão de aspectos como a democratização da cultura, sendo a 

alfabetização uma ação neste sentido. 

            Nessa perspectiva, a organização do processo educativo não poderia ignorar 

o caráter imanentemente relacional da espécie humana, pois isso significaria não 

atender às exigências das circunstâncias espaço-temporais, dentre as quais a 

principal seria o desenvolvimento de uma consciência plástica e permeável, 

criticamente transitiva, capacidade que movimenta o devir humano, constituinte de 

seu inacabamento; ou seja, a existência de sujeitos conscientes de sua consciência. 

E é justamente o tratamento dado à consciência um contraponto da proposta 

educativa de Paulo Freire: a educação problematizadora, à educação prescritiva de 

então, que ele chamou de educação bancária. 

              Para esboçar a arquitetônica de sua pedagogia, afirmou Freire (2008, p. 

40): partíamos de alguns dados a que se juntaram outros com a colaboração valiosa 

do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. O que classificou como 

“dados” consistiam, na verdade, em princípios filosóficos, dentre os quais 

destacaram-se: 

� a distinção entre estar com o mundo e estar nele; 

� a natural capacidade humana de travar relações com o mundo através 

dos atos de criação e de recriação, alfabetizado, ou não; 
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� os acréscimos do homem ao mundo natural, por meio da elaboração de 

representações deste através da realidade cultural; 

� a construção do conhecimento como resultado das relações travadas 

com a realidade, cuja materialização se dá pela linguagem; esta, instituída, 

socializada\socializadora, por meio do(s) diálogo(s). 

 

              Como o animal da linguagem (BERTHOLF, 1990, p. 55), o homem processa 

o conhecimento no devir das relações com as circunstâncias, diálogos mediados 

pela linguagem, que lhe permite estar com o mundo, estando nele, criando e 

recriando o que lhe é dado pela natureza, ao fazer nela acréscimos, a partir de 

(re)elaborações, suas produções culturais, independente de ter ou não o domínio do 

sistema alfabético. O que o faz aperceber-se disso é sua capacidade de 

discernimento, que deve alcançar o máximo de criticidade, ponto de partida e de 

chegada da proposta freireana.  

            Na sistematização dos conteúdos, o primeiro discernimento seria a distinção 

entre Natureza e Cultura, mas na perspectiva das interfaces, das relações entre 

ambas. 

            A partir de tal discernimento, Freire pretendia que se desenvolvessem duas 

compreensões básicas:  

1. a de que transita em dois mundos, entre os quais existem necessárias e 

imprescindíveis relações; sua capacidade de (re)criar lhe permite, por meio 

da cultura, (re)construir representações do mundo natural;  

2. a de que todas as criações humanas têm o mesmo valor, à medida em 

que são resultantes de sua capacidade transformadora.  

 

              O objetivo era a percepção de que a escrita – invenção humana – é um dos 

muitos bens culturais, que confere status de opressor a quem o detém. O caminho 

para essa compreensão, o diálogo, que se instaurava por meio da codificação, uma 

provocação para refletir sobre seu lugar no mundo e sua mobilidade entre o que se 

impunha de natural e que aos humanos imprimia marcas, e o outro mundo ao qual 

esse ser de relações poderia imprimir as suas, como a escrita, por exemplo, um 

fazer humano, apenas dele.  

             Em Educação como Prática de Liberdade, Freire apresentou o recurso 

didático que viabilizaria o alcance dos objetivos propostos. O material publicado por 
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Freire consta de dez codificações semelhantes às que se extraviaram no tempo em 

que o impediram de continuar o trabalho nos Círculos. As amostras dessas 

codificações foram transcritas no terceiro capítulo deste estudo, sendo feita delas 

uma análise. A Codificação era o recurso didático que materializava a pedagogia do 

oprimido, da qual Freire tratou mais especificamente no livro publicado em 1968. 

 

1.4 Pedagogia do Oprimido: as bases linguístico-filosóficas da ação e reflexão 

pela palavra 

 

             O livro Pedagogia do Oprimido foi escrito no quinto ano do exílio. 

Novamente o objetivo de aprofundar alguns pontos discutidos em trabalho anterior, 

Educação como prática da liberdade. Nesse texto, começaram a tomar consistência 

os pressupostos teórico-metodológicos para a Educação, sobre os quais fundou sua 

proposta para aprendizagem da leitura na alfabetização e na continuidade desta. 

Uma pedagogia construída pelo próprio oprimido, com ele, para se contrapor à 

opressão. Nas palavras do próprio Freire, na introdução do livro, criticas e denúncias 

à situação opressora (FREIRE, 1983. p. 15).  

             Organizado em quatro capítulos, procurou justificar no primeiro a urgência 

de uma proposta que pretendia oportunizar ao oprimido dizer sua palavra, 

pronunciar o mundo, opondo-se às práticas docentes prescritivas, que impunham a 

escolha de uma consciência a outra, em uma relação na qual uma delas se tornava 

hospedeira (FREIRE, op. cit. p. 34). 

            Essa nova prática educacional tinha como objetivo restaurar a 

intersubjetividade, cuja ausência se manifestava através do silenciamento, entendido 

como a reprodução do discurso dominante, ou seja, da alienação: não dizer sua 

própria palavra, não pronunciar o mundo.  

            Para Freire (1983), dizer a palavra implicaria conhecer a realidade e dela 

participar criticamente, inserindo-se; agindo, desvelando-a. Estava já aqui posto o 

cerne da pedagogia freireana: a mudança na configuração do modo como se 

relacionavam os sujeitos no processo educativo, no qual havia a sobreposição entre 

as consciências, cujo resultado era o silenciamento. O cenário no qual foi concebida 

a pedagogia do oprimido é descrito por Freire como um tempo que convocava os 

homens a responderem às suas exigências, a se situarem. 
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             Reiterando a assertiva feita em Educação e Atualidade Brasileira, retomada 

em Educação como Prática da Liberdade, novamente o aspecto relacional dos seres 

humanos: desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem, a si mesmos, 

como problema. Descobrem que pouco sabem de si, de seu posto no cosmos, e se 

inquietam por saber mais. Estará, aliás, no reconhecimento do seu pouco saber de 

si, uma das razões dessa procura (FREIRE, 1983, p. 29). 

             Seria este o antigo problema da humanização, que então tomava 

gigantescas proporções, de cuja dimensão alguns acontecimentos eram indícios: as 

reflexões promovidas pelos jovens evidenciavam as peculiaridades dos espaços nos 

quais se manifestava tal preocupação em torno do homem, um ser no mundo e com 

o mundo. Em torno do que e de como estão sendo (FREIRE, op. cit., p. 29).  

             As denúncias do mundo apontavam algumas exigências, dentre as quais 

estavam: o desaparecimento da rigidez no relacionamento entre professor e aluno; a 

inserção deste em sua realidade, o que só seria possível a partir das transformações 

nela efetuadas. Isso implicaria a renovação das universidades através da cobertura 

à participação dos estudantes no processo decisório. Essa busca pela humanização, 

que se acentuava no cenário contemporâneo a Freire, justificava uma prática 

educativa cuja contribuição fosse definitiva para que o homem conhecesse a si 

mesmo, se encontrasse. 

            Tais manifestações davam conta de que as circunstâncias, segundo ele 

próprio, eram de caráter mais antropológico do que antropocêntrico. Daí a urgência 

de que, reconhecendo a desumanização, se engajassem na luta por humanizar-se, 

a si e aos outros sujeitos que lhes negam tal vocação, ao lhes negarem a liberdade, 

a justiça: os opressores. 

            De acordo com Freire (1983, p.31), os oprimidos teriam essa tarefa histórica 

e humanista. E para que tal empreitada se tornasse realidade, era preciso uma 

pedagogia que promovesse a reflexão acerca de sua condição desumanizada, 

intencionando sua superação. Para tanto, os próprios oprimidos deveriam elaborar 

essa pedagogia; e para que isso se tornasse realidade, algumas condições se 

impunham: 

• descobrirem sua posição de hospedeiros do opressor; 

• deixarem de vivenciar a dualidade segundo a qual ser é parecer, neste 

caso, com o que o oprime; 
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• desconstruírem a concepção de que ser homem é oprimir, o que Freire 

chamou de “aderência ao opressor”, impedimento para que os oprimidos 

admirem o responsável pela opressão; 

• assumirem a responsabilidade de sua própria vida, sem a qual não se 

conquista a liberdade; 

• reconhecer de forma crítica a causa de tal situação, para, assim, 

empreender o movimento direcionado à instauração de outra diferente 

realidade; 

• enfrentar o dilema da opção de manter ou colocar um fim à alienação, 

sendo essa finalização possível se\quando expulsassem de si o opressor.  

 

             Superar a alienação consistiria em submeter-se a um longo e sofrido 

processo acerca do qual afirmou: A libertação, por isso, é um parto. É um parto 

doloroso. O homem que nasce desse parto é um homem novo que só é viável na e 

pela superação da contradição opressores-oprimidos, que é a libertação de todos? 

(FREIRE, op. cit. p. 36). Esse processo desencadearia a formação de um novo 

homem, ou novos homens, pois com a libertação deixariam de existir também 

opressores, o que ocorreria por meio da conscientização crítica. Os oprimidos 

deixariam de ser o outro introjetado neles como consciência opressora para serem 

apenas eles próprios, despindo-se da concepção de que ser humano é, 

necessariamente, ser opressor. Neste ponto da justificativa, a primeira vez que 

Freire (1983, p. 36) referiu-se à consciência; neste caso, à consciência opressora, 

em oposição à servilidade inerente à consciência oprimida. 

               De acordo com Freire (1983), estaria na concepção de consciência o 

contraponto entre a educação bancária e a educação problematizadora, discussão 

por ele apresentada no segundo capítulo de Pedagogia do Oprimido. Nele 

encontram-se também os pressupostos teóricos de tais concepções, o tratamento 

dado à subjetividade, à alteridade: as relações entre os sujeitos, entre estes e sua 

realidade; à construção do conhecimento; ao caráter inacabado, inconcluso dos 

humanos. Acenou nesse momento com o papel da palavra, afirmando a nocividade 

da palavreria e do verbalismo – palavra vazia – no processo educacional. 

              No terceiro capítulo, Freire (1983) tratou da dialogicidade da educação, 

considerações com as quais aprofundou afirmações feitas em Educação como 

Prática da Liberdade. Nessas reflexões, introduziu conceitos como palavra, diálogo, 
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este último como fenômeno humano; as relações entre a palavra e o diálogo, os 

elementos que os constituem.  

             Nesse momento das considerações, o conceito de consciência, os 

movimentos por ela empreendidos para a apreensão do mundo, incluindo então o 

papel da linguagem em domínios discursivos como a educação e a política. Freire 

(1983) defendia que o envolvimento em um trabalho com as classes populares exige 

dos responsáveis pela condução do processo que conheçam o modo de produção 

da linguagem das classes populares, as condições em que ocorrem. 

             Reafirmou, então, a importância de que os proponentes da ação 

considerassem tais aspectos desde o momento primeiro do diálogo na educação, 

que era o momento da escolha de conteúdos programáticos, conduzindo tal 

processo como prática da liberdade.  

            Tal escolha se justificaria pela necessidade de conhecer a relação 

pensamento\linguagem\realidade; se\como compreendem a relação entre os temas 

e o mundo neles\por eles representado. Os níveis de percepção que os sujeitos tem 

dessa realidade. Este seria o locus da investigação do universo temático, também 

chamado por Freire de temas geradores, das palavras geradoras, que 

desencadeariam todo um trabalho de (re)criação. 

              Nas reflexões promovidas acerca do diálogo, Freire (1983, p. 105) afirmou 

sua ocorrência nas relações homem\mundo e nas relações homens\homens, 

essenciais à condição humana, distinguindo-os dos demais animais, a partir de 

alguns aspectos, como a capacidade de separar-se de si mesmo e da própria 

atividade, a possibilidade de objetivar o mundo. Pode, assim, tomar consciência de 

si, da(s) atividade(s) que realiza e do mundo, nele atuando em direção a finalidades 

que propõem e a que se propõe. Tais proposições estarão – ou deveriam estar – 

marcadas por ideias, valores, concepções, esperanças, obstáculos e desafios, 

sendo constituintes destes e por estes constituídos, os quais compõem os temas de 

uma época. Além do tema, Freire (op. cit.) apresentou também a codificação e o 

procedimento utilizado para abordá-la: a descodificação. 

              Então, conhecer a linguagem e o pensamento das pessoas através das 

palavras, as quais gerariam os temas, seria consequência do encontro entre os 

responsáveis pela alfabetização e os futuros alfabetizandos – o primeiro tipo de 

diálogo a ser empreendido – homens\homens; o resultado deveria se materializar na 

codificação\descodificação, após eleger os conteúdos programáticos a serem 
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utilizados. Para a pós-alfabetização, o material seriam o tema gerador e a 

codificação. Assim, o binômio proposto por Freire para a alfabetização seria palavra 

geradora\codificação; para a pós-alfabetização, o par seria tema 

gerador\codificação.  

             Esses recursos comporiam o arsenal do qual Freire propôs se lançasse mão 

na prática dialógica, cujos pontos de partida e de chegada são a conscientização, 

uma possibilidade para o exercício da autonomia, indispensável ao ser humano.  O 

processo deveria ser conduzido na perspectiva de um distanciamento do homem em 

relação a sua realidade de oprimido, percebendo-a como causa dos limites impostos 

pela situação, sobre a qual deve empreender uma ação transformadora. Enquanto 

não alçam a essa etapa, os oprimidos vivem um dilema: o de dizer ou não a palavra, 

o que significa escolher se continuam privados de seu direito de criar\recriar o 

mundo.  

              Nesses processos de (re)criação do mundo, há um elemento cujo papel é 

fundamental: a consciência. A proposta da libertação se assenta sobre o 

pensamento hegeliano acerca da condição sem a qual a libertação não poderia 

ocorrer: o sujeito só se liberta quando se apercebe de sua servilidade (FREIRE, 

1983, p. 37). Entretanto, a consciência da opressão torna-a ainda mais cruel. Ou 

seja, ao reconhecer-se oprimido, precisa engajar-se na luta por superar sua 

condição, participando da luta por mudanças das estruturas sociais. Nesse 

movimento, a subjetividade, aliada à objetividade, ocuparia um lugar central. Eis, 

então, a justificativa para a não dicotomização dessas duas dimensões dos seres 

humanos – subjetividade\objetividade – acerca das quais Freire discorreu apoiando-

se em Marx:  

 
Em Marx, como em nenhum outro pensador crítico, realista, jamais 
se encontrará essa dicotomia. O que Marx criticou e, 
cientificamente, destruiu, não foi a subjetividade, mas o 
subjetivismo, o psicologismo. A realidade social, objetiva, que não 
existe por acaso, mas como produto da ação dos homens, também 
não se transforma por acaso. Se os homens são produtores dessa 
realidade, e se esta, na invasão da práxis, se volta sobre ele e os 
condiciona, transformar essa realidade opressora é tarefa histórica, 
é tarefa dos homens (FREIRE, 1983, p. 38).         
  
                    

            O caminho para tal superação foi apontado por Lukács, também 

fundamentado em Marx (1962), para quem, enquanto os oprimidos se mantiverem 
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passivos frente à realidade, considerando-a situação limite intransponível, não 

haverá superação. Seria preciso, então, advertiu Freire (1983, p. 42), estar atento à 

sugestão de Lukács: explicar às massas sua ação, bem como, acrescentou Freire, 

relacioná-la aos fatos que a desencadearam, e os fins pretendidos.  

               Todavia, acrescentou Freire,  

 

a questão não está propriamente em explicar às massas, mas em 
dialogar com elas sobre sua ação. De qualquer forma, o dever que 
Lukács reconhece ao partido revolucionário de explicar às massas a 
sua ação coincide com a exigência que fazemos da inserção crítica 
das massas na sua realidade através da práxis, pelo fato de nenhuma 
realidade se transformar a si mesma (FREIRE, 1983, p. 42). 

 
 
             Temos, então, alguns princípios elaborados por Freire: através do resgate 

da intersubjetividade, que só é possível com a prática do diálogo, os sujeitos 

assumirão um distanciamento da situação vivenciada para, examinando-a de forma 

objetiva, tomar consciência da situação limite como algo criado por seus pares, 

outros humanos; e só por eles, humanos, pode ser mudada. Fazê-lo é 

responsabilidade sua. Essa objetividade deveria desencadear o que Vasconcelos e 

Brito (2006, p. 48) descreveram como respostas transformadoras, dadas pelos 

indivíduos frente a situações-limites – os atos-limites. Nesses princípios estão 

implícitos: o diálogo entre sujeitos, o olhar de uma posição exterior, a consciência, a 

responsabilidade.  

             Freire defendeu o caráter pedagógico da revolução, em consonância com os 

líderes revolucionários ao proporem a necessidade de convencer as massas a se 

engajarem na busca pela mudança, para superarem sua condição de oprimidos. 

Mas, observou Freire, nem sempre esse reconhecimento ocorre:  

 
Muitos, porém, talvez por preconceitos naturais e explicáveis contra 
a pedagogia, terminam usando, na sua ação, métodos que são 
empregados na educação que serve ao opressor. Negam a ação 
pedagógica no processo de libertação, mas usam a propaganda 
para convencer (FREIRE, 1983, op. cit. p. 59). 

                 

              Entretanto, argumentou, uma pedagogia que resgatasse a 

intersubjetividade deveria ser a prática da liderança revolucionária, em um 

ininterrupto diálogo com as classes subalternas. Nessa prática pedagógica, a própria 

consciência seria o método, que é, na verdade, a forma exterior e materializada em 
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atos, que assume a propriedade fundamental da consciência: a intencionalidade 

(FREIRE, 1983, op. cit. p. 60). 

              Freire (1983) apontou ainda as fragilidades das relações 

educador\educando, nas quais a palavra era utilizada a serviço de uma educação 

depositária de ideias que reiteravam o silenciamento. A concepção de um saber 

doado aos sujeitos, os quais dele se alimentavam, era o que Sartre chamava de 

concepção digestiva. E esse “alimento” lhes chegava em formato de narrativas e\ou 

dissertações, de conteúdos sem qualquer ligação com a realidade. Assim, as 

relações eram esvaziadas de sentidos, transformando-se em verbalismo e 

palavreria, apenas sonoridade. (FREIRE, 1983, p. 65).  

            Não havia espaço para reflexão, nada que colocasse em risco a autoridade 

conferida ao detentor do saber. Tudo que implicasse atividade, atitude, estava em 

poder do educador: pensar, saber, educar, disciplinar, optar, prescrever, atuar, 

escolher o conteúdo programático. Esse modo de conduzir o processo de 

construção do conhecimento apagava qualquer possibilidade de estabelecer 

relações, de buscar os nexos entre os pontos, ou problemas; enfim, a criticização da 

consciência. Neste ponto da discussão, Freire confrontou os modos de conceber e 

de tratar a consciência na perspectiva da educação bancária e na educação 

libertadora (FREIRE, 1983, p. 79). A diferença entre ambas estava na concepção de 

consciência, o que será discutido a seguir.  

          

1.5 O que quer e o que pode a consciência 

 

             De acordo com Freire (1983) a concepção bancária de educação era 

norteada pelo equívoco de considerar o ser humano como incapaz de recriar o 

mundo, por ser dele apenas espectador, o que implicava a concepção de 

consciência como uma seção interna, passivamente aberta às doações ideológicas, 

ou seja, algo espacializado nos homens. Nessa perspectiva, os objetos estariam 

instalados nessa seção, dentro dela. Então, o equívoco estaria em não compreender 

que os objetos estão presentificados à consciência. 

             Ao longo da discussão, esse momento em que aprofundou as considerações 

sobre a consciência foi um dos raros em que Freire empregou o termo “leitura”: 
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Nas aulas verbalistas, nos métodos de avaliação dos 
conhecimentos, no chamado “controle de leitura3”, na distância entre 
o educador e os educandos, nos critérios de promoção, na indicação 
bibliográfica, em tudo, há sempre a conotação digestiva e a 
proibição ao pensar verdadeiro (FREIRE, 1983, p. 73). 

 
                  
              As considerações sobre a consciência e o processo de conscientização se 

alongaram no terceiro capítulo, mas o cerne da discussão nesse momento foi o 

diálogo, por ser este concebido como o acesso à consciência, bem com o caminho 

desta intencionada ao mundo. 

              Do desenvolvimento da consciência, que é o processo pelo qual esta alça 

ao nível crítico, Freire fez uma discussão aprofundada no livro Conscientização, 

estudo que apresentamos no terceiro capítulo desta pesquisa, no qual tratamos de 

cada elemento constitutivo da sua proposta para a leitura. 

            Acerca do diálogo, Freire teceu considerações, situando-o na esfera humana: 
 
 
Quando tentamos um adentramento no diálogo, como fenômeno 
humano, se nos revela algo que já poderemos ser ele mesmo: a 
palavra.  
Mas ao encontramos a palavra, na análise do diálogo como algo 
mais que um meio para que ele se faça, se nos impõe buscar, 
também, seus elementos constitutivos (FREIRE, 1983, p. 91). 

 
 
            Freire (1983) compreendia o diálogo como um fenômeno essencialmente 

humano, cuja materialização ocorre por meio da palavra. Para ele, palavra e diálogo 

manteriam tão estreita relação, que seriam um só.  

            Força que movimenta o diálogo, a palavra, afirmou Freire, possui dois 

elementos constitutivos: a ação e a reflexão; de tal forma solidárias, preterir uma 

uma delas resulta em neutralizar a outra. Não há palavra verdadeira que não seja 

práxis. Daí que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo. Uma prática 

que dicotomizasse essas duas dimensões tornaria a palavra desprovida de sua 

capacidade de pronunciar o mundo, sem o que seu uso seria “palavreria”, 

“verbalismo”, termos utilizados por Freire desde seu primeiro trabalho escrito 

Educação e Atualidade Brasileira, ao tratar da prática educativa de então. 

            Quando gerada em formas inautênticas de existir, a palavra traria como 

consequência formas inautênticas de pensar, por isso alienadas e alienantes. Sem a 

                                                 
3
 Grifo do autor. 



56 

 

 

reflexão, cujo motor seria o compromisso de transformação, teríamos a ação por si 

mesma, o que resultaria em simples ativismo. Ao privilegiar apenas a reflexão, o 

diálogo seria inviável. 

             O cerne da educação dialógica, porque problematizadora, é o movimento de 

busca-devolução: busca dos saberes construídos empiricamente pelos sujeitos para, 

tomando-os como temas dos encontros pedagógicos, devolvê-los de forma 

estruturada, acrescida de fundamentos científicos. Nesse processo de devolução, os 

oprimidos precisam tomar consciência de sua condição de hospedeiros. Para que 

isso ocorra, deve ser promovido o diálogo para conhecer-lhes a objetividade – que 

seria sua capacidade de assumir um distanciamento de si mesmo e de sua situação 

imediata; o nível de consciência dessa objetividade, bem como os níveis de 

percepção do mundo e de si mesmo.  

             Então, tecidas tais considerações, Freire iniciou o esboço de sua proposta 

propriamente dita: 

 
Será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o 
conjunto de aspirações do povo, que poderemos organizar o 
conteúdo programático, da situação ou da ação política, 
acrescentemos. 
O que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de 
certas contradições básicas, sua situação existencial, concreta, 
presente, como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe 
exige resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação 
(FREIRE, 1983, p. 101).  

                 
 
             As proposições do educador-educando devem levar em consideração os 

temores das consciências oprimidas, para não incorrer no erro de acentuá-los. É 

imprescindível compreender que a cosmovisão desses sujeitos se materializa nas 

mais diversas formas de ação, reflete sua situação no mundo, em que se constitui 

(FREIRE, 1983, p. 101).  

              No interior da discussão sobre o diálogo, Freire iniciou a abordagem 

específica do lugar da linguagem na prática educativa conscientizadora, ao dizer que 

muitas vezes os educadores utilizam uma linguagem desvinculada da situação 

concreta dos sujeitos a quem falam. E sua fala é um discurso a mais, alienado e 

alienante (FREIRE, 1983, p. 102); porque linguagem e pensar só se efetivam em 

função de uma realidade a que se refiram. Então, reiterou Freire (op. cit.) a condição 

para que seja conferida autenticidade à prática educativa é que o educador conheça 
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as condições estruturais em que o pensamento e a linguagem populares se 

constituem. Nessa perspectiva, a discussão sobre o lugar da palavra nas relações 

de caráter educacional vai tomando consistência nas considerações acerca da 

codificação e da palavra geradora como recursos para um trabalho exitoso com a 

alfabetização e a continuidade desta, nos Círculos de Cultura.  

             Acerca do status da palavra nas relações humanas tratou outro escrito de 

Freire – Extensão ou Comunicação? – que poderia ser apontado como um estudo 

de caso, do qual são objeto os vocábulos extensão\comunicação. Deste texto, 

tratamos a seguir. 

 

1.6 O movimento dialógico da palavra: comunicação ou extensão?           

 

              No livro Extensão ou Comunicação?, Freire (1975) retomou a assertiva 

sobre a relação entre a linguagem e a realidade dando continuidade à prática de 

aprofundar alguma discussão iniciada anteriormente em um determinado escrito, 

seja acerca de um conceito ou uma assertiva. Desta feita, tomou em uma 

perspectiva antagônica os vocábulos comunicação\extensão para fazer deles uma 

reflexão sobre o modo como o discurso pedagógico pode ser alienante e alienado, 

estando a palavra a serviço da opressão.  

              Nesse estudo, fez a análise do trabalho do agrônomo, então chamado de 

extensionista, termo que, na concepção Freireana, não dava conta da tarefa desse 

profissional junto aos camponeses, indiscutivelmente pedagógica.  

            Ao longo da discussão, Freire lançou mão de estudos linguísticos de autores 

constantes de suas anotações, as quais Ana Maria Araújo Freire (2003) apresentou 

na biografia por ela organizada. Trata-se de leituras as quais Freire afirmou ter 

iniciado em 1938 sobre linguística e estruturalismo.  

            A prática dialógica fundamenta-se, primordialmente, na compreensão de que 

uma situação gnosiológica não se efetiva sem reflexão e esta deve ter como ponto 

de partida dois eixos: a filosofia socrática do conhece-te a ti mesmo, aliada à 

compreensão do lugar das relações homem\mundo como constitutivas do 

conhecimento, independente do tipo e do nível de conhecimento, bem como do 

sujeito cognoscente.  

              Então, o trabalho a que se propõe o agrônomo, também no domínio 

humano, não poderia, em absoluto, ignorar um fato: basta que estejam em jogo 
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formas de conhecimento para que não se possa deixar de lado uma reflexão 

filosófica, a qual não pode ser confundida com verbalismos ou simples explicações 

da realidade para adaptação do sujeito (FREIRE, 1975, p. 108). Esse era o modo de 

aproximação do agrônomo: substituir pelas técnicas agrícolas os conhecimentos 

empíricos construídos pelos camponeses, o que Freire classificou de invasão 

cultural, cujo objetivo seria a persuasão. Para alcançar seu intento, os “invasores” 

utilizavam como recurso a propaganda, os slogans, os mitos a serem “depositados” 

nas consciências dos invadidos, que se constituíam objetos da ação extensiva, uma 

prática avessa ao diálogo. 

             A resistência a uma prática dialógica era justificada pela ignorância dos 

sujeitos aprendentes em relação às técnicas a serem aprendidas, o que consistiria 

em obstáculos aos urgentes resultados demandados pelas circunstâncias: uma 

acelerada produtividade. Para Freire, esta era a mais preocupante dentre as razões 

apresentadas pelos agrônomos para que não fosse promovido o diálogo. Além do 

equívoco gnosiológico do termo analisado, da questão de serem as técnicas 

desconhecidas dos camponeses, a essas afirmações estariam subjacentes também 

algumas concepções, ressaltou Freire (1975):  

1. o caráter acabado do conhecimento, a ser depositado em consciências 

ocas – concepção bancária da educação; 

2. a desconsideração dos fatores histórico e sociológicos como 

condicionantes do conhecimento – as relações homem\mundo.  

 

             Para Freire (op. cit), a razão do fracasso nas tentativas de instauração do 

diálogo não estaria no próprio camponês, mas nas relações opressoras instituídas 

pela estrutura latifundista, que negava aos sujeitos qualquer oportunidade de 

vivenciar a participação. Essa assertiva freireana remete a outras encontradas em 

Educação e Atualidade Brasileira (2001), quando tratava da inexperiência 

democrática historicamente construída pela condição de colônia portuguesa.  

            Tal inexperiência seria responsável pelo mutismo ainda encontrado dentre os 

camponeses, e cuja superação já era uma perspectiva nas áreas de reforma agrária, 

certamente impossível sem a instauração do diálogo. O próprio silêncio dos 

camponeses poderia ser problematizado, para que os mesmos pudessem atuar 

sobre tal fato, sugeriu Paulo Freire (2001, p. 30).  
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              Então, ao contrário do que supunham os responsáveis pela aprendizagem 

dos camponeses, o diálogo não comprometeria o andamento dos resultados. Não 

significaria desconsiderar a ênfase na produção, não retardaria os resultados então 

urgentes. Ao contrário, embora fosse uma obviedade, não se poderia esquecer, 

advertiu Freire (1975), que a produção agrícola resulta das relações homem-

natureza, prolongadas nas interações homem\espaço histórico-cultural. Nessa 

perspectiva, o que aparentemente seria uma perda de tempo se configuraria mesmo 

na construção de algo consistente, a criticidade, através da qual os sujeitos se 

inserem como transformadores de sua realidade. Assim, a insistência na assertiva 

de que é impossível a prática dialógica em torno de um conteúdo científico ou 

técnico demonstra a incompreensão do que de fato seja o diálogo e o que se 

pretende com ele, bem como do que é e como se constitui o saber. 

             Seria preciso, então, lembrar que os camponeses lidam com a terra 

diariamente, o que tornaria incoerente afirmar sua ignorância absoluta justamente 

em se tratando de uma atividade cotidiana: a agricultura. Ocorre que esse trato se 

daria nos moldes de suas experiências, um quefazer elaborado de geração a 

geração, conforme os marcos culturais de cada lugar. 

             Sobre o diálogo, independente de qual seja o tipo de conhecimento: 

empírico, técnico ou científico, seu objetivo será uma melhor compreensão do 

contexto para transformá-lo, por meio de uma abodagem problematizada da relação 

conhecimento\realidade concreta, sendo esta que o gera e o influencia. Nesse 

sentido, Freire ressaltou a dimensão histórica do saber, sua relação com o tempo, 

bem como sua instrumentalidade. E todos esses aspectos se manifestavam pela 

linguagem, na palavra, como pretendia mostrar Freire ao abordar a análise dos 

vocábulos extensão e comunicação.  

            Na concepção de Freire (1975), prevaleciam ainda nessas relações as 

marcas de outros tempos no espaço brasileiro, o que contribuía para a manutenção 

de mentalidades não integradas com a contemporaneidade. Nesse ponto da 

discussão sobre o diálogo, reitera-o como indispensável ao caráter inacabado do ser 

humano, devendo ser conduzido na perspectiva do movimento inerente às verdades 

acerca do mundo, o que exige um pensar crítico sobre as proposições de outros 

seres pensantes. Assim foi construída a história do pensamento humano sobre si 

mesmo; sempre na perspectiva de uma reelaboração, o que contrariava a postura 

antidiálogica da educação prescritiva, conforme afirmou Freire: 
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O melhor aluno não é o que dissera, ipsis verbis, sobre a filosofia da 
mudança em Heráclito; sobre o problema do ser em Parmênides; 
sobre o mundo das ideias em Platão; sobre a Metafísica em 
Aristóteles, ou mais modernamente, sobre a dúvida cartesiana; a 
coisa em si, em Kant; sobre a dialética do Senhor e do Escravo em 
Hegel; a alienação em Hegel e em Marx; a intencionalidade da 
consciência em Hurssel. O melhor aluno de Filosofia é o que pensa 
criticamente sobre todo este pensar e corre o risco de pensar também 
(FREIRE, 1975, p. 35). 
 

 
              Não bastaria, então, perceber as coisas, mas a razão delas. Alongando-se 

nas considerações acerca dos danos decorrentes da mera substituição dos 

procedimentos empíricos, alertou para os reflexos danosos desse procedimento em 

outros âmbitos da existência humana, uma prova da não neutralidade da educação. 

Do mesmo modo, mudar a estrutura latifundista não garantiria mudanças 

simultâneas nas atitudes dos sujeitos, nem mesmo nas dos opressores. Tampouco 

se deve considerá-las impossíveis, ou atribuir aos próprios camponeses o fracasso 

nos resultados.  

             Para Freire (1975), o cerne dessa questão estaria em desconhecer o caráter 

consequente das relações entre o homem e sua temporalidade. Significa 

compreender que o tempo vivido por gerações que experimentaram, trabalharam, 

morreram e foram substituídas por outras que continuaram a viver, experimentar, 

trabalhar, morrer, não é um tempo de calendário. Citando Bergson (sd, apud Freire, 

op. cit, p. 39) afirmou tratar-se de um tempo de acontecimentos em que os 

camponeses, do mesmo modo que outros grupos, se foram constituindo de geração 

em geração. Não seria, pois, possível, a imediata ou simultânea e radical mudança 

na mentalidade, nas atitudes dos sujeitos, em virtude de uma mudança na 

superestrutura. 

             Ainda tratando da dimensão temporal do ser humano, para fundamentar tal 

assertiva, Paulo Freire (op. cit., p. 44) citou Barbu (sd) e Nicol (1965), para afirmar 

que  

o homem não é apenas o que é, mas também o que foi; daí que 
esteja sendo, o que é próprio da existência humana.  
Há, desta forma, uma solidariedade entre o presente e o passado, 
em que o primeiro aponta para o futuro, dentro do quadro da 
continuidade histórica. Não há, portanto, fronteiras rígidas no tempo, 
cujas unidades epocais, de certa forma, se interpenetram (FREIRE 
op. cit., p. 44). 
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             Esse movimento das relações entre as dimensões temporais seria o 

constituinte da verdade histórica, tratada por Freire a partir dos conceitos de 

estrutura vertical, na qual se processam a intersubjetividade, a intercomunicação; e a 

estrutura horizontal, na qual estariam os aspectos da superestrutura, apresentados 

por Nicol (1965). Consistiria na solidariedade entre essas duas estruturas, o que 

significa não haver entre elas fronteiras rígidas. Indispensável, seria, então, aos que 

atuam nos processos de mudanças, neste caso, a reforma agrária, considerar os 

aspectos fundamentais próprios da existência camponesa na estrutura latifundiária  

(FREIRE, 1975, p. 120).  

            Só um crítico que ressaltasse a mudança cultural conseguiria promover e 

desenvolver a mudança de percepção, exigência para que os sujeitos consigam 

responder aos desafios impostos por sua contemporaneidade, amenizando os 

efeitos e as marcas neles impressas pela “etapa latifundista”. Desse modo, seria 

possível ao agrônomo inserir-se e atuar de fato no processo de mudança.  

            Nesse livro, em busca de evidenciar os fundamentos teóricos de sua 

proposta, Freire esboçou algumas reflexões em torno da linguagem, fundamentando 

as proposições para a alfabetização; por exemplo, ao dizer que na interação 

mediada pelas palavras a necessária relação entre o pensamento e a situação real 

não pode ser preterida, pois o pensamento é marcado pelas características dos 

referentes, que se materializam pela linguagem. Entretanto, não está totalmente 

delineada a arquitetônica de sua pedagogia da alfabetização. O termo leitura ainda é 

rarefeito em suas discussões. A utilização desse termo teve maior incidência no livro 

Ação Cultural para a Liberdade, uma coletânea de textos nos quais diferentes 

conceitos componentes da arquitetônica de sua proposta são discutidos.  

 

1.6  Ação Cultural para a liberdade 

 

               Esse livro reuniu alguns escritos datados entre 1968 e 1974, dos quais 

apenas uns poucos eram já conhecidos em inglês e espanhol. Reconhecendo a 

possibilidade de lacunas entre os anteriores, Educação como Prática de Liberdade e 

Pedagogia do Oprimido, pretende que tais vazios sejam “aclarados” pelo que está 

posto nos treze textos neles reunidos, dentre os quais nove retomaram conceitos 

como conscientização, humanização, alfabetização, para fundamentar dois outros 

que ora aparecem de forma mais explícita e sistemática: palavra e leitura.  
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            Dos textos nos quais reapareceram esses conceitos, destacamos o segundo 

A alfabetização de adultos: crítica de sua visão ingênua compreensão de sua visão 

crítica, no qual aprofundaram-se as considerações sobre a relação pensamento-

linguagem nas relações humanas. Mais especificamente, Freire (2007) abordou o 

papel da palavra e de que modo ela reflete os modos de ser e de estar dos sujeitos; 

como exemplo, tomou os termos e as expressões que dão conta da concepção que 

coloca o analfabeto em posição de inferioridade; discriminação que se evidencia em 

termos ou expressões que comprovam a assertiva freireana de que se trata, “na 

melhor das hipóteses”, de uma “concepção ingênua” que o “encara” como “erva 

daninha”, geradora de outras que tornariam ainda mais consistente esse equívoco: 

“erradicação do analfabetismo” – que seria uma “enfermidade”; uma chaga 

deprimente a ser “curada”, porque denota baixo nível de civilização nas sociedades 

em que sua presença apresenta elevados índices. Além disso, o analfabetismo 

atestaria a “incapacidade” e a “pouca inteligência”, a “proverbial preguiça”. 

             Tal hipótese teria duas vertentes:  

1. a limitação no modo de perceber o problema, por isso a superficialidade 

das respostas à questão; 

2. o conceito de alfabetização como um ato de depositar informações sobre 

o sistema alfabético, sem que se ultrapasse a dimensão estrutural, 

emprestando à palavra um sentido mágico, distorcido. 

 

              Nessa perspectiva, “Escrita e lida, a palavra é como se fosse um amuleto, 

algo justaposto ao homem que não a diz, mas simplesmente a repete. Palavra quase 

sempre sem relação com o mundo e com as coisas que a nomeiam” (FREIRE, 2007, 

p. 16). 

              Uma equivocada concepção da “palavra”, geradora de outra ingenuidade: o 

messianismo, de acordo com o qual o analfabeto precisaria de salvação, por ser um 

sujeito perdido. Para isso, o único caminho seria “enchê-lo” de palavras, quer como 

“presente” ou como imposição. Limita-se, assim, a possibilidade de falar, de ser 

criativo. Nessa perspectiva, a palavra serve à manutenção da hegemonia da classe 

dominante, exercendo funções como “palavra-som”, “palavra-depósito”, com o 

objetivo de fazer uma “transfusão” dando ao “enfermo” o “sangue salvador”. Palavras 

e textos presenteados, clichês que em nada se relacionam com a realidade dos 

alunos. Desse modo, reforçam “o silêncio em que se acham as massas populares 
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dominadas pela prescrição de uma palavra veiculadora de uma ideologia da 

acomodação”, não pode um tal trabalho, jamais, constituir-se como um instrumento 

auxiliar de transformação da realidade (FREIRE, 2007, p. 21). 

             Deste ponto, reiterou considerações acerca dos recursos didáticos a serem 

utilizados no trabalho que pretendesse uma alfabetização problematizadora: a 

codificação, por meio da qual seria promovido o diálogo, como meio de acesso à 

consciência, para desenvolver a transitividade crítica.  

             Nessa discussão, Freire (2007, p. 22-27) mostrou reflexões dos sujeitos 

envolvidos nos diálogos em torno da codificação, flagrantes dos momentos em que 

se materializava a instauração da consciência crítica, mudança que ocorria 

simultaneamente às atividades propostas por Freire, na base das quais estava a 

concepção do caráter dinâmico das relações entre linguagem e realidade. Nas 

palavras de Freire (op. cit.), as afirmações dos aprendentes, quer no contexto 

brasileiro ou chileno, eram sempre confirmadas, como a colocada a seguir, proferida 

durante a discussão sobre cultura, esta como toda produção humana que faz 

acréscimos ao que é dado pela natureza. 

  

Agora sei que sou culto, disse, certa vez, um velho camponês 
chileno ao discutir, através de codificações, a significação do 
trabalho. E ao se lhe perguntar porque se sabia culto, respondeu 
seguro: Porque trabalho e trabalhando transformo o mundo 
(FREIRE, 2007, p. 23). 

               

             Outra expressão dessa mudança na mentalidade Freire apresentou nas 

palavras de uma senhora ao se sentir desafiada a admirar sua realidade, perceber-

se nela, e com ela. Para Paulo Freire, “Ter presentificada à sua consciência sua 

maneira de existir, descrevê-la, analisá-la, significa, em última análise, desvelar a 

realidade, mesmo que não signifique, ainda, um engajamento político para a sua 

transformação” (FREIRE, op. cit., p. 23). 

 

Me agrada discutir sobre isto, disse uma mulher, também chilena, 
apontando para a codificação de uma situação existencial de sua 
área, porque vivo assim. Mas, continuou, enquanto vivo, não vejo. 
Agora sim, observo como vivo (FREIRE, 2007, p. 26). 

               

             O terceiro texto – Os camponeses e seus textos de leitura – reiterou as 

afirmações feitas em Extensão ou Comunicação?, acerca do modo como deveria ser 
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conduzido o trabalho pedagógico com os camponeses. Nesse artigo, acrescentou 

questões específicas sobre a leitura e a escrita, cujo domínio deve ser considerado 

“uma das dimensões do processo de expressividade”. Entretanto, afirmou Freire 

(2007, p. 23), tal aprendizado só será significativo se for conduzido na perspectiva 

do “profundo sentido da linguagem. Quando vai percebendo a solidariedade que há 

entre a linguagem\pensamento e realidade, cuja transformação, ao exigir novas 

formas de compreensão, coloca também a necessidade de novas formas de 

expressão”. E estas emergem nos acontecimentos sociais. Por exemplo, a reforma 

agrária, um movimento social que provocou a organização de grupos como os 

assentamentos, no interior dos quais surgiram novas “palavras e expressões que 

constituíam constelações culturais e envolviam uma compreensão do mundo típica 

da estrutura latifundista, tendiam a ir esvaziando-se de sua antiga força”, afirmou 

Freire (op. cit., 28). 

             Citando Barbu (1956), para quem “novas significações são dadas a velhas 

palavras e novas palavras são cunhadas para designar velhas coisas”, Freire (op. 

cit.), antigas palavras tornavam-se então incompatíveis com a estrutura do 

assentamento, por ser este uma estrutura que se democratizava. Nesse processo, o 

papel da educação é contribuir para a compreensão crítica da mudança, 

esclarecimento que poderá incidir sobre a instauração de “um novo pensamento-

linguagem” (FREIRE, op. cit., 28).  

             Para Freire, as relações pensamento\linguagem\estrutura social” devem ser 

consideradas fulcrais para que a alfabetização de adultos e a pós-alfabetização, ou 

seja, a aprendizagem da leitura, sejam significativas. Conscientes do caráter 

imanente de tais relações, os educadores considerarão os educandos situados e 

datados (FREIRE, op. cit., 28).  

 

1.7 Cartas à Guiné Bissau: registros de uma experiência em processo.               

 

             Este livro reuniu uma coletânea de dezessete cartas enviadas ao Comissário 

de Educação – Mário Cabral – e à Comissão (Equipe) Coordenadora dos trabalhos 

de alfabetização em Bissau. Na realidade, são relatórios sobre a condução do 

processo alfabetizador naquele país.  

             Na Introdução desse livro, Freire (1978, p. 10) justificou o título ao afirmar o 

que pretendia com a coletânea: oferecer aos leitores e às leitoras, através delas, 
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precedidas desta introdução, uma visão mais ou menos dinâmica das atividades que 

se estavam desenvolvendo naquele país, bem como alguns dos problemas teóricos 

por elas suscitados 

             Nesse escrito freireano, destacamos o que o autor chamou de Post Scriptum 

– um capítulo colocado após a Introdução; um “reforço”, pode-se assim dizer, às seis 

Cartas à Equipe, nas quais retomou a discussão fazendo um contraponto às práticas 

alfabetizadoras cujas bases são a concepção de um processo educativo a serviço 

da opressão. Indo na direção contrária, Freire (1978) lançou mão de concepções 

que fundamentam as práticas libertadoras, que pretendem o desenvolvimento da 

consciência crítica. Para tanto, recorreu a Marx ao tratar do desejo de 

transformação, do empenho na luta pelas mudanças; de que modo as ações em 

direção a elas podem incidir sobre os resultados pretendidos no processo 

alfabetizador. 

             Freire (op. cit.) também se preocupou em evidenciar clareza quanto às 

diferenças entre a realidade brasileira quando da campanha de alfabetização e a da 

Guiné Bissau.  

             Além de Karl Marx, estão presentes nas discussões promovidas por Freire 

(op. cit.) outros autores que apareceram em todo o percurso de sua obra, por 

exemplo, Franz Fanon. Foi citado também Jullus Nyere, Amílcar Cabral.  

            Mas se em Comunicação ou Extensão?, ele lançou mão de teorias 

linguísticas como a de Saussure, Bally entre outros, para discutir o significado e o 

sentido dos vocábulos extensão e comunicação, em Cartas à Guiné Bissau 

apresentou uma discussão fundamentada em teorias linguísticas acerca da língua 

materna, da língua do colonizador, do legado de analfabetismo deixado como 

consequência da intervenção dos colonizadores, que tratam os colonizados, 

pretensiosamente, como se sua história começasse apenas a partir da chegada dos 

colonizadores ao território invadido. 

             No Post Scriptum, Freire acenou para a defesa da principal tese que 

sustenta sua proposta para uma pedagogia da leitura, a partir do estabelecimento de 

dois princípios, quais sejam:  

1) o dinamismo que se estabelece entre a educação e as transformações 

que se vão operando no contexto sócio-econômico, de tal modo que estas, 

precedendo àquela ou por ela motivadas, a estimulam e a reorientam.  
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2)  em função mesma deste dinamismo, pode haver necessidade, em certas 

situações, de a alfabetização ser precedida, em aparente contradição, pela 

pós-alfabetização (FREIRE, 1978, p. 108). 

 

             Em outras palavras, essa relação entre a educação e as transformações 

ocorrentes na sociedade e a incidência de uma sobre a outra pode gerar o 

imperativo de que o tratamento de temas anteceda o trabalho com a palavra 

geradora. Freire (op. cit.) reafirmou a alfabetização como ação cultural, um esforço 

de leitura e de re-leitura da realidade, esta resultante de um quefazer transformador. 

Entretanto, considera possível haver uma reflexão crítica da realidade não 

concomitante ao aprendizado da leitura e da escrita dos signos linguísticos, a partir 

da discussão em torno de um tema gerador vinculado a uma demanda concreta\real. 

Teríamos, assim, a pós-alfabetização, paradoxalmente, antecedendo a 

alfabetização.  

            Re-ler criticamente a realidade e agir sobre ela poderia criar demandas e 

condições para o aprendizado da leitura e da escrita dos signos linguísticos. O que 

não é possível, reiterou, é a construção de conhecimentos sobre a língua sem o 

aprofundamento da "leitura” e da "re-leitura” da realidade (FREIRE, 1978, p. 70). 

            Paulo Freire (op. cit., p. 70) iniciou nesse momento uma discussão sobre o 

Círculo de Cultura. Essa designação estaria ancorada na concepção da precedência 

da percepção crítica da realidade sobre a compreensão dos signos linguísticos. 

            Se em Educação e Atualidade Brasileira Freire denunciou a desconexão 

entre a educação e as marcas do tempo e do lugar em que estão inseridos os 

sujeitos, em Cartas à Guiné Bissau, descreveu uma prática pedagógica 

estreitamente vinculada às tais marcas e o quanto elas definiram o delineamento da 

proposta de alfabetização e de sua continuidade com a pós-alfabetização, ao tempo 

em que descreveu os cenários político, cultural e ideológico no qual se processou a 

alfabetização naquele País.  

             Suas considerações acerca da leitura propriamente dita, bem como a 

utilização do termo leitura, são colocadas no interior da análise do material didático a 

ser produzido e utilizado nos Círculos, para tratar excepcionalmente das proposições 

sobre alfabetização. 
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      Freire iniciou as discussões sobre os Cadernos de Cultura apresentando sua 

composição em duas partes, e de seus três principais objetivos, interligados, quais 

seriam:  

 
Oferecer aos alfabetizandos uma ajuda, um suporte que lhes dê 
maior segurança no processo de sua aprendizagem, 
estimulando-lhes, ao mesmo tempo, a criatividade.  
Possibilitar-lhes uma transição mais fácil e mais rápida à pós-
alfabetização, e ajudar os animadores na sua tarefa político-
pedagógica (FREIRE, 1978, p. 80).  

 
 

        No primeiro momento, iniciavam-se as experiências na aprendizagem da 

leitura e da escrita dos signos linguísticos, associada à "leitura” e à "re-leitura” de 

aspectos da realidade, representados nas codificações. Nele, recomendou o autor, 

deve mais enfaticamente ser focalizada a descodificação da codificação de que trata 

a palavra geradora, a oralidade dos alfabetizandos, ao lado da análise critica da 

situação codificada.  

      Na Guiné-Bissau, todas as palavras geradoras, em número de vinte, 

associadas às codificações correspondentes, estavam presentes nessa primeira 

parte. Mas havia um momento inicial reservado à criatividade: da primeira à nona 

palavra geradora, quando o alfabetizando já começava a esboçar a compreensão de 

que precisava combinar as sílabas para que ocorresse a formação de palavras.  

      O que se tinha para apresentar era, então: a codificação, a palavra geradora 

correspondente e a palavra decomposta em sílabas.  

             Esses elementos eram seguidos de duas folhas em branco, uma provocação 

à criatividade dos alfabetizandos, que nelas iriam escrevendo, a principio, as 

palavras de sua própria criação, através das combinações silábicas; depois, 

gradativamente, frases e sentenças. Finalmente, seus pequenos textos. 

      Freire (1978, p. 78) trata do tempo necessário à experiência criadora dos 

alfabetizandos, forjada na prática de leitura de aspectos de sua realidade no 

momento da descodificação. Só entre a nona e décima palavra geradora entrava em 

cena o Primeiro Livro do Alfabetizando, assim denominado por Freire. Segundo o 

autor, tratava-se de uma proposta que se opusesse às tradicionais lições de leitura, 

que propunham mero exercício de decodificação e memorização de palavras. Ao 

contrário, destas, pretendia-se  
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uma leitura crítica e compreensiva, que ultrapassando a sua 
"estrutura superficial” alcance, a pouco e pouco, sua "estrutura 
profunda”, com a qual se estabelece a relação entre o texto e o 
contexto social.  
Até então, terão feito os alfabetizandos, preponderantemente, a 
"leitura” da realidade através da descodificação de fotos e desenhos. 
Agora, serão chamados a fazer a “leitura” da realidade através da 
leitura de um texto. Daí a necessidade de uma séria atenção a ser 
dada à interpretação do mesmo, que deve ser "re-escrito”, 
oralmente, pelos alfabetizandos (FREIRE, 1978, p. 80)  
 
 

       Freire mostrou, então, como integrar a "leitura4” da realidade, por meio da 

descodificação das codificações representadas em fotografias ou desenhos, à leitura 

de textos ligados ao contexto e ambas voltadas à prática da escrita.  

      Na ocasião, propôs uma parceria da Comissão Coordenadora com o Jornal 

Local para fomentar a produção de texto pelos alfabetizandos. Tal parceria 

consistiria em disponibilizar uma página aos Círculos de Cultura, para que pudessem 

noticiar o andamento dos trabalhos e também a publicação de pequenos textos 

produzidos pelos estudantes, ou a síntese do que se discutiu sobre alguns temas de 

interesse de todos. Seria um reforço ao exercício de leitura oferecido pelos 

Cadernos e ao mesmo tempo uma oportunidade de tomarem a palavra. O segundo 

momento mantinha relação com o primeiro, à medida que aprofundava a experiência 

dos alfabetizandos, levando-os a associar a “leitura” da realidade à leitura de textos, 

a que juntaram a experiência da escrita, situando-os na transição para a pós-

alfabetização.  

            Na primeira Carta à Equipe, o autor abordou alguns pontos fundamentais 

para a condução do processo de alfabetização, enfatizando o material didático. Ao 

abordar esse aspecto, Freire observou ser preciso promover uma análise crítica 

sobre o papel das codificações – nas quais deveriam ser inseridas as palavras 

geradoras – no contexto de uma prática educativa libertadora. Preocupou-se em 

discutir aspectos fundantes na produção do material didático a ser utilizado nos 

Círculos de Cultura, justificando sua existência. Reiterou o papel fundamental da 

Codificação, como representação de aspectos da realidade; do contexto real e 

concreto, mediando a relação entre este e o contexto teórico que é o Círculo de 

Cultura. Do mesmo modo, medeia a relação educador\educandos na construção do 

                                                 
4
 Grifo do autor. 
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conhecimento. Nessa perspectiva, constitui-se um objeto de conhecimento que 

desafia a ambos.       

            Freire (1978) elencou alguns tipos de codificação, que pode ser simples ou 

complexa, conforme o material no qual se apresenta: a) visual: I) pictórica II) gráfica 

III) mímica; b) auditiva; c) táctil; d) áudio-visual. Justificando sua presença nesse 

processo, Freire (1978) assim a apresenta: 

 

enquanto linguagem, não necessariamente escrita, toda codificação 
é sempre um discurso a ser lido. Neste sentido, ela tem uma 
“estrutura de superfície” e uma “estrutura profunda” em dinâmica 
relação uma com a outra. A "estrutura de superfície” é o conjunto de 
elementos que, em interação, a constitui. A “estrutura profunda” não 
está visível; emerge na medida em que se verticaliza a leitura – a 
descodificação – da codificação, ou, mais precisamente, da sua 
"estrutura de superfície”. Ela tem que ver com a razão de ser dos 
fatos que se acham meramente expostos, mas não desvelados, na 
“estrutura de superfície”. Talvez possamos compreender melhor a 
"estrutura de superfície” e a "estrutura profunda” de uma codificação 
se entendemos a diferença entre a leitura gramatical de um texto e a 
leitura sintática do mesmo (FREIRE, 1978, p. 101,102). 

 

 

             Ao longo das discussões empreendidas nesse livro, foi explicitada a tese 

que veio sendo delineada desde Educação e Atualidade Brasileira, acerca do 

movimento entre a compreensão do mundo e a leitura da palavra, colocada no Post 

Scriptum à Introdução e na Primeira Carta à Equipe. 

            Nesta, Freire (1978, p. 105) apontou o ponto inicial do equacionamento do 

trabalho na pós-alfabetização: promover o indispensável desenvolvimento da 

expressividade por meio da leitura e da escrita, iniciado na alfabetização; buscar a 

continuidade da compreensão crítica da prática social, por meio da leitura reflexiva 

da realidade. Propor a construção de um saber fazer especializado, de natureza 

técnica, associado a um domínio mais aprofundado da linguagem, da organização 

social, política e econômica das relações humanas, bem como de linguagens como 

a matemática, a geografia, entre muitas outras. 

              Os textos de Freire estudados neste capítulo trazem o desenho da reflexão 

que deu origem a uma pedagogia cujo objetivo era ajudar os sujeitos a responder 

suas indagações em torno de sua origem. A partir da observação do cenário 

brasileiro seu contemporâneo, Freire (2001) procurou responder às urgências 

constatadas nas vivências pessoais e profissionais. 
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             Então, esboçou uma proposta de acordo com a qual a educação deveria 

considerar as peculiaridades de seu tempo. Nessa perspectiva, deveria ser 

concebida como prática da liberdade, o que só era possível se houvesse 

organicidade entre esta e a realidade, que exigia o desenvolvimento de posturas 

abertas, atitudes próprias dos seres de consciência, conscientes de seu lugar no 

mundo. E esse lugar seria o de um ser de relações: primeiro com o mundo, 

constituído de marcas do tempo, impressas no homem e também por ele; depois, 

mas também simultaneamente – porque no mundo há outros humanos – com seus 

pares. Tais relações se constituem pelo diálogo; este pela linguagem, materializada 

na palavra.  

              Na teoria de Paulo Freire, parece haver uma intersecção com a 

arquitetônica da filosofia dos Seres de linguagem proposta por Bakhtin, para quem o 

princípio constitutivo desta é o dialogismo, cuja manifestação ocorre nas relações 

dialógicas, acontecimento ideológico. Nossa hipótese, então, é que os conceitos 

sobre quais se assentam os dois pilares da Pedagogia de Freire para a 

alfabetização – leitura do mundo e leitura da palavra – pautam-se no dialogismo, a 

serviço do qual estão conceitos como linguagem, palavra, consciência e diálogo, 

hipótese que buscamos confirmar neste estudo. No capítulo II, a seguir, uma síntese 

do percurso de Bakhtin na elaboração dos conceitos a serem confrontados com os 

de Freire. 
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CAPÍTULO II 

 
ARQUITETÔNICA DA FILOSOFIA BAKHTINIANA DA LINGUAGEM 

 
 
2 MIKHAIL BAKHTIN: TEMPOS E ESPAÇOS  

               

              A Rússia dos anos 1920 foi o cenário e o tempo em que Mikhail 

Mikhailóvitch Bakhtin iniciou a construção do arcabouço de seu pensamento 

linguístico filosófico, ao juntar-se a um grupo de intelectuais para discutir questões 

as quais já haviam sido objeto de estudos iniciados com seu irmão, do qual se 

separara compulsoriamente. O Círculo, que só mais tarde recebeu seu nome, era 

composto por intelectuais de formações diversas, os quais discutiam linguagem, arte 

e literatura.  

             De acordo com Clark & Holquist (2004, p. 30), seus mais importantes 

biógrafos, “Bakhtin apresentava-se ao mundo como um indivíduo esquivo, 

contraditório e enigmático, que procurava preservar ao máximo sua vida privada”.  

           São inúmeros os olhares voltados ao pensamento bakhtiniano: críticos 

literários, teóricos do campo social e de outras áreas do conhecimento. No âmbito 

dos estudos literários, a obra Dostoievsky é utilizada para tratar de um novo ponto 

de vista do autor, sobre técnicas narrativas, principalmente a polifonia, dentre outros 

temas. Para outros críticos, folcloristas e antropólogos, o foco é Rabelais, sua 

proposta de ruptura social e a teoria do carnaval. Os historiadores, os teóricos do 

campo social e ainda outros críticos literários lançam mão das proposições 

bakhtinianas em Marxismo e Filosofia da Linguagem. Pelo olhar dos intérpretes 

anglófonos, emergiu como teórico do romance, a partir de The dialogic imagination 

(CLARK & HOLQUIST, 2004, p. 31).  

            Outro olhar bakhtiniano e as idéias encontradas nele caracterizaram um 

período descrito por Clark & Holquist (2004) como sociológico e marxista, cujas 

produções mostram Bakhtin na contramão de três correntes de pensamento: a 

linguística e a psicologia subjetivistas, que tomavam o sujeito isolado de sua 

realidade; e os empiristas, atentos apenas aos produtos observáveis da interação 

humana. Esse foi também o momento em que os integrantes do Círculo apontaram o 

caráter necessariamente intersubjetivo da linguagem e do pensamento. O foco na 
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interação, marca desse período, era já o anúncio das bases do que mais tarde seria 

a translinguística e contemporaneamente a Pragmática.  

              O que seria um quarto período, chamado histórico-literário, situado nos 

anos 1930, é o momento no qual se situam duas importantes obras, das quais a 

mais importante para os estudos da linguagem foi a produção sobre Dostoiévski. 

Bakhtin analisou a obra desse escritor russo para expor sua filosofia da linguagem, 

que tem como ponto fulcral a pluralidade de vozes, encontrada na consciência dos 

locutores. 

             O interesse de Bakhtin pelo romance, de acordo com Todorov (2002, p. 7) 

deveu-se a sua percepção de ser essa criação estética um exemplo bem sucedido 

de um tipo de relação humana na qual uma relação em que uma pessoa se constrói 

em face da outra e, por isso mesmo, a completa e a dota de sentido. Nesta direção, 

Bakhtin destacou dois planos dos humanos:  

• a dimensão espacial do corpo, que se constitui um todo apenas quando 

visto do exterior, como de um espelho; 

• a dimensão temporal, que estaria relacionada à alma: neste âmbito, o 

acabamento do ser é consequência do nascimento e \ou da morte, 

processos aos quais não é dado à consciência deles tomar conhecimento 

internamente.  

             Ao debruçar-se sobre esse gênero, então marginal para os críticos literários, 

Bakhtin focalizou diferentes aspectos, mas deu uma atenção especial à questão do 

tempo e do espaço romanescos. Em Questões de Literatura e Estética, a discussão 

sobre essas duas categorias recebeu o título de Formas de Tempo e Cronotopo no 

Romance; de acordo com Bernardini et al (2002), nas Notas à Edição Russa da obra 

Questões de Literatura e de Estética, tal discussão estava ligada a um estudo de 

Bakhtin sobre uma das variantes do romance europeu, o assim chamado romance 

de formação, de cujo manuscrito houve extravio. 

     Todorov apontou outro momento da produção de Bakhtin, que classificou 

como período sintético: o dos textos nos quais tratou dos gêneros do discurso, 

quando se encontra uma síntese de suas reflexões linguísticas dos anos vinte, ainda 

que tais reflexões se deem no âmbito do romance, gênero no qual o autor percebeu 

exemplos da participação do homem na vida real. 
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             Emerson (2003, p. 19) apresenta o grande pensador russo como alguém 

cujos relacionamentos consistiam em uma prática relutante e modesta. Tal 

impressão se consolidou como verdadeira a partir das coisas de não, ou seja, de 

algumas ausências nas trilhas bakhtinianas, que o fizeram parecer um sujeito de 

poucas relações: o gênero carta pessoal, o telefone; aparições públicas e entrevistas 

formais eram ocorrências raras na sua vida.  

             Essa atitude de dificilmente falar de si mesmo trouxe o prejuízo de não haver 

diário de memória, de suas experiências, de sentimentos. O que se encontra são 

testemunhos de ex-alunos que a ele se referiam como um competente e apaixonado 

enunciador cujos ouvintes lhe traduziam o respeito em um profundo e extasiado 

silêncio.  

             No que se deu a conhecer, Bakhtin ratificou sua postura de pensador, não 

subordinado a qualquer doutrina ou corrente de pensamento como as tantas 

contemporâneas. Sua atitude reflexiva era a de quem não costumava assumir 

posições polares; não dava por acabada nenhuma discussão.  

            Tanto isolamento deu origem à construção de imagens suas por ausências, 

como a elaborada por Makhlin, por meio de cujo olhar vemos um Bakhtin não 

marxista, não formalista, não freudiano, não estruturalista, não existencialista, não 

coletivista, não utópico, não teológico. Enfim, desalinhado ao que então se chamava 

de modernismo. Então, os fundamentos da filosofia bakhtiniana não coincidiriam 

com nenhum dos movimentos ocorridos no século XX – seu contemporâneo.  

            Outro que o retratou a partir de “nãos” foi Georgii Gachev, que em 1993, em 

Moscou, abordou aspectos pessoais ao falar das não realizações bakhtinianas, tais 

como a não consumação do casamento, a ausência de filhos; a falta de uma 

religião, espaço cedido aos seus interlocutores do cotidiano, por ele deificados. 

            É o que Emerson (2003) classificou como teologia negativa, postura que se 

desvelou na definição de um objeto de veneração por seus aspectos negativos, com 

o intuito de destacar-lhe a impenetrabilidade e assim poder justificar sua 

mistificação. 

             A circunspecção de Bakhtin, que no dizer de Emerson (op. cit.), cuidava em 

observar o mundo a uma distância perturbadora, e distinguir duas posições polares 

antagônicas, como a teoria empirista e a racionalista; como as teorias sobre a 

linguagem: o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato, para as quais teve a 

ousadia de propor a superação, ou seja, a dissolução de tal polaridade. Todavia, era 
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prudente o bastante para tratar de certificar-se da validade de uma idéia, de seu 

potencial para gerar outras. 

           O cenário de intensas e profundas inquietações acentuadas por um regime 

opressor, provável causa de suas reservas, fez com que Bakhtin fosse alvo de 

rotulações que o colocam ora como mártir, ora como colaborador de determinado 

regime. Todavia, afirma Emerson (2003), Bakhtin não se enquadrava em nenhum 

dos dois pólos: foi um sobrevivente.  

            Embora sobreviventes tenham o que contar sobre o processo do qual se 

sobressaíram, este não o fez. E pode ter sido justamente essa estratégia que lhe 

permitiu sobreviver: comportou-se como um ser originalmente “fora da lei”, 

absolutamente desligado de qualquer instituição. Um ser centrífugo, politicamente 

incorreto, quer situado em sua circunstância, quer na nossa, conforme afirmou 

Emerson (2003, p. 41).  

             A autora relata ainda que Bakhtin sempre teve uma atitude de desconfiança 

em relação à atividade política, possivelmente a causa de ser tão arredio. Clark & 

Holquist (2004, p. 30) revelam que ele procurava manter uma posição de 

neutralidade política no que se refere às manifestações dos revolucionários, um 

aspecto marcante ao longo da vida desse grande pensador. Entretanto, fez ele 

próprio uma “silenciosa” revolução, forjada quando de sua inserção em grupos de 

discussões filosóficas, então conhecidos como Círculos, nos quais eram tratadas 

temáticas como política, religião, filosofia, do interesse de estudiosos em geral, 

gênese do pensamento bakhtiniano.  

             Um perfil de Bakhtin traçado por ele mesmo seria o de um filósofo. De 

acordo com Clark & Holquist (2004, p. 38) este é um termo que designa um 

pensador assistemático, único rótulo que se adequa ao longo escopo de sua 

atividade.  

              Sua entrada na cena intelectual russa coincidiu com o momento em que a 

pesquisa literária estava ocupada por um grupo de críticos, de linguistas e de 

escritores chamados formalistas russos, os quais, embora ocupassem o primeiro 

plano desse campo de pesquisa, por seu talento e prestígio, mantinham vínculos 

inconsistentes com o pensamento marxista e não detinham poder junto às 

instituições (SOBRAL, 2005, p. 124).  

             Foi sua oposição à concepção que defendia o caráter imanente da literatura 

que o situou no debate estético e literário de seu tempo, por meio de dois textos: um 
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artigo datado de 1924, mas publicado pela primeira vez em 1975; o livro O método 

formal em estudos literários, oficialmente assinado por Medvedev, ano de 1928. 

     

 2.1 Tecendo os fios filosóficos da linguagem nos diálogos com seus tempos e 

espaços 

 

        Os princípios epistemológicos e metodológicos constituintes da arquitetônica 

filosófica das proposições bakhtinianas têm suas vertentes no pensamento de 

reconhecidos filósofos, bem como no de outros pensadores dos mais diversos 

domínios discursivos: Freud, Einstein, também responsáveis por reflexões acerca do 

estar no mundo, viabilizado por meio da linguagem.  

             No livro Bakhtin: conceitos-chave, organizado por Brait (2005, p. 123), o 

artigo Filosofias (e filosofia) em Bakhtin, da autoria de Sobral, traz uma breve 

descrição do arcabouço filosófico que serviu de referência ao Círculo, quer para 

assimilação, quer para refutação.  

             Nesse texto, o autor esclarece que  

 
quando se fala em filosofia no contexto eslavo, fala-se tanto de 
princípios epistemológicos como metodológicos que norteiam as 
abordagens seguidas, o que se distingue da concepção de 
metodologia até há pouco tempo dominante no Ocidente, isto é, de 
técnica de análise tout court, que muitas vezes degenera em toscas 
formas de aplicação (SOBRAL, 2005, p. 131). 

 

             Por princípios metodológicos, compreendemos o modo de abordagem de 

um determinado objeto de estudo. No caso de Bakhtin, o modo de abordagem era 

dialógico, ou seja, o movimento empreendido era sempre no sentido de desconstruir 

dicotomias. Seu pensamento consiste em princípios epistemológicos.  

             De acordo com Sobral (2005, p. 124), há uma enorme presença de filosofias 

nas obras do Círculo de Bakhtin, nas quais a forma de argumentação predominante 

é de cunho filosófico. Entretanto, advertiu o autor (2005, p. 124), não devem ser 

consideradas filosóficas apenas obras de reconhecidos pensadores como Freud e 

Einstein, bem como de teóricos de outras áreas como a da estética. Filosófico, neste 

caso, remete a reflexões sobre os seres humanos, de seu agir no mundo, de sua 

posição no mundo.  
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             Sobral (2005, p. 125) apontou três modos como o Círculo dialogava com os 

parceiros filosóficos de seu tempo, classificando três tipos de diálogos: maiores, 

menores e indiretos. Tais diálogos ora se constituíam de assimilação, ora 

apresentavam oposição a princípios que norteavam concepções de linguagem, ao 

tempo em que contemplavam outras discussões, que versavam sobre ética, estética, 

literatura.   

            Os indicados como menores seriam as citações e\ou as descrições feitas, o 

que não lhes diminuiria a importância. Esclarecendo tais presenças, Sobral (op. cit., 

p. 129) afirmou haver ainda nas obras do Círculo o que são apenas menções, em 

alguns casos mera indicação de fontes, sem incorporação às teses nem refutação 

mais ampla. Trata-se de ‘andaimes’ da argumentação, e, como tais, ‘desmontados’ 

depois que ela se processa.  

            Em tal classificação, foram elencados por Sobral (2005) nove autores, dos 

quais a maioria discute questões no âmbito da estética da criação verbal. Para citar 

apenas alguns, temos: 

• a hagiografia - Díon Crisóstomo, filósofo grego; 

• o gênero biografia na Antiguidade – Plutarco; 

• a estética da simpatia – Rudolf Hermann Lotz (1817-1881), Volket (1818-

1930), Wilhelm Wundt (1832-1930) todos filósofos alemães. 

            

             Presenças ainda menos exploradas, de acordo com Sobral (2005, p. 129), 

teriam sido: o teólogo e filósofo francês Santo Abelardo (1079-1142); Santo 

Agostinho (354-430); Epíteto (50-138), filósofo romano. Outro filósofo alemão cuja 

presença é mencionada seria Hartmann (1842-1906), expressivista, como 

Schopenhauer. 

            No que concerne aos diálogos maiores – assim considerados provavelmente 

por terem suas concepções discutidas por um maior contingente de interlocutores e 

gerado maior quantidade de proposições – Sobral (op. cit.) citou Immanuel Kant, a 

cujos fundamentos Bakhtin foi apresentado desde a infância, quando instruído por 

uma preceptora alemã que o iniciou nas concepções fenomenológicas kantianas.       

Por essas leituras de Kant, Bakhtin conheceu o embate entre empiristas e 

racionalistas, o que Sobral (2005, p.135) classificou como o mais relevante dos 

encontros indiretos.  
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             No dizer de Sobral (op. cit., p. 130) outro diálogo complexo, relevante, trata-

se de um diálogo maior que é ao mesmo tempo indireto, dado que acentua 

sobremaneira certos aspectos das proposições teóricas de Sigmund Freud, 

discutindo-as a partir do modo como ele era visto na Rússia. 

            Na década de 1920, duas tendências se confrontavam em lingüística: o 

formalismo e o chamado sociologismo vulgar, o marrismo, tendências não 

partilhadas por Bakhtin.  

            A revolução bakhtiniana, no dizer de Ponzio (2008, p. 13) consistiu em voltar 

a propor a dialogia de uma diferença que, por sua constituição, está impossibilitada 

de ser indiferente ao outro. E o trajeto dessa reviravolta teve como registro inicial o 

ano de 1919, data provável de seu primeiro trabalho – Arte e Responsabilidade – 

cuja publicação não foi efetuada pelo próprio autor. Sua discussão se dá em torno 

da relação entre a vida e a arte, afirmando a necessária e indissolúvel relação entre 

ambas. 

             Em seguida, entre 1920 e 1924, teria sido escrito Para uma filosofia do ato, 

de acordo com Clark, Holquist e Emerson, renomados biógrafos de Bakhtin. Não foi 

publicado integralmente, tampouco o foi pelo próprio autor; nem chegou a ser 

conhecido o título original. Tecendo considerações sobre esse escrito, cuja provável 

publicação data do início dos anos 1920, Tezza (2003) observa que nele não se 

encontram explicitados registros do cenário caótico do momento da produção.               

            Outra estudiosa da obra bakhtiniana, Amorim (2009) considera Para uma 

filosofia do ato a matriz filosófica de toda a produção posterior. Ao tecer 

considerações sobre esse escrito de Bakhtin, no ensaio Para uma filosofia do ato: 

válido e inserido no contexto, a autora aponta as idéias fundamentais registradas 

pelo filósofo: 

 

Aqui, a questão é: qual é a ética de um pensamento? Ou 
ainda: em que condições um pensamento teórico pode ser 
ético? A dimensão ética de um pensamento teórico não pode 
ser apenas buscada no (ou deduzida do) seu conteúdo. Do 
conteúdo de um pensamento, podemos e devemos exigir que 
seja verdadeiro, mas isso não é suficiente para que ele seja 
ético. Porque a verdade do conteúdo de uma teoria diz 
respeito a leis universais e a um universo de possibilidades 
(AMORIM , 2009, p. 03). 
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             Em análise do referido texto, Amorim (op. cit.) aponta a perspectiva 

fenomenológica como mais proveitosa no que se refere ao evento, pois permite 

abarcar os aspectos singular e universal de cada evento ou objeto. Tratar-se-ia, 

então, no dizer dessa autora, de uma proposição na perspectiva fenomenológica, 

segundo a qual o evento do ser consiste no movimento de instauração do ser no 

mundo, do enfrentamento entre o ser e a consciência dos sujeitos; esta, por seu 

turno, não apreende o ser como dado, mas como evento, remetendo-se a ele como 

tal. 

            Embora os tópicos linguísticos não tenham sido o foco de seus primeiros 

escritos, nestes já se encontram esboçadas o que a autora chama de categorias de 

origem, não necessariamente retomadas mais tarde de forma explícita; também já 

consta dessas discussões a condição para que o sujeito se configure como tal: ser 

completado pelo outro, que lhe lança um olhar responsável por sua natureza 

(AMORIM, op. cit. p. 27).           

 

2.2 No princípio e no fim, a filosofia do Ser 

 

            Para uma filosofia do ato (BAKHTIN, 2008) contém o embrião do que mais 

tarde comporia a filosofia bakhtiniana que coloca a linguagem como mediadora da 

instauração do homem no mundo. Encontram-se nele já algumas considerações: 

a. sobre a linguagem,  

 

Historicamente, a linguagem cresceu a serviço do pensamento 
participativo e dos atos realizados, e começa a servir o pensamento 
abstrato apenas nos nossos dias.  
Não se deve, é claro, exagerar o poder da linguagem: o Ser-evento 
unitário e único e o ato realizado que faz parte dele são 
fundamentalmente e essencialmente expressíveis, mas de fato é 
essa uma tarefa muito difícil de completar, e embora a adequação 
plena seja inatingível, ela está sempre presente como aquilo que é 
para ser alcançado (BAKHTIN, 2008, p. 48-49). 
 
 

              b. sobre a palavra, material através do qual a linguagem medeia os 

acontecimentos dos quais os sujeitos participam:  

 

a expressão, do interior, de um ato realizado, e a expressão do Ser-
evento único e unitário no qual esse ato é realizado, requerem a 
inteira plenitude da palavra: seu aspecto de conteúdo (a palavra 
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como conceito) tanto quanto seu aspecto palpável-expressivo (a 
palavra como imagem), e seu aspecto emocional volitivo (a 
entonação da palavra) em sua unidade. E em todos esses 
momentos a palavra plena unitária pode ser responsavelmente 
válida, isto é, pode ser a verdade em vez de alguma coisa 
subjetivamente fortuita (BAKHTIN, 2008, p. 48-49).  

 

             Ao tratar da palavra, Bakhtin (op. cit.) apresentou o conceito de atitude 

efetiva e interessada. Seria a atitude valorativa em relação ao objeto através do uso 

da palavra:  

 
Do mesmo modo, a palavra viva, a palavra completa, não conhece 
um objeto como algo totalmente dado; o simples fato de que eu 
comecei a falar sobre ele já significa que eu assumi uma certa 
atitude sobre ele; não uma atitude indiferente, mas uma atitude 
efetiva e interessada. E é por isso que a palavra não designa 
meramente um objeto como uma entidade pronta, mas também 
expressa, por sua entonação, (uma palavra realmente pronunciada 
não pode deixar de ser entonada, porque a entonação existe pelo 
simples fato de ser pronunciada) minha atitude valorativa em direção 
do objeto, sobre o que é desejável e indesejável nele e, desse 
modo, coloca-o em direção do que ainda está para ser determinado, 
torna-se um constituinte do evento vivo em processo (BAKHTIN, 
2008, p. 33).  

              

              Bakhtin colocou então a expressão tom emocional volitivo e conceituou, 

definindo seu papel junto ao acontecimento que é o Ser-evento: é um momento 

inalienável do ato realmente executado, mesmo do mais abstrato pensamento 

(BAKHTIN, 2008). Explicou o modo como a entonação se relaciona com o 

pensamento e seu caráter fundamental na expressão deste: 

 
Nenhum conteúdo seria realizado, nenhum pensamento seria 
realmente pensado se não se estabelecesse uma interconexão 
essencial entre um conteúdo e seu tom emocional volitivo, isto é, 
seu valor realmente afirmado para aquele que pensa (BAKHTIN, 
2008, p. 50). 
 
 

               O tom emocional volitivo consiste no movimento responsavelmente 

consciente da consciência que torna real, atual, uma ação, antes apenas uma 

possibilidade (BAKHTIN, 2008, p. 54):  

               

Nós usamos o termo tom emocional volitivo para designar 
precisamente o momento constituído pela minha auto-atividade 
numa experiência vivida – a experimentação de uma experiência 
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como minha: eu penso – realizo uma ação por pensamento 
(BAKHTIN, 2008, p. 54) reiterou: 

                
              
             Tratar-se-ia, então, de uma iniciativa direcionada a um estado de coisas em 

sua totalidade, no âmbito da vida real unitária e única, em busca da expressão da 

verdade de determinado momento.  

               Bakhtin (op. cit., p. 58) apontou o ponto de origem da ação responsável e 

de todas as categorias do dever concreto, único e necessário: o reconhecimento, a 

afirmação de minha existência, posicionamento repleto de entonação, que o atualiza 

e lhe atribuiu o caráter de irrepetibilidade. O que só é possível devido à minha 

unicidade, condição humana inalienável. Desse lugar desprovido de álibi para minha 

existência, possibilito infinitos contextos de valor, ao subscrever o ato do meu pensar 

participativo, pois este introduz um tom valorativo que impregna o mundo unitário e 

único do ato realizado. 

             Para Bakhtin (2008, p. 72), os valores espaço-temporais e todos os valores 

de conteúdo são atraídos por esses momentos centrais emocionais-volitivos em 

torno dos quais se concentram: eu, o outro e eu para o outro.  

            Essa assertiva é considerada por Amorim (2009, p. 36) como um ponto da 

discussão em que é possível uma síntese parcial do pensamento bakhtiniano: o 

valor e a emoção consistiriam na relação com o outro e com o Outro; ou seja, valor é 

relação, emoção é relação. Aqui estaria a origem filosófica, afirmou a autora, do 

conceito de dialogismo presentes em escritos posteriores.  

           Concebendo o mundo da arte como o que mais se aproxima desse do ser 

evento, Bakhtin (op. cit., p. 79) analisou aquele para dar uma idéia preliminar de uma 

arquitetônica valorativa concreta. Na visão estética, a unidade do mundo é 

concretamente arquitetônica. O mundo se organiza em torno de um centro 

valorativo, constituído pelo ser humano, com o qual tudo está correlacionado.  

           Reiterando tal assertiva, o autor afirmou:  

 

Tudo nesse mundo adquire significância, sentido e valor apenas em 
correlação com o homem e com aquilo que é homem - como aquilo 
que é homem.  
Todo ser possível e todo significado possível se dispõe em torno do 
ser humano como o único centro e o único valor; tudo deve ser 
relacionado com o ser humano, deve se tornar humano (BAKHTIN, 
op. cit. p. 79). 
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            Em outro ponto da discussão, acenou com um conceito que aprofundaria em 

O Autor e o Herói: trata-se da posição de quem contempla algo e sua incidência 

sobre o valor atribuído ao objeto contemplado. Ao tratar de contemplação, Bakhtin 

referiu-se não só à posição exterior – mais tarde traduzido por Todorov como 

exotopia, mas também à relação estabelecida entre a pessoa e o objeto, ou seja, a 

valoração a ele atribuída pelo sujeito quando da contemplação: 

 
Se eu contemplo um quadro mostrando a destruição e a desgraça 
inteiramente justificada de uma pessoa que eu amo, esse quadro 
será completamente diferente, do ponto de vista do valor, quando 
não tenho nenhum interesse pela pessoa destruída (BAKHTIN, 
2008, p. 79-80).  
 
 

             Então, exotopia seria um posicionamento do lado de fora da visão estética 

objetivada. Bakhtin (2008, p. 90) apontou a contemplação como a ativa, efetiva 

exotopicidade do contemplador com relação ao objeto contemplado. Tratar-se-ia, 

afirmou ainda, de um tipo especial de atividade: a objetivada.  

            Amorim (2009, p. 36) aponta a origem de outro conceito constituinte da 

arquitetônica bakhtiniana: o mesmo vale para o conceito de cronotopo que parece 

ter origem aqui quando Bakhtin dialoga claramente com Kant e suas categorias a 

priori de espaço e tempo: 

 
(...) todas as relações espaciais e temporais pensáveis adquirem um 
centro de valores, concentram-se em torno dele em um todo 
arquitetônico estável e concreto: a unidade possível torna-se 
singularidade real. Meu lugar ativo único não é apenas um centro 
geométrico abstrato (BAKHTIN, 2008, p. 77). 

 

             Bakhtin (op.cit., p. 77) ressaltou a diferença entre o que chamou de tempo e 

espaço matemáticos e tempo e espaço de participação real, este considerado capaz 

de garantir àqueles sua realidade valorativa, aproximando-os de uma quase 

condição humana: como se os investisse de carne e sangue. Forjado para tratar 

especificamente para o âmbito da literatura, o cronotopo é uma unidade espaço-

tempo dotada de valor (Amorim, 2009, p. 36). 

             Bakhtin (2008) tinha como objetivo fazer  

 
uma representação, uma descrição da arquitetônica real, concreta 
do mundo dos valores experimentados – não com uma fundação 
analítica à frente, mas com aquele centro real, concreto tanto 
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espacial quanto temporal, do qual surgem avaliações, asserções e 
ações, e onde os membros constituintes são objetos reais, 
interconectados por relações-eventos no evento único do Ser 
(BAKHTIN, op. cit., p. 78). 

 

            Assim, dentre as concepções acerca de fenômenos constituintes da 

arquitetônica descrita por Bakhtin em Para uma filosofia do ato, alguns dos quais 

mais tarde receberiam alguma denominação dada pelo próprio filósofo ou por 

tradutores, encontramos: linguagem, palavra, consciência.  

           Além das concepções acima mencionadas encontram-se: as relações entre o 

mundo e o homem, sendo este o centro em torno do qual aquele se organiza; trata-

se do dialogismo, o eixo, o princípio norteador da filosofia bakhtiniana. Tal princípio 

estaria subjacente, por exemplo, às relações espaço-temporais, as quais também só 

mais tarde receberiam uma denominação. 

             O aparecimento do conceito de linguagem já nesse primeiro escrito de 

Bakhtin confirma sua antiga preocupação com esse fenômeno, que foi tomando 

consistência em outros textos nos quais tratou dessas questões, conforme ele 

mesmo apontou: O método formal nos estudos literários; Marxismo e Filosofia da 

Linguagem e Problemas da Poética de Dostoievski, datados do fim dos anos 1920, 

período no qual se encontraria uma concepção comum de linguagem (FARACO, 

2003, p. 87). No tópico a seguir, mapeamos o percurso desse conceito nessas obras 

mencionadas pelo próprio Bakhtin. 

 

2.3 Com a palavra, o Ser e a linguagem 

 

            De acordo com Brait (2005), a abordagem bakhtiniana da linguagem resvala 

pela abordagem linguístico-discursiva, pela teoria da literatura, pela filosofia, pela 

teologia, por uma semiótica da cultura, por um conjunto de dimensões entretecidas e 

ainda não inteiramente decifradas (BRAIT, op. cit, p. 88). 

            Nas palavras de Souza (2002), em seu estudo Introdução à Teoria do 

Enunciado Concreto do Círculo Bakhtin/Volochinov/Medvedev 

 

uma investigação concreta dos fatos da linguagem, ou seja, da vida 
verbal, traz no seu bojo a crítica a outras construções científicas, 
que se norteiam pelo pensamento abstrato ou idealista na análise 
dos fatos da linguagem como: a linguística, a psicologia, a estética e 
a estilística (SOUZA, op. cit., p. 15) .  
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             Entretanto, refutá-las não implicava impugnar sua validade; o objetivo 

mesmo era acrescentar-lhes abordagens de natureza distinta: fenomenológica, 

histórica, sociológica, dialógica. 

             Acerca desse olhar bakhtiniano sobre a linguagem, Fiorin (2005, p. 121) 

apóia-se em Williams (1979) para afirmar que a originalidade e o caráter de 

vanguarda da concepção de linguagem de Bakhtin estão em tê-la olhado como 

atividade, como consciência prática, plenamente dimensionada no social; e em 

interrelacionar sistema e atividade. 

               Por exemplo, no texto O método formal nos estudos literários, o lugar  da 

linguagem é no interior de uma situação real e concreta. Conforme afirma Brait 

(2005, p. 77), ao confrontar o tratamento dado à linguagem neste escrito e em Para 

uma filosofia do ato, a diferença entre eles parece residir na proposta de uma 

análise na qual sejam levados em conta a história, o tempo particular, o lugar da 

geração do enunciado, de um lado, e os envolvimentos intersubjetivos que dizem 

respeito a um dado discurso. Aos envolvimentos subjetivos correspondem a 

entonação, o tom do discurso a que Bakhtin se referiu em Para uma filosofia do ato. 

              Em Problemas da Poética de Dostoiévski, Bakhtin (2003, p. 212) esclareceu 

que  o cerne de seu interesse pelos escritos desse artista da ideia era o discurso, ou 

seja, a língua em sua integridade concreta e viva e não a língua como objeto 

específico da lingüística, obtido por meio de uma abstração absolutamente legítima e 

necessária de alguns aspectos da vida concreta do discurso. Ainda nesse texto, 

voltou a falar da linguagem, no interior da discussão acerca das relações dialógicas. 

             A reflexão sobre a linguagem teve seu lugar mais especifico e intenso no 

texto Marxismo e Filosofia da Linguagem, assinado Bakhtin\Voloshinov. A proposta 

era mostrar o caráter essencial de uma concepção da filosofia da linguagem como 

filosofia do signo ideológico, ou filosofia da palavra, da qual o locutor lança mão na 

elaboração dos enunciados.  

             Nessa perspectiva, a primeira preocupação do filósofo russo foi esboçar 

conceitos para situar as considerações sobre o signo verbal, tais como  

1)  ideologia,  

2)  criação ideológica,  

3)  produto ideológico 
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             Assim, ideologia, para Bakhtin\Voloshinov (1997), é marca social, “produto” 

das condições nas quais estão inscritos os sujeitos: 

 
Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo fora de 
si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem 
signo não existe ideologia. Um corpo físico vale por si próprio: não 
significa nada e coincide inteiramente com sua própria natureza. 
Neste caso, não se trata de ideologia (BAKHTIN\VOLOSHINOV, 
1997, p. 32, 33). 

          

         Bakhtin (op. cit.) defendeu a indissolúvel relação entre signo e ideologia, 

apontando os seguintes aspectos: 

• o domínio ideológico e o sígnico são coincidentes e de correspondência 

mútua; 

• o valor semiótico, ou seja, linguístico, da ideologia; 

• o domínio dos signos abrange os mais diversos campos de criação 

ideológica, os quais se relacionam de forma distinta com a realidade, 

refletindo-a e\ou refratando-a, cada um a seu modo; 

• todos os campos de criação ideológica desempenham funções na 

organização das relações sociais; 

• o caráter semiótico desses campos é que possibilita sejam os signos – 

fenômenos ideológicos – definidos na mesma perspectiva. 

 

             Nessa perspectiva, os signos seriam, além de reflexo da vida real, fragmento 

desta, materializável como som, massa física, cor ou mesmo movimento corporal. 

Tais possibilidades de materialização viabilizariam o que Bakhtin\Voloshinov (1997, 

p. 33) chamou de estudo metodologicamente unitário e objetivo. 

            Em síntese, o signo é um fenômeno do mundo exterior. O próprio signo e 

todos os seus efeitos (todas as ações, reações e novos signos que ele gera no meio 

social circundante) aparecem na experiência exterior (BAKHTIN\VOLOSHINOV, 

1997, p. 33). 

           As assertivas de Bakhtin orientam-se na direção de contrapor-se à filosofia 

idealista e à visão psicologista da cultura, que consideravam o aspecto exterior do 

signo como um simples revestimento, um meio técnico de realização do efeito 

interior, isto é, de compreensão (BAKHTIN\VOLOSHINOV, op. cit., p. 33). 
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            Tal equívoco, comum às duas referidas correntes de pensamento, seria 

decorrente da concepção que situava a ideologia na consciência, um fato desta. 

Para fortalecer seu ponto de vista contrário, recorreu a Ernest Cassirer (1923, vol. 1), 

a quem considerou um kantiano moderno: 

 

Embora continue se situando no terreno da consciência, Cassirer 
considera que seu traço dominante é a representação. Cada 
elemento de consciência representa alguma coisa, é o suporte de 
uma função simbólica. O todo existe nas suas partes, mas uma 
parte só é compreensível no todo. Segundo Cassirer, a idéia é tão 
sensorial quanto a matéria: no entanto, o aspecto sensorial 
introduzido aqui é o do signo simbólico, é uma sensorialidade 
representativa (CASSIRER, 1923, apud BAKHTIN\VOLOSHINOV, 
1997, p. 33). 
 

              

            O posicionamento de ambas as concepções – a filosofia idealista e a visão 

psicologista da cultura – defensoras da consciência como o locus da ideologia, 

estaria desconsiderando as seguintes realidades: 

• o material semiótico, como o discurso interior, dá feição à compreensão; 

• o embate signo versus signo; 

• a consciência origina-se e se desenvolve através dos signos. 

 

Para Bakhtin\Voloshinov (1997), então, a compreensão seria: 

• o movimento de aproximação entre os signos – dados e novos; 

• resposta – não necessariamente positiva – de um signo a outro; 

• deslocamento de elos semióticos que constituem a ininterrupta cadeia de 

criação e de compreensão ideológica. 

 

            Portanto, a consciência seria o locus do material semiótico, na medida em 

que se impregna de conteúdo ideológico, e por meio deste dá nova feição ao já 

existente, ao tempo em que é responsável pela geração de outros novos, nos mais 

diversos campos de criação ideológica. Todo esse movimento é gerado pelo 

encontro de consciências, que se constitui a interação social 

(BAKHTIN\VOLOSHINOV, 1997, p. 34, 35). 

            Entretanto, esclareceu, o ideológico só existe como tal no seu verdadeiro 

lugar, que é entre sujeitos organizados, mediando sua interação, o que Bakhtin 
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chamou de terreno interinidividual. Significa que não é suficiente estarem frente a 

frente dois homines sapientes para que ocorra a constituição dos signos como tal. 

Para isso, a condição seria a organização desses indivíduos em uma unidade social, 

em cujo interior se constituirá um sistema de signos, combustível e produto da 

consciência individual: 

 
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. A imagem, 
a palavra, o gesto significante, etc. constituem seu único abrigo.  
Fora desse material, há apenas o simples ato fisiológico, não 
esclarecido pela consciência, desprovido do sentido que os signos 
lhe conferem (BAKHTIN\VOLOSHINOV, 1997, p. 36). 
 
 

             Então, a palavra é, dentre os signos, o fenômeno ideológico por excelência; 

como tal, sua função é materializar a comunicação social. Para Bakhtin, alguns 

aspectos da palavra justificam seja colocada no plano principal dos estudos das 

ideologias: seu valor exemplar; sua representatividade como fenômeno ideológico; 

sua nítida estrutura semiótica (BAKHTIN\VOLOSHINOV, 1997, p. 36). 

            Entretanto, acrescentou  

 
a palavra não é somente o signo mais puro, mais indicativo; é 
também um signo neutro. Cada um dos demais signos é especifico 
de algum campo particular de criação ideológica. Cada domínio 
possui seu próprio material ideológico e formula signos e símbolos 
que lhe são específicos e não são aplicáveis a outros domínios. O 
signo, então, é criado por uma função ideológica precisa e 
permanentemente inseparável dela. A palavra, ao contrário, é neutra 
em relação a qualquer função ideológica especifica. Pode preencher 
qualquer espécie de função ideológica: estética, científica, moral, 
religiosa (BAKHTIN\VOLOSHINOV, op. cit., p. 37).  
 

             Então, Bakhtin\Voloshinov (1997) apontava a neutralidade não na 

perspectiva da isenção, mas em contraposição aos signos não linguísticos, que 

pertencem a um campo específico da criação ideológica, nele se mantendo restritos. 

Para Bakhtin/Voloshinov, a palavra só apresenta a neutralidade quando em seu 

estado puro, ainda não introduzida no processo da comunicação. A partir do 

momento em que a palavra faz parte de uma enunciação, ela passa a desempenhar 

uma função ideológica, ela se impregna de um valor semiótico. 

             Mas é também a palavra o material utilizado de forma privilegiada na 

interação da vida cotidiana. Do mesmo modo, é produzida no âmbito do organismo 
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individual, como produto do consenso entre os sujeitos, sem lançar mão de qualquer 

outro instrumento ou material extracorporal. Esse aspecto, fundamentalmente, 

instituiu seu papel como material semiótico do discurso interior, responsável pelo 

desenvolvimento da consciência, graças a sua flexibilidade.  

 

2.4 Linguagem e Consciência 

 

         Ao longo de todo o primeiro capítulo de Marxismo e Filosofia da Linguagem, 

Bakhtin\Voloshinov (1997) se alongou nas reflexões sobre a palavra, único signo ao 

qual é possível acompanhar e comentar todo e qualquer ato ou fenômeno 

ideológico: um quadro, uma peça musical, um ritual ou um discurso interior. As 

materializações da criação ideológica impregnam-se de discurso; embora não 

possam ser totalmente substituídas por palavras, apoiam-se nelas.  

         Também à palavra é dado penetrar em toda relação interindividual, 

servindo-lhe de trama; em qualquer esfera ideológica nas quais o homem atua, bem 

como mediar relações de colaboração, de base ideológica, da vida cotidiana, de 

caráter político.  

                Concebendo-a como instituída por uma multidão de fios ideológicos, 

Bakhtin\Voloshinov (1997, p. 37) atribuiu-lhe a capacidade de produzir lentamente a 

acumulação de mudanças que ainda não tenham alçado à condição de forma 

ideológica à qual já se tenha dado acabamento. Ou seja, 

 

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\VOLOSHINOV, 1997, p. 36).  

 

                Os signos ideológicos – condição primeira do signo linguístico – são 

forjados no processo de interação, na ocorrência de consensos\embates 

interindivíduos socialmente organizados, sendo condicionados pelo movimento de 

devir a que as relações sociais estão sujeitas. Trata-se de uma relação na qual o ser 

determina o signo, o que Bakhtin classificou como mútua influência do signo e do 

ser. Inevitavelmente, então, o signo vê-se marcado pelo horizonte social de uma 

época e de um grupo social determinados (BAKHTIN\VOLOSHINOV, op. cit., p. 39-

40). 



88 

 

 

             À discussão sobre as formas como as interações sociais determinam os 

signos, acrescentaram-se considerações acerca do seu conteúdo, bem como do 

índice de valor que o atinge; isso ocorre por meio do processo pelo qual grupos de 

objetos particulares alçam à condição de valor particular, o que confere aos sujeitos 

a capacidade de criadores de signos, independente da esfera a que pertencem 

((BAKHTIN\VOLOSHINOV, 1997, p. 40).     

             A esse processo, o autor chama de desencadeamento de reação semiótico 

ideológica, a qual só é possível após o ingresso de determinado objeto na esfera 

social do grupo, estando ligado às suas condições socioeconômicas. Sobre esse 

fenômeno não incidiria o livre arbítrio, pois só a significação interindividual de um 

objeto, seu passaporte para o ingresso no domínio da ideologia, traz à existência um 

signo.  

              Ao contexto responsável pela formação de um signo, Bakhtin\Voloshinov 

(op. cit., p 47-49) chamou de tema do signo, constituído de um índice de valor social, 

ao qual a consciência do indivíduo alcança, tomando-o como seu. Por isso, Bakhtin 

afirma ser o signo a arena onde se confrontam os índices de valor social.                

Então, o que faz do signo linguístico um signo ideológico, ou seja, o que faz da 

palavra uma palavra é a plurissignificação, que lhe confere o status de arena onde 

ocorrem os embates sociais, o motor da intersubjetividade.  

            Nessa perspectiva, afirmou Bakhtin\Voloshinov (1997), não seria possível 

concordar com o que propunham os filólogos sobre a compreensão que prescinde 

de resposta; à palavra, pois, só é possível uma compreensão responsiva, ou seja, 

ativa, a qual conteria o que chamou germe de resposta. Essa é uma exigência do 

caráter imanentemente ideológico do signo e, por isso, sua condição de reflexo e 

refratário da realidade, seu potencial em distorcê-la, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de 

um ponto de vista específico, estando sujeito aos critérios de avaliação ideológica. 

Produz ações, reações e gera novos signos no meio social, visíveis na exterioridade. 

Então, os signos só emergem, necessariamente, do processo de interação entre 

uma consciência individual e outra, ou seja, do encontro de consciências.  

              

2.4.1 Pela palavra, linguagem, consciência e ideologia  

 

              Em Discurso na vida e discurso na arte, Bakhtin (2009, p. 8) reiterou a 

indissolúvel relação ideologia\palavra\consciência, ao reafirmar que qualquer 
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locução realmente dita em voz alta ou escrita para uma comunicação inteligível é a 

expressão e produto da interação social de três participantes: o falante (autor), o 

interlocutor (o leitor) e o tópico (o que ou o quem da fala – o heroi). Também não é 

possível ao discurso ser enclausurado em uma forma determinada, menos ainda ser 

concebido como derivado psicologicamente da consciência subjetiva do falante 

tomada em isolamento (BAKHTIN, 2009, p. 9) .  

             Ao tratar da relação palavra\consciência, tomou como exemplo o processo 

de construção da obra pelo poeta, que adquire suas palavras e aprende a entoá-las 

ao longo do curso de sua vida inteira no processo do seu contato multifacetado com 

seu ambiente (BAKHTIN, 2009, p. 14).  

             A consciência seria, então, mais que um fenômeno psíquico resultante do 

intercâmbio social, um fenômeno ideológico, que tem como meio de expressão a 

palavra. 

             Bakhtin afirmou que o discurso verbal:  

• origina-se em situação extraverbal com a qual mantém estreita e 

necessária relação, ou seja, não é auto suficiente; 

• está associado à vida, sem a qual não é possível significar; 

• envolve um evento real e com ele forma uma unidade indissolúvel, 

absorvendo as avaliações referentes a esse evento (BAKHTIN, 2009, p. 14). 

 

            Portanto, à compreensão do enunciado, não bastariam os aspectos 

fonéticos, morfológicos e semânticos. Nem mesmo a entonação, ainda que 

conhecida, seria suficiente para o acesso ao significado. A condição para que a 

plenitude da palavra seja uma realidade é que os interlocutores compartilhem, isto é, 

que lhes sejam comuns: o horizonte espacial; o conhecimento e a compreensão da 

situação; a avaliação da situação.  

             Para a discussão sobre a indissolubilidade da relação entre o discurso e a 

situação extraverbal que o engendra, foi apresentado um exemplo intencionalmente 

simplificado de conversação entre duas pessoas, ambas sentadas em uma sala, 

cujo silêncio foi quebrado quando uma delas pronunciou apenas uma palavra – Bem 

– à qual não há resposta da outra. Neste caso, o processo de significação só 

poderia ser viabilizado pelo conhecimento do contexto extraverbal, através do qual a 

palavra alçaria à condição de locução plena de significado: 
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No momento em que o colóquio acontecia, ambos os interlocutores 
olhavam para a janela e viam que começava a nevar; ambos sabiam 
que já era maio e que já era hora de chegar a primavera; finalmente, 
ambos estavam enjoados e cansados do prolongado inverno – ambos 
estavam esperando ansiosamente pela primavera e ambos estavam 
amargamente desapontados pela neve recente (BAKHTIN, 2009, p. 
9).   
 
 

             Teríamos, então, os aspectos dos quais dependeria a instauração dos 

significados na enunciação. Embora sem articulação ou especificação verbal, 

estariam subjacentes à palavra Bem, o que Bakhtin (op. cit., p. 8) classificou como 

presumido: 

• o que viam: os flocos de neve do lado de fora da casa – o conjuntamente 

visto ;  

• quando: a data,  a época do ano – o conjuntamente sabido;  

• como viam: entediados do inverno, desejosos da primavera – o modo 

unânime de avaliar.             

              Ao tratar da compreensão, que deveria ser responsiva, ativa, ou seja,  

deveria conter o germe de resposta, Bakhtin (2009) defendeu  a importância de se 

distinguir bem entre tema e significação. Só a compreensão responsiva, movimento 

em direção ao que é enunciado pelos outros, no intuito de situá-lo devidamente, 

permitiria a apreensão do tema, pois: 

 
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 a nossa compreensão (BAKHTIN, 
2009, p. 14). 

             

             As ações indispensáveis à constituição de tal processo, seriam: 

•  orientar-se na direção do que está sendo enunciado; 

•  situar-se adequadamente no contexto referente; 

•  estabelecer relações entre as palavras componentes do acontecimento 

enunciativo objeto da compreensão e as próprias palavras, o que Bakhtin 

classificou como réplica, oposição de uma contrapalavra à do locutor.  

 

           Nessa perspectiva, a compreensão seria um modo de diálogo, pois nesse 

processo se estabelece uma relação equivalente à que há entre as réplicas deste. A 
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significação é concebida como consequência da interlocução, que ocorre por meio 

de um material sonoro, mesmo que este consista em apenas uma palavra. Assim, as 

considerações acerca da significação podem ser assim sintetizadas: 

• realiza-se no processo de compreensão ativa e responsiva; 

• é o efeito da interação do locutor e do receptor produzido através do 

material de um determinado complexo sonoro; 

• constitui-se, exclusivamente, no movimento da comunicação verbal 

(BAKHTIN, 2009, p. 14).          

 

         Lançando mão de uma metáfora, sintetizou o movimento no qual toma 

existência a significação: como uma faísca elétrica que só se produz quando há 

contato dos dois pólos opostos. Tomá-la fora desse encontro seria como querer 

acender a luz após a eliminação da corrente elétrica (BAKHTIN, 2009, p. 144).  

         Outro aspecto desse processo é o relacionamento entre a significação e a 

apreciação, uma inevitável característica do conteúdo falado ou escrito, condição 

para a existência da palavra como tal:  

 
Em que consiste esse acento e qual é a sua relação com a face 
objetiva da significação? O nível mais óbvio, que é, ao mesmo 
tempo, o mais superficial da apreciação social contida na palavra, é 
transmitido através da entoação expressiva. Na maioria dos casos, a 
entoação é determinada pela situação imediata e freqüentemente 
por suas circunstâncias mais efêmeras (BAKHTIN, 2009, p. 145) 
 
  

             Assim, no intuito de esboçar ainda um conceito de acento apreciativo e o 

modo como se daria esse relacionamento com o que chamou face objetiva da 

significação, Bakhtin (2009) tomou como exemplo outra ocorrência do emprego de 

uma só palavra. Desta feita, um fragmento do que considerou um caso clássico de 

utilização da entoação no discurso familiar, presenciado por Dostoievski, que o 

apresentou em seu Diário de um Escritor. 

             Seis operários embriagados, ao lado dos quais caminhava em determinado 

momento, procederam à utilização de um mesmo substantivo para expressar 

distintas apreciações, perceptíveis por meio das entonações impostas a uma mesma 

palavra no pronunciamento de dos operários:                 

•  tom de clareza e energia, para expressar desdém; 

•  tom de negação, buscando contrariar o primeiro; 
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•  tom de irritação em relação ao primeiro: brutalmente e com paixão; 

•  tom de ofensa em direção ao terceiro (desta feita, utilizado pelo segundo, 

que antes utilizara o tom de negação ao primeiro); 

•  tom de euforia, como em uma ocasião de descoberta; 

• tom de censura ao que alterou a voz euforicamente (BAKHTIN, op. cit., p. 

145, 146). 

 

              Apresentadas as entonações proferidas pelos sujeitos dos quais tratou 

Dostoievski, Bakhtin (op. cit. p. 146) teceu as seguintes considerações: 

•  acerca da palavra por eles utilizada:  

- funcionou apenas como um suporte para a entonação; 

• do acontecimento presenciado por Dostoiveski: 

- a enunciação foi conduzida por entonações que expressam as apreciações 

dos sujeitos envolvidos; 

• dos acentos apreciativos: 

- a situação imediata determina as apreciações, o que torna dispensável o 

suporte concreto, do qual, neste caso, só os sujeitos envolvidos teriam 

conhecimento; 

• da situação imediata: 

- no âmbito da família, por exemplo, a entonação pode não estar 

relacionada ao conteúdo discursivo; 

• do material entoativo:  

- acumula-se interiormente, materializando-se, por vezes, em construções 

lingüísticas totalmente diversas da entoação em pauta, podendo esta não se 

integrar ao conteúdo intelectual da construção;  

• do lugar da intencionalidade na expressão desse “acervo” interior: 

- uma entoação expressiva e profunda pode ser atribuída a uma palavra, até 

mesmo a uma interjeição ou a uma locução “vazias de sentido”; 

        

             Sobre esse material entoativo, acumulado interiormente, Bakhtin (2009, p. 

146, 147) alongou-se, fazendo as seguintes afirmações: 

•  palavras de grande carga semântica podem ser utilizadas para resolver 

situações, simples ou críticas, da vida cotidiana;  
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•  lançando mão do acervo de que cada um dispõe, os sujeitos podem 

tornar algumas palavras, apenas por meio da apreciação, válvulas de 

segurança  entoativa; 

•  a reduplicação de algumas palavras ou expressões, tais como: pois é, 

pois é”, “sei, sei”, “é, é”, “pois não, pois não” é também uma estratégia por 

vezes utilizadas com o objetivo de dar à entoação acumulada uma 

escapatória. Tudo dependeria, então, das situações diante das quais os 

sujeitos são colocados no movimento da vida real.  (BAKHTIN, 2009, p. 146, 

147).  

 

              Bakhtin sintetizou, então, as proposições sobre Tema e Significação na 

Língua, às quais acrescentou as considerações sobre as pretensões dos sujeitos e a 

carga semântica das palavras pronunciadas.  

             Assim, temos afirmações: 

•  sobre o tema: 

- por ser uma propriedade de cada enunciação, o tema realiza-se 

necessária e exclusivamente na entoação expressiva, sendo dispensável 

recorrer à significação das palavras ou à articulação gramatical;  

• da entoação: 

- nesses casos específicos, não poderia ultrapassar os limites da situação 

imediata ou de um estreito e íntimo círculo social; então, tais acentos 

apreciativos poderiam ser classificados como marginais no processo da 

significação; 

- embora não seja traduzido de modo adequado pela entonação, o valor 

apreciativo é que norteia a escolha e a distribuição dos elementos de carga 

semântica mais acentuados.  

- o acontecimento enunciativo não existe sem a orientação apreciativa. 

              

             Então, só seria possível entender a evolução histórica do tema e das 

significações suas componentes a partir da apreciação social. Esta, 

necessariamente, vinculada ao horizonte apreciativo de um dado grupo social: tudo 

que para ele faz sentido, determinada em sua totalidade pela expansão da 

infraestrutura. Tratar-se-ia do processo de (re)significação, no qual ocorre uma luta 

incessante dos acentos em cada área semântica da existência. Nada poderia, então, 
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impedir esse movimento que confere status de provisório à estabilidade e à 

identidade dos acentos apreciativos, que dão nova feição aos horizontes sociais 

(BAKHTIN, 2009, p. 148, 149).  

              Para Bakhtin\Voloshinov (1997, p. 38) o método sociológico só abrangeria 

todas as sutilezas e todas as profundidades  das estruturas ideológicas imanentes 

se partisse da filosofia da linguagem concebida como filosofia do signo ideológico. E 

essa elaboração só poderia ser feita pelo marxismo. Então, nessa perspectiva, 

apresentou a palavra como material da linguagem, como signo verbal, descrevendo-

lhe as propriedades que a colocam na posição de objeto fundamental nos estudos 

da ideologia:  

             1) a pureza semiótica,  

              2) a neutralidade ideológica,  

              3) a implicação na comunicação humana ordinária,  

              4) a possibilidade de interiorização,  

 5) sua presença obrigatória, como fenômeno acompanhante, em todo ato 

consciente. 

              

              A palavra também foi abordada por Bakhtin (2010), em Questões de 

Literatura e de Estética, no interior da discussão acerca do problema do significado 

do material para o objeto estético: a palavra é o material da estética do verbo. Em 

outras palavras, reiterou a assertiva de que a língua, a palavra são quase tudo na 

vida do homem, ao dizer que  

 

Dotando a palavra de tudo 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 da língua, que o sábio e o poeta, em igual medida se 
relacionam somente com a palavra (BAKHTIN, 2010, p. 62). 
 
 

              Outra propriedade da palavra apontada por Bakhtin (op. cit.), a capacidade 

de gerar novas palavras, nesse texto foi chamada de atividade gerativa, reconhecida 

axiologicamente em seu aspecto entonacional, que consiste na possibilidade de a 

palavra apresentar múltiplos sentidos dependendo dos diferentes quadros 

axiológicos dos sujeitos inscritos na interlocução. Tal movimento ocorre porque a 

palavra acumula as entoações do diálogo vivo dos interlocutores com os valores 
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sociais. O diálogo como a grande metáfora teve lugar nos textos Filosofia da 

Linguagem e Problemas da Poética de Dostoiévski, datados de 1929 (FARACO, 

2003, p. 70).  

             Na discussão sobre os gêneros do discurso, em Estética da Criação Verbal, 

Bakhtin (2000), reiterou a assertiva acerca da neutralidade da palavra, ao afirmar 

que  

 
as palavras da língua não são de ninguém, porém ao mesmo tempo, 
só as ouvimos em forma de enunciados individuais, só as lemos em 
obras individuais, e elas possuem uma expressividade que deixou 
de ser apenas típica e tornou-se também individualizada (segundo o 
gênero a que pertence), em função do contexto individual, 
irreproduzível, do enunciado (BAKHTIN, 2000, p. 312). 
 
 

               Às palavras, na condição de acervo da língua, é possível serem 

compreendias mutuamente pelos usuários que as manipulam, graças às 

significações lexicográficas. Porém, sua presença na comunicação verbal ativa é 

necessariamente marcada pela individualidade e pelo contexto. Então, para o 

locutor, a existência da palavra constitui-se de três aspectos, quais sejam:  

• como palavra que não pertence a ninguém; 

• como palavra que pertence aos outros mas preenche o eco dos 

enunciados alheios; 

• como palavra minha, impregnada das minhas intenções, da minha 

expressividade. 

  

              Entretanto, salientou Bakhtin (2000, p. 312), a expressividade da palavra 

não lhe é imanente; é gerada na fronteira entre esta e a realidade concreta, em 

circunstâncias reais, atualizada pelo enunciado individual. O que ela expressa é de 

“propriedade individual” e apresenta-se como um aglomerado de enunciados: 

palavras próprias de cada época; de indivíduos que compõem o meio social, desde 

os micromundos – o da família, o dos amigos e o dos conhecidos; –  e que instituem 

normas, dão o tom, estabelecem tradições.  

             De acordo com Souza (2002), pensar a linguagem na concepção de Bakhtin 

implica concebê-la na perspectiva dialógica:  
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um acontecimento social, fruto de alguma atividade de comunicação 
social (trabalho), realizada na forma de comunicação verbal 
determinada, isto é, da interação verbal de um ou mais enunciados 
construídos num processo dialógico de alternância dos sujeitos 
envolvidos, e não na concepção estática que ora apresentavam os 
formalistas (SOUZA, op. cit. p. 77). 
 
 

              Para Souza (op. cit.) o Círculo de Bakhtin articula as relações de 

comunicação social como um fundamento do cenário no qual se engendra o 

enunciado concreto como um todo. Nesse sentido, é apresentada uma tipologia 

geral de tais relações, da qual Souza lançou mão em seu estudo Introdução à Teoria 

do Enunciado Concreto. Essas relações seriam: as da comunicação artística; as 

relações de produção nos locais de trabalho; as de negócios, seja na esfera pública 

ou na esfera privada; as relações cotidianas do indivíduo com os outros ou consigo 

mesmo, em ambientes públicos ou privados; as relações ideológicas, por filosóficas, 

nas mais diversas configurações. 

              Para Bakhtin (2000, p. 314), a experiência verbal define-se como um 

processo de assimilação, mais ou menos criativo, das palavras do outro (e não das 

palavras da língua). Então, os enunciados que produzimos, dentre os quais incluem-

se as obras literárias, estão repletos de palavras dos outros, marcadas, em graus 

variáveis, pela alteridade ou pela assimilação, caracterizadas, também em graus 

variáveis, por um emprego consciente e decalcado. Enfim, assimila-se, reestrutura-

se e modifica-se o tom valorativo dos outros, os quais são trazidos pelas palavras no 

infinito movimento da interação, do grande diálogo, a metáfora que é o mais 

importante conceito da obra de Bakhtin, de que tratamos a seguir. 

 

2.5 Na fronteira do diálogo, a linguagem  

                

             No livro sobre Dostoiévski, as palavras do pensador russo sobre o diálogo: 

 

o diálogo, por sua clareza e simplicidade, é a forma clássica de 
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, 2003, p. 321). 
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              No sentido estrito do termo, o diálogo interessa aos membros do Círculo 

como um documento sociológico altamente interessante, pois permite abordar o 

processo interacional das vozes sociais que ocorrem no diálogo, o complexo das 

forças que nele atuam e definem-lhe a forma e o conteúdo. Esse complexo de forças 

extrapola a forma composicional e torna possível a metáfora do grande diálogo, 

perspectiva na qual o diálogo é todo e qualquer tipo de comunicação verbal 

(FARACO, 2003, p. 178).  

             Bakhtin (2009, p. 294) apontou algumas relações mantidas pelas réplicas, as 

quais seriam variantes da relação específica entre enunciados completos durante o 

processo da comunicação verbal, cuja realização só é possível entre enunciados de 

diferentes sujeitos falantes. Algumas dessas relações seriam, por exemplo, de 

asserção-objeção; afirmação-consentimento; oferecimento-aceitação; 

ordem\execução. 

              O material do diálogo e das réplicas foi utilizado por Bakhtin (2010, p. 295-

297) como exemplo de excepcional clareza do movimento de alternância dos 

falantes como delimitador das fronteiras entre os enunciados nas demais esferas da 

comunicação verbal, bem como nas áreas com organização complexa da 

comunicação cultural, apesar dos aspectos que as diferenciam do diálogo.  

             Com essas considerações, Bakhtin (op. cit., 298) fundamentou a distinção 

entre a oração como unidade da língua e o enunciado como unidade da 

comunicação verbal, questão por ele apontada como o problema mais difícil e 

complexo da linguística. No caso das obras de construção complexa e das 

especializadas, adquirem uma característica interna particular, pelo fato de que o 

sujeito falante – o autor da obra – manifesta sua individualidade, sua visão do 

mundo, em cada um dos elementos estilísticos do desígnio que presidia à obra. 

Esses enunciados concretos e únicos seriam consequência do intenso movimento 

nas esferas das atividades humanas relacionadas à utilização da língua, o que gera 

uma imensa variedade desses gêneros, orais e escritos, originando uma infinita 

heterogeneidade, que se dá por meio da assimilação de um gênero por outro, muitas 

vezes desencadeando a substituição.  

               Bakhtin (2000) destacou a heterogeneidade dos gêneros orais e escritos; 

sua amplitude de temas, conforme as situações e o status dos protagonistas, 

demanda diferentes modos de organização – enunciados de estrutura simples e\ou 

de estrutura complexa – e diversas esferas de circulação dos enunciados, que 
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Bakhtin classificou como os gêneros primários e os secundários. Na base dessa 

configuração, reiterou a importância da réplica do diálogo cotidiano no percurso dos 

estudos literários, afirmando sua presença na composição dos secundários, 

assertiva que reitera a relação entre historicidade e gênero: 

 

A inter-relação entre os gêneros primários e secundários de um 
lado, o processo histórico de formação dos gêneros secundários, do 
outro, eis o que esclarece a natureza do enunciado (e, acima de 
tudo, o difícil problema da correlação entre língua, ideologia e visões 
do mundo) (BAKHTIN, 2000, p. 282). 
 
 

               Em outro momento da discussão sobre o enunciado como unidade da 

comunicação, tratou dos equívocos de linguistas, como Humboldt e Saussure, nos 

estudos da linguagem:  

• minimizar ao extremo o papel ativo do outro no processo de comunicação; 

• menosprezar o enunciado como unidade real e concreta da comunicação 

verbal; 

• ignorar as fronteiras como princípio essencial de todos os enunciados. 

 

              Por considerar a essencialidade das fronteiras, cuja demarcação ocorre na 

alternância dos falantes na enunciação, tal movimento apresenta diferentes relações 

e assume características diversas. Bakhtin considera que no diálogo real esta 

alternância dos sujeitos é observada de modo mais direto e evidente; os enunciados 

dos interlocutores (parceiros do diálogo) a que chamamos de réplicas, alternam-se 

regularmente (BAKHTIN, 2000, p. 294). 

              Do mesmo modo que as réplicas no diálogo real – a mais simples e clássica 

forma da comunicação verbal – a obra pretende uma resposta, uma compreensão 

responsiva ativa. Nessa direção, adota todas as espécies de formas: busca 

convencer, provocar a apreciação crítica e a continuidade; direciona as posições 

responsivas do outro nas complexas condições de uma esfera cultural. Constitui-se 

um elo na cadeia da comunicação verbal; relaciona-se e separa-se das outras 

réplicas pela fronteira absoluta da alternância dos sujeitos falantes. (BAKHTIN, op. 

cit, p. 295-297). 
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             Para Bakhtin (2000),  

 

o cunho de individualidade aposto à obra é justamente o que cria as 
fronteiras internas específicas que, no processo da comunicação 
verbal, a distinguem das outras obras com as quais se relaciona 
dentro de uma dada esfera cultural – as obras dos antecessores, nas 
quais o autor se apóia, as obras de igual tendência, as obras de 
tendência oposta, com as quais o autor luta, etc (BAKHTIN, 2000, p. 
298). 
 

 

             Nessa perspectiva, o diálogo – gênero não retórico – estava na base da 

comunicação verbal, materializada nos gêneros textuais, cuja plasticidade atende às 

exigências das diversas esferas da atividade humana. Em essência, atividades 

linguageiras que movimentam as relações sociais, por meio dos signos verbais, 

sendo estes a arena na qual ocorre o encontro de consciências, constituído na 

confronto de vozes, ou seja, no dialogismo (BAKHTIN, op. cit., 298, 299).  

           

2.5.1 No movimento da vida, a linguagem e a Consciência  

 

             O conceito de dialogismo, princípio unificador da obra de Bakhtin, situa-se 

no interior do projeto investigativo do Círculo; desenvolveu-se a partir dos eixos que 

dão suporte à concepção da linguagem – a unicidade do ser e do evento; a relação 

eu\outro; a dimensão axiológica, conforme afirma Fiorin (2008, p. 17).  

            Para esse autor, o que Bakhtin construiu deve ser entendido antes como 

uma espécie de sistema filosófico ou – como insinuou o próprio Bakhtin, uma 

antropologia filosófica, conjunto a que muitos de seus comentadores têm dado o 

nome de dialogismo. Por antropologia filosófica, entende-se uma abordagem mais 

globalizante das realidades humanas e não apenas teorias e modelos formais de 

fragmentos de coisas. Trata-se de um empenho em refletir a condição humana, e 

não apenas fragmentos existenciais (FIORIN, op. cit, p. 118). 

             Para Fiorin (2008, p. 24-59) há três conceitos de dialogismo, forjados nos 

escritos de Bakhtin: o modo real de funcionamento da linguagem; a forma 

composicional de organização dos discursos; o princípio constitutivo do indivíduo e 

de sua ação. 

             O filósofo russo teria encontrado a tradução de sua concepção dialógica do 

mundo e da vida em Dostoiévski, cujo mérito estaria na sensibilidade em conseguir  
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auscultar as relações dialógicas – um fenômeno quase universal que 
penetra toda a linguagem humana e todas as relações e 
manifestações da vida humana; em suma, tudo o que tem sentido e 
importância. Essas relações estão representadas em todos os 
elementos da estrutura romanesca, ou seja, eles estão em oposição 
como contraponto (BAKHTIN, 2003, p. 54, 55). 
 
 

             Bakhtin (op. cit.) afirma ainda que 

 

Dostoiévski não representa a vida da idéia numa consciência 
solitária nem as relações mútuas entre os homens, mas a interação 
de consciências no campo das idéias (e não apenas das idéias). Já 
que em seu universo a consciência não é dada no caminho de sua 
formação e de seu crescimento, ou seja, não é dada historicamente 
mas em contiguidade com outras consciências, ela não pode se 
concentrar em si mesma e em sua idéia, no desenvolvimento lógico 
imanente desta, e entra em interação com outras consciências. Em 
Dostoiévski a consciência nunca se basta por si mesma, mas está 
em tensa relação com outra consciência. Cada emoção, cada idéia 
da personagem é internamente dialógica, tem coloração polêmica, é 
plena de combatividade e está aberta à inspiração de outras; em 
todo caso, não se concentra simplesmente em seu objeto, mas é 
acompanhada de uma eterna atenção em outro homem  (BAKHTIN, 
2003, p. 54, 55). 

 

               Quando a relação com outra consciência ocorre de modo que uma delas se 

sobreponha, ou, no dizer de Fiorin (2008, p. 56), quando a consciência é formada de 

vozes de autoridade, ela será monológica, ptolomaica. Assim é denominada na 

concepção bakhtiniana a consciência que se organiza em torno de um centro único, 

fixo. Do mesmo modo, a consciência que apreende outras vozes como posições de 

sentido persuasivas e que podem ser ouvidas, permeáveis à impregnação por outras 

vozes, à hibridização, e abrem-se incessantemente à mudança, é denominada de 

galileana, ou polifônica. 

             Ao discutir o dialogismo, Brait (2005, p. 27) mapeia o percurso dos dois 

conceitos forjados por Bakhtin: o diálogo entre sujeitos e o diálogo entre discursos. 

Ao primeiro, estariam subjacentes quatro aspectos: 

             1) a interação entre sujeitos é o princípio unificador da linguagem;  

2) a intersubjetividade antecede a subjetividade; 

3) o sentido das palavras e do texto depende da intersubjetividade; 

4) a existência de dois tipos de sociabilidade: entre os sujeitos e entre estes 

e a sociedade. 
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             Ao tratarem do que denominam de conceitos globais na produção de 

Bakhtin, Morson & Emerson (2008) destacam a distinção que este fazia entre a 

dialética e o dialogismo: 

 
Pegue um diálogo e remova as vozes (a divisão de vozes), remova 
as entonações (emocionais e individualizadoras), extraia conceitos e 
juízos abstratos de palavras e respostas vivas, enfie tudo em uma 
consciência abstrata – eis como se obtém a dialética (BAKHTIN, 
2003, p. 75). 

 

             No fragmento supratranscrito, estão presentes 

• a forma externa de organização dos discursos, desde o mais primário dos 

gêneros como o diálogo, incluindo aí tanto a forma como as relações nele 

estabelecidas, nas quais transparecem o tecido dialógico da vida humana; 

• a palavra viva repleta de tons avaliativos – expressos nos juízos de valor – 

constituinte dos enunciados, os quais tomam forma no movimento da vida 

concreta. Desse funcionamento tomam parte e sobre ele incidem as forças 

centrípetas e as forças centrífugas que movimentam a sociedade. 

• princípio constitutivo da consciência do indivíduo e do  modo como este se 

posiciona no mundo, o que só se processa na interação social, por meio da 

linguagem.  

 

             Reiterando a essencialidade do dialogismo para o pensamento de Bakhtin, 

Morson & Emerson (2008) destacam outro fragmento no qual o filósofo russo 

reafirma o caráter de inacabamento da existência cotidiana: 

 

A natureza dialógica da consciência. A natureza dialógica da própria 
vida humana. A forma singular adequada para a vida humana 
autêntica que se expressa verbalmente é o diálogo aberto. A vida, por 
sua própria natureza, é dialógica. Viver significa participar de um 
diálogo: fazer perguntas, prestar atenção, responder, concordar e 
assim por diante. Nesse diálogo, uma pessoa participa totalmente e 
com toda a sua vida: com os olhos, lábios, mãos, alma, espírito, todo 
o seu corpo e todas as suas ações. Ela investe todo o seu eu no 
discurso, e esse discurso entra no tecido dialógico da vida humana 
(BAKHTIN, 2003, p. 348). 
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              Uma visão dialógica considera os acontecimentos do mundo, os quais 

constituem o acontecimento maior: a própria vida, cuja unidade é essencialmente 

uma unidade de vozes múltiplas, não finalizáveis, ou seja, uma unidade polifônica. E 

é a palavra que dá conta desses acontecimentos (MORSON & EMERSON, 2008, p. 

79).      

 

2.5.2  A palavra nas relações dialógicas 

 

              De acordo com Bakhtin (2003, p. 216) as relações dialógicas possuem 

algumas características especificas: ocorrem no âmbito do discurso; são de natureza 

extralinguística; impregnam a linguagem em todas as instâncias da vida; não 

prescindem das relações lógicas nem das concreto-semânticas, mas não se 

restringem a elas. Realizam-se pela palavra, o que não é possível em uma 

abordagem de cunho especificamente linguístico: 

• entre os elementos no sistema da língua;  

• entre os elementos do “texto” ou entre textos, em uma perspectiva 

rigorosamente linguística;  

• entre as unidades de um nível ou de níveis diversos;  

•  entre as unidades sintáticas. 

  

             Bakhtin (2003, p. 215, 216) afirma ser possível a ocorrência dessas relações 

dialógicas com apenas uma palavra, desde que nela se choquem dialogicamente 

duas vozes, o que denomina microdiálogo. E esse enfoque dialógico ocorre quando 

a palavra ganha autoria, ou seja, converte-se em signo da posição semântica do 

outro. Então, a condição para a ocorrência dessas relações é o momento dialógico, 

que personifica a linguagem, tornando-a enunciado, transformando-a em asserções 

de sujeitos distintos. 

           Ao longo da discussão acerca do lugar e da condição para que tais relações 

ocorram, Bakhtin (2003) demonstrou-lhe a visibilidade em um pronunciamento: 

 

“A vida é boa”. “A vida não é boa”. Estamos diante de dois juízos 
revestidos de determinada forma lógica e um conteúdo concreto-
semântico (juízos filosóficos acerca do valor da vida) definido. Entre 
esses juízos há certa relação lógica: um é a negação do outro. Mas 
entre eles não há nem pode haver quaisquer relações dialógicas, 
eles não discutem absolutamente entre si (embora possam propiciar 



103 

 

 

matéria concreta e fundamento lógico para a discussão). Esses dois 
juízos devem materializar-se para que possa surgir relação dialógica 
entre eles ou tratamento dialógico deles. Assim, esses dois juízos, 
como uma tese e uma antítese, podem unir-se num enunciado de um 
sujeito, que expresse a posição dialética una deste em relação a um 
dado problema. Neste caso não surgem relações dialógicas. Mas se 
esses dois juízos forem divididos entre dois diferentes enunciados de 
dois sujeitos diferentes, então surgirão entre eles relações dialógicas 
(BAKHTIN, op. cit., 215).   

 

              Portanto, no discurso, diálogo são os pontos de vista expressos nos 

posicionamentos dos sujeitos acerca do seu mundo. Esse dizer é marcado pela 

dialogização interna da palavra, que é sempre perpassada pelo outro, é sempre e 

inevitavelmente também a palavra do outro. Esse movimento é mostrado na 

bivocalidade, na polifonia (FIORIN, 2005, p. 128).  

             Da polifonia, Brait (2005, p. 22,25) afirma ser “um termo por vezes utilizado 

por Bakhtin como sinônimo de dialogismo”. Seria ela a manifestação do dialogismo, 

como ele se deixa ver em determinados tipos de texto, nas vozes imiscíveis e 

plenivalentes das consciências humanas representadas no romance de Dostoiévski.  

             No olhar bakhtiniano, Dostoiévski “não teme a mais extrema ativação, no 

discurso bivocal, dos acentos orientados para diversos fins. Ao contrário, é 

precisamente dessa ativação que ele necessita para atingir os seus fins, pois a 

multiplicidade de vozes não deve ser obliterada, mas triunfar no seu romance” 

(BAKHTIN, 2003, p. 244, 245). 

              O que atraiu o filósofo russo em sua análise da obra de Dostoievski foi tê-lo 

flagrado na execução de sua meta polifônica, tarefa realizada através do enfoque 

nas relações dinâmicas, sumamente tensas entre as enunciações, entre os centros 

autônomos e plenipolentes do discurso e da significação, centros esses não 

subordinados à ditadura do discurso, à significação do estilo monológico uno e do 

tom indiviso. Para dar conta desse intenso movimento, a palavra (BAKHTIN, 2003, p. 

245). 

             No dizer de Bakhtin (2003, p. 329), em não havendo palavras, não há 

língua; não pode, então, haver relações dialógicas, as quais só são possíveis entre o 

que chamou de categorias lógicas, ou seja, conceitos, juízos de valor, contidos em 

enunciados reais e concretos, status que só lhes pode ser conferido pelos sujeitos 

falantes. Então, sem homens, não há mundo. Tais considerações de Bakhtin se 

aproximam do que Freire propõe em suas reflexões acerca do ser humano e de seu 
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lugar no centro das relações com o mundo, mediadas pela palavra, material 

colocado como mola propulsora do trabalho alfabetizador.  

              As supostas aproximações e os possíveis distanciamentos entre o que 

propõem esses dois pensadores no que concerne à condição humana são o objeto 

deste estudo, e a porta de entrada para essa investigação é a proposta de Paulo 

Freire para a alfabetização, delineada no próximo capítulo, no qual foram elencados 

os conceitos sobre os quais se assentam os dois pilares dessa proposta: leitura do 

mundo e leitura da palavra, entre os quais Freire aponta uma imprescindível relação, 

assertiva na base da qual está sua tese de que linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente (Freire, 2008). Entre o mundo e a palavra estariam três fenômenos: 

a linguagem – da qual a palavra é o material – a consciência e o diálogo, 

movimentados pelas relações dialógicas. Os fundamentos dessa proposta nos levam 

à hipótese de que o princípio constitutivo da Pedagogia freireana para a 

alfabetização é o mesmo sobre o qual Bakhtin elaborou a arquitetônica para sua 

filosofia da linguagem: o Dialogismo. 
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CAPÍTULO III 

 

OS PILARES DA PEDAGOGIA FREIREANA DA LEITURA: ARQUITETÔNICA 

LINGUÍSTICO-FILOSÓFICA 

 

3 Os homens, as coisas e as palavras: o conceito de Pedagogia 

 

             O termo Pedagogia, em sentido lato, pode ser utilizado para referir-se aos 

saberes constituintes do âmbito educacional, uma instância de atuação humana ou 

domínio discursivo.  

            Em uma perspectiva estrita, a tomada desse termo remete à 

“arregimentação” e à organização dos aspectos a serem considerados no processo 

de construção do conhecimento, tanto para os responsáveis pelo processo de 

ensino, como para os que confiam a estes o processo de aprendizagem. Tal 

organização estaria assentada em dois pilares: que saberes privilegiar e como tais 

saberes poderão ser colocados a serviço dos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

            Toda pedagogia é, então, norteada por uma filosofia, uma maneira de 

compreender, de conceber algo. Nas palavras de Sobral (2005, p. 124), filosofia 

consiste na reflexão acerca das concepções dos seres humanos, de seu 

posicionamento e de sua ação no mundo. Nessa perspectiva, analisamos os 

conceitos fundantes da proposta de Paulo Freire para a aprendizagem inicial da 

leitura – a alfabetização – confrontando-os com alguns dos conceitos forjados por 

Bakhtin no esboço de sua filosofia da linguagem, quais sejam: linguagem, palavra, 

consciência, diálogo e dialogismo.  

             A pedagogia de Paulo Freire não teve início com as propostas para a 

alfabetização. Inicialmente, seus esforços apontaram na direção de se opor a uma 

educação domesticadora, propondo a transformação do homem-objeto em homem-

sujeito. No dizer do próprio Freire, uma educação que respeitasse no homem a 

ontológica vocação de ser sujeito (FREIRE, 2008, p. 44). 

             Seus primeiros gestos no sentido de provocar a participação crítica dos 

sujeitos foram os encontros com os pais de alunos no Serviço Social da Indústria – 

SESI, quando responsável pelas questões disciplinares. Esses encontros foram 

transformados em Círculos de Pais e Mestres, um “antídoto” contra o estado de 
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ignorância que os impedia de optar, de decidir. Embora objetivassem promover a 

democracia, instaurando o diálogo entre a família e a escola, Freire se queixou da 

fragilidade daqueles momentos, apontando-lhe as inconsistências. 

            Mais tarde, em maio de 1960, foi instituído o Movimento de Cultura Popular – 

MCP, no qual Freire se inseriu como responsável pelo Projeto de Educação de 

Adultos. Então, inspirado nos primeiros círculos de pais e mestres, porém buscando 

corrigir as fragilidades por ele mesmo apontadas, criou os Centros e os Círculos de 

Cultura, espaços bases para a implementação do Projeto de Educação de Adultos, à 

frente do qual estaria. Os Centros de Cultura abrigariam os Círculos, os quais seriam 

palcos de debates acerca de problemas reais de seu entorno, dos quais os sujeitos 

participariam voluntariamente, fossem ou não alfabetizados.  

             A instauração dos Círculos e dos Centros era fundamentada  na concepção 

de que a democracia, mais do que uma mentalidade deveria ser um sistema de vida, 

transpor os limites dos congressos ou das repartições. Os Círculos, então, 

“abrigariam” os encontros para o exercício da democracia, uma contraposição ao 

tradicionalismo. Na concepção freireana, é essa presença da democracia nas 

discussões dos problemas comuns que a escola deve promover nos seus encontros 

com as famílias de seus alunos e também com seus alunos. Um espaço cuja 

programação era definida pelos próprios grupos (FREIRE, 2001).  

              De acordo com Weffort (2008), no Prefácio ao livro Educação como Prática 

da Liberdade, as atividades nesses espaços eram organizadas em grupos de 

trabalho, tendo na linguagem o interesse central. A essa estrutura estava subjacente 

a concepção da linguagem como constituinte da interação entre os sujeitos, entre 

estes e sua circunstância. 

             Os resultados foram tão surpreendentes que o levaram a pensar em uma 

alfabetização conduzida na mesma perspectiva, cujo objetivo fosse transformar a 

ingenuidade em criticidade. Nesse contexto, tiveram início as proposições de Paulo 

Freire no sentido de proporcionar aos sujeitos das classes populares o acesso à 

leitura e à escrita como bens culturais. O trabalho, antes feito sem o critério de 

serem ou não analfabetos os envolvidos nas discussões, deveria ser organizado em 

duas perspectivas: para os analfabetos e para os alfabetizados; ou seja, 

sistematizar-se-iam atividades com a leitura e a escrita para a alfabetização e para a 

pós alfabetização.  
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             Aplicada primeiramente em Angicos, no ano de 1962, antes do exílio, a 

proposta direcionada à alfabetização foi sistematizada e conhecida como Método 

Paulo Freire (FREIRE, 2008, p. 111).  

 

3.1  Os sentidos da leitura: o acesso à consciência do Oprimido 

 

             A pedagogia do oprimido foi forjada no percurso de Freire no “tempo 

fundante” de seu trabalho no Serviço Social da Indústria – SESI, período no qual 

foram criados os Círculos de Pais e Mestres, uma incipiente tentativa de mudar a 

configuração das relações entre os envolvidos no processo educativo, então 

pautado em uma postura unilateral, que ora privilegiava a objetividade, ora a 

subjetividade.  

             Paulo Freire afirmava a importância daqueles encontros para a construção 

da arquitetônica de suas proposições educacionais, cujo objetivo seria, então, 

resgatar a intersubjetividade, pondo fim ao silenciamento que se traduzia como 

submissão, adesão ao discurso dominante. O contraponto a esse posicionamento 

consistiria em uma proposta que mostrasse aos sujeitos a importância de exercerem 

seu direito de tomar a palavra para pronunciar a realidade concreta que os circunda; 

para isso, a condição era conhecê-la, nela inserir-se, e sobre ela atuar.  

             Conhecê-la, na verdade, significaria (re)conhecer a si próprio como ser 

datado e situado, (re)criador de cultura, capaz de projetar sua criação e de projetar-

se nela, fazendo-a e fazendo-se significar. No processo de resgate da 

intersubjetividade, a provocação para que os sujeitos expressassem uma re-leitura 

das vertentes de sua indigência.  

             Neste mesmo sentido, foram reorganizadas as proposições de Freire para o 

trabalho com a leitura crítica no processo de alfabetização, para o qual Freire (2008, 

p. 68-79) apontava três condições: 1) a organização na perspectiva da construção 

da criticidade; 2) o estabelecimento das relações não fatalistas pela palavramundo; 

3) a provocação da palavra para que os sujeitos construam uma outra compreensão 

das causas de sua indigência.  

              Dito de outro modo, teríamos: a palavra no movimento do reposicionar-se 

no mundo, indo na contramão das relações fatalistas, as quais deveriam ser 

minadas pela criticidade.  
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             Para que isso fosse possível, os responsáveis pelo desenvolvimento dos 

trabalhos deveriam organizá-los seguindo esta trilha: conhecer a realidade dos 

grupos que participariam dos Círculos, organizando sua tarefa em cinco momentos 

não estanques, os quais incluíam atividades anteriores aos encontros com o 

alfabetizando:  

             1 - investigação do universo vocabular dos grupos a serem trabalhados; 

             2 - redução da quantidade de palavras a partir da investigação feita; 

3 -criação e codificação de situações do cotidiano do grupo a ser  

alfabetizado; 

4 - elaboração de Fichas-Roteiro, que dariam suporte às atividades dos 

coordenadores de debate, mas sem caráter prescritivo; 

5 - elaboração de Fichas com as famílias fonêmicas relacionadas aos 

vocábulos geradores. 

 

3.1.1 Da investigação do universo vocabular  

 

              De acordo com Freire (2008, p. 121), o processo de investigação do 

vocabulário deveria ocorrer por meio de encontros informais com os moradores da 

área, mas com o consentimento deles. As orientações acerca dos vocábulos a 

serem coletados apontavam a observação de dois aspectos: 

a. os vocábulos mais carregados de sentido existencial  e, por isso, de 

maior conteúdo emocional; 

b. os falares típicos do povo, bem como as expressões relacionadas a 

experiências individuais e de grupo, nos quais se incluem os do âmbito 

profissional. 

             Freire reafirmou a importância desse processo para desvelar anseios, 

crenças, esperanças, mas também ímpetos de participação, além de manifestações 

estéticas da linguagem popular. Citou exemplos dessas expressões, das quais 

deveriam se originar as palavras geradoras: 

              

Janeiro em Angicos é duro de se viver, porque janeiro é cabra 
danado para judiar de nós. 
Quero aprender a ler e a escrever para deixar de ser sombra dos 
outros (FREIRE, 2008, p. 120). 
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               À análise das palavras coletadas seguia-se a definição de quantas e quais 

seriam utilizadas nos encontros de alfabetização.  

 

3.1.2 A Redução 

              

              O segundo momento era o processo de Redução: uma delimitação da 

quantidade de palavras coletadas, para definir as que seriam utilizadas como 

geradoras. Esse procedimento desvelava, os sentidos existenciais, os conteúdos 

emocionais, colocando em foco os temas que definiriam as codificações. Para a 

alfabetização, estas seriam acrescidas da palavra; para os já alfabetizados, as 

codificações com o tema gerador.  

            A redução também poderia ser feita com outro elemento; por exemplo, um 

texto, do qual seria feita uma síntese. Por exemplo, o conceito de cultura, a partir do 

qual buscava-se construir a percepção da diferença entre natureza e cultura, na 

perspectiva de possibilitar ao sujeito a compreensão de que as diferenças entre os 

modos de fazer não implicam sobreposição entre eles.  

     A delimitação do léxico selecionado no universo vocabular pesquisado 

deveria atentar para os três seguintes critérios:  

            - a riqueza fonêmica;  

            - as dificuldades fonéticas;  

            - sua inserção em âmbitos: social, cultural, político. 

             Definidas as palavras a serem utilizadas, haveria então o acervo de temas 

aos quais elas estariam vinculadas. A próxima etapa seria, então, a materialização 

desses recursos. 

 

3.1.3  Situações sociológicas do cotidiano: criação e codificação  

 

             Definidas as palavras que dariam conta da linguagem existencial no 

processo de alfabetização, tanto no âmbito individual, quanto no coletivo dos 

envolvidos, o próximo passo seria elaborar representações desse universo 

desvelado no levantamento vocabular: as Codificações; situações do cotidiano da 

comunidade, geralmente traduzidas em linguagem não verbal.  

             Por esse recurso, os sujeitos seriam desafiados a colocarem em prática uma 

possibilidade que os distingue dos demais animais: a capacidade de objetivar o 
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mundo. Neste caso, frente a situações-limites problematizadas: uma estratégia no 

percurso da transitividade crítica.  

             Ao apresentar a Codificação como recurso didático, Freire (2008, p. 56) 

teceu considerações acerca de sua abordagem, a problematização; em que 

consiste;  seu lugar no processo cognitivo; os aspectos por ela mobilizados.  

             1) para conceituá-la, por ausências: 

 
a problematização não é (sublinhemo-la uma vez mais) um 
entretenimento intelectualista, alienado e alienante, uma fuga da 
ação, um modo de disfarçar a negação do real. Inseparável do ato 
cognoscente, a problematização se acha, como este, inseparável 
das situações concretas. 

 

             2) para situá-la, em acontecimentos da vida real e concreta :  

 
Esta problematização, que se dá no campo da comunicação em 
torno das situações reais, concretas, existenciais, ou em torno dos 
conteúdos intelectuais, referidos também ao concreto, demanda a 
compreensão dos signos significantes dos significados, por parte 
dos sujeitos interlocutores problematizados. 
 
 

3)  para explicá-la, o processo de construção dos sentidos: 

 
Esta inteligência dos signos vai-se dando na dialogicidade que, 
desta forma, possibilita a compreensão exata dos termos, através 
dos quais os sujeitos vão emprestando a análise crítica do problema 
em que se acham empenhados. 

               

               Na essência, a problematização seria a reflexão em torno de um conteúdo 

resultante de um ato, ou sobre o próprio ato, no intuito de agir melhor, interagir com 

os demais sujeitos. Uma ação totalizante, pois permite aos homens (re)admirarem, 

por meio da admiração, o mundo da cultura e da história; permite o acesso, em uma 

nova perspectiva, a pontos de vista linguísticos, sociológicos, antropológicos, o que 

é imanente a uma situação gnosiológica, cuja organização deveria começar pelos 

conteúdos programáticos nos quais estará contido o conjunto de temas. É, pois, uma 

dimensão do ato de conhecer (FREIRE, 2008).  

             Então, aspectos da realidade a ser problematizada seriam materializados na 

Codificação, que poderia ser de dois tipos: a Temática (ou Publicitária) e a 

Pedagógica.   
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             A Codificação Temática se aplicaria a atividades propostas para grupos 

específicos de profissionais, trabalhadores, para cujo exemplo o autor mencionou os 

camponeses. Tais codificações consistiriam em representações de situações 

existenciais, cenas de atividades aparentemente dissociadas de um trabalho técnico, 

por não ter caráter científico; todavia, por consistir em um modo sistemático de tratar 

um determinado objeto, teriam sua própria lógica;  portanto, seriam técnicas.  

              O segundo tipo, a Codificação Pedagógica, a situação-problema, constaria 

de um dado acontecimento existencial, para o qual convergiriam as intenções dos 

interactantes, no intuito de construir, pelo diálogo, a compreensão significativa de 

seu significado. Freire (1983, p. 89) fez a distinção entre os aspectos da Codificação 

Pedagógica e os da Temática ou Publicitária , demonstrados na tabela 1, a seguir:  

 

Tabela 1: Tipos de Codificação    

           

            Assim, para transpor a situação-limite que era o analfabetismo, os sujeitos 

precisavam compreender o mundo, o que só seria possível compreendendo-se nele 

 

Codificação Pedagógica 

 

Codificação Temática 

(Publicitária) 

 
Núcleo do significado amplo, 
materializado em uma pluralidade de 
informações. 
 

 
Núcleo do significado singular, 
compacto, unidirecional, constituído por 
anunciadores. 

 
Abordagem verticalizada, de caráter 
problematizador. 
 
 

 
Abordagem horizontal, de caráter 
extensivo, monológico. 
 

 
Realização através do dialogismo. 
 
 

 
Realização na univocidade. 

 
Comunicação efetiva, interação. 
 

 
Realização de pronunciamentos, de 
comunicados. 
 

 
Criticização. 
 

 
Ingenuização. 



112 

 

 

e com ele: era o conhecimento de si mesmo, uma exigência de sua 

contemporaneidade, conforme afirmou Freire (1983, p. 29). No percurso de seus 

escritos, Freire utilizou termos como diálogo, dialógico, dialogismo, embora tentasse 

definir apenas o termo diálogo ao longo de seus escritos.  

            Nesta perspectiva, as codificações se constituíam uma provocação à palavra, 

pela palavramundo traduzida em outra linguagem. Tratava-se de situações 

sociológicas discutidas no processo de aprendizagem, estratégia cujo objetivo era 

provocar o diálogo nos Círculos de Cultura, uma prática instituída em substituição às 

tradicionais salas de aula.  

             Freire (2008) apresentou e analisou, em Educação como Prática de 

Liberdade, réplicas das dez codificações utilizadas nos primeiros Círculos de 

Cultura, extraviadas quando da perseguição que culminou com seu exílio. Da 

primeira à quarta situação, a abordagem se daria em torno da consolidação do 

conceito de cultura, não descartando qualquer aspecto que surgisse no interior da 

discussão. A seguir, apresentamos as quatro primeiras proposições materializadas 

nessas representações da realidade.  

            Com a primeira, pretendia provocar um olhar atento em direção ao mundo, 

desencadeando um processo que deveria culminar com a distinção entre natureza e 

cultura (FREIRE, 2008, p. 132). Para essa abordagem, a Codificação O homem no 

mundo: Natureza e Cultura, exposta a seguir: 

 

Figura 1  

Situação I - O homem no mundo: Natureza e Cultura  

 

 
Fonte: FREIRE, P. Educação como Prática de Liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 
Apêndice: 132,133. 
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             O objetivo desta proposição seria o discernimento entre o que é dado ao ser 

humano – a Natureza – e o que ele pode fazer com o que lhe é disponibilizado, 

acrescentar-lhe – que é a Cultura. De acordo com Freire (2008), dessa reflexão 

emergiam dois principais conceitos: o de trabalho e o de necessidade, esta no 

sentido de resposta aos desafios impostos: em direção às respostas exigidas por 

seu tempo e lugar, coloca-se em prática um aspecto da subjetividade – a criatividade 

– pela qual os humanos submetem o mundo à condição de objeto a ser desvelado e 

possível de ser transformado através do trabalho. Nesse momento, então, era 

inserida a discussão sobre as relações humanas, que não devem ser de dominação.  

            A segunda situação, Diálogo mediado pela natureza, mostrada a seguir, 

buscava desencadear o processo de conscientização crítica.  

 

Figura 2  

Situação II: Diálogo mediado pela natureza 

 

 

 

 
Fonte: FREIRE, P. Educação como Prática de Liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 
Apêndice: 134,135. 
 

              Freire (2008) procurava conduzir os sujeitos à percepção de si mesmos 

como seres de relações, de diálogos: com seus pares e com o mundo; este 

constituído por dois universos: o natural e o cultural, pelos quais os humanos 

transitam. A força motriz dessas relações é a consciência: a ela e por ela chegam os 
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desafios propostos pelo mundo, constituído pela natureza e pelos aspectos 

(i)materiais do universo social. Este, ao tempo em que se constitui uma organização 

do próprio homem, desafia-o a exercer sua humanidade. Ao longo desse processo, 

os homens imprimem ao mundo suas marcas, sendo também por ele marcados. Um 

ir e vir mediado pela linguagem, que potencializa as transformações exigidas aos 

sujeitos. 

              Dando continuidade, a terceira situação, Caçador iletrado, objetivava a 

prática do diálogo em torno da distinção entre o que é dado pela natureza e o que é 

transformado pelo homem, e, por isso, é cultura. 

 

Figura 3 

Situação III: Caçador iletrado 

 

 

 
Fonte: FREIRE, P. Educação como Prática de Liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 
Apêndice: 136,137. 
               

              A discussão em torno desta terceira codificação era feita na perspectiva do 

conceito de cultura como resultado da capacidade transformadora dos humanos, 

organizados em diferentes grupos, os quais constroem diferentes comportamentos.  

             Outro aspecto abordado nesta codificação foi o confronto entre a fase 

histórico-cultural do caçador representado na codificação e a dos participantes do 
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Círculo. Tal abordagem os fez compreender o que seria uma cultura iletrada, a 

discutir o processo educativo em uma cultura predominantemente oral, na qual não 

seria coerente falar de analfabetos. Os sujeitos chegavam ainda a outra 

compreensão: ser analfabeto é não dominar as técnicas de escrita e de leitura, 

mesmo pertencendo a uma cultura letrada. Essa compreensão, afirmou Freire (2008, 

p. 138), chegou a ser dramática por parte de alguns. Outra constatação: o 

instrumento criado alongava os braços e permitia ao caçador um alcance entre cinco 

e dez metros a mais. Com isso, não mais teria que usar as mãos para apanhar sua 

presa. Assim, o homem fez cultura. Essas considerações se alongariam na próxima 

codificação, quando era apresentado outro tipo de tecnologia – o mecanismo da 

espingarda – no intuito de comparar às da terceira codificação, que foi a do arco e 

flecha. A seguir, a quarta representação de uma atividade humana.  

      

Figura 4 

Situação IV: O caçador letrado (cultura letrada) 

 

 
Fonte: FREIRE, P. Educação como Prática de Liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 
Apêndice: 138,139. 
 

              Os aspectos abordados por Paulo Freire são sempre na perspectiva do 

discernimento, do estabelecimento de relações. Na evolução tecnológica verificada 

entre um instrumento e outro, consolidou-se a constatação da crescente capacidade 

humana de modificar os cenários do seu entorno e os elementos que o compõem. 

Chegava-se, então, à conclusão de que a capacidade só tem sentido quando 
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utilizada na direção de tornar este ser humano mais humano, e isso só é possível se 

houver a prática da liberdade. 

              Neste ponto do percurso, quando se evidenciava a compreensão da 

existência, iniciava-se a reflexão sobre as implicações do processo educativo para o 

desenvolvimento construído no (re)fazer dos sujeitos. Na seqüência, apresentava-se 

a quinta codificação, da qual Freire (2008) esclareceu o objetivo e a relação com as 

duas anteriores, que mostravam o índio e outro caçador.  

 

Figura 5  

Situação V: O caçador gato 

 

 

 

 
Fonte: FREIRE, P. Educação como Prática de Liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 
Apêndice: 140,141. 
              

              Com essa série: os dois caçadores e o gato, pretendia-se estabelecer 

diferenças entre os dois caçadores e entre estes e o terceiro. Não significava falar 

em faseologia e nem em ontologia; mesmo assim, em sua linguagem e a seu modo, 

aqueles sujeitos eram capazes de perceber tais diferenças.  

             Freire (2008, p. 140) citou o ocorrido durante a apresentação dessas 

codificações, em Brasília, quando um analfabeto estabeleceu a diferença entre o 

gato e o homem, segundo a qual só este era caçador. O gato apenas seria capaz de 

perseguir. Eis uma distinção perspicazmente apontada por aqueles homens: a 

diferença entre caçar e perseguir.  
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            Fora alcançado, então, o objetivo essencial: perceber o que é natureza e o 

que é cultura, mas, principalmente, a estreita relação entre ambas, resultante da 

capacidade humana de agir sobre sua realidade e transformá-la, Nesse percurso, 

Freire (2008) elencou aspectos a propósito das diferenças entre o homem e o 

animal, destacando as peculiaridades humanas: a liberdade, o poder criador que 

dela advém; o instinto. Também focalizou os aspectos aplicáveis a ambos. Não por 

acaso, tais aspectos são a educação e o adestramento. 

            A sexta e a sétima codificações: O homem transforma a matéria da natureza 

com o seu trabalho; O jarro, produto do trabalho do homem sobre a matéria da 

natureza, objetivavam reiterar a ideia de cultura como um (re)fazer humano. A 

seguir, colocamos a sexta situação sociológica codificada: 

          

Figura VI 
  
Codificação VI: O homem transforma a matéria da natureza com o seu trabalho 
 

 

 
Fonte: FREIRE, P. Educação como Prática de Liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 
Apêndice: 142,143.           
 
              A partir desta codificação, foi conduzido o processo em torno de sua 

compreensão por meio de perguntas como: “Que vemos? Que fazem os homens do 

trabalho”? Os envolvidos no debate perceberam a alteração da matéria prima como 

resultado do trabalho, a cultura. Constataram também a possibilidade de codificar 

um objeto de criação humana a partir da cena apresentada. A discussão foi tomando 
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consistência, à medida que mostravam o processo e o produto dessa possibilidade 

inerente apenas ao ser humano. 

             As respostas apresentadas por Freire demonstraram absoluta distinção dos 

dois mundos entre os quais os humanos transitam: um jarro. Uma quartinha. Uma 

panela. Objetos resultantes da capacidade transformadora do homem, que se deixa 

marcar pelo seu tempo e seu espaço, do mesmo modo que sobre eles imprime suas 

marcas.  

 
Figura 7  
 
Codificação VII: Jarro, produto do trabalho do homem sobre a matéria da 
natureza. 
 
 

 

 
Fonte: FREIRE, P. Educação como Prática de Liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 
Apêndice: 144,145.          
 
 
              Dentre as considerações tecidas quando da apresentação da sétima 

situação codificada, Freire afirmou: “Reforça-se, agora, o que já vinha de certa 

maneira sendo despertado desde o início – a dimensão estética da obra criada – 

quando se analisa a cultura no nível da necessidade espiritual” (FREIRE, op. cit. 

p.144).  

             Esta assertiva de Freire (2008) remete a uma outra sua “fala” na qual situou 

o nascimento de sua proposta para alfabetização, uma das ações do Programa de 
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Educação de Jovens e Adultos, no Movimento de Cultura Popular – MCP – quando 

foram instituídos os Círculos e os Centros de Cultura.  

            O conceito antropológico de cultura era o cerne da preocupação de Freire; ia 

além do âmbito da produção material, com o propósito de desenvolver a consciência 

do tipo ingênuo para o tipo crítico. Então, na seqüência das codificações 

apresentadas em Educação como Prática da Liberdade, o autor inseriu um poema 

popular – A Bomba. Era a primeira situação na qual se apresentava um texto verbal 

como codificação. A seguir, transcrito o referido poema, na Figura 8. 

 

Figura 8  

Codificação VIII: Poesia 

 

 

 

 
Fonte: FREIRE, P. Educação como Prática de Liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 
Apêndice: 146,147. 
 
 
             Na abordagem à codificação, Freire (2008) destacou a escrita como uma 

invenção humana, portanto um bem cultural, representado, neste caso, por um 

poema popular. A partir da leitura do texto pelo animador do Círculo, promovia-se a 

discussão em torno do pertencimento do poema à esfera cultural. Os sujeitos 

reconheceram tal produção na perspectiva do bem cultural imaterial: são diferentes 

as necessidades humanas atendidas pela manifestação poética e pela produção 

material, como o jarro. Entravam na discussão também aspectos da criação artística, 
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erudita e popular, não apenas na área da poesia. O texto era relido pelo 

coordenador e discutido com o grupo (FREIRE, 2008, p. 148).  

             Outro aspecto da vida humana colocado como manifestação cultural, 

discutido por meio das codificações, foram os padrões de comportamento. Para isso, 

a nona situação, transcrita a seguir, foi composta pelo encontro de dois sujeitos das 

regiões Sul e Nordeste.  

            

Figura 9  

Codificação IX: Padrões de Comportamento 

 

 

 
Fonte: FREIRE, P. Educação como Prática de Liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 
Apêndice: 148,149.  
 
             O objetivo, apontou ainda Freire (2008), era analisar os padrões de 

comportamento como construção cultural, para, em seguida, discutir-se a resistência 

a mudanças. Resultante dessa análise, o autor expôs as considerações feitas por 

um sujeito em um desses grupos:  

 
Vemos aí tradições de duas regiões brasileiras – Sul e Nordeste. 
Tradições de vestir. Mas antes de se formar as tradições, houve 
uma necessidade de vestir assim – um, com roupa quente, outro, 
com roupa grossa de couro. Às vezes, passa a necessidade, mas 
fica a tradição (FREIRE, op. cit, p. 148). 
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              O que Freire mostrou aqui foi um flagrante da prática na perspectiva do 

aguçamento da criticidade, do trânsito da consciência intransitiva para a transitiva 

crítica, através do diálogo mediado pelas codificações. 

             A última situação – Círculo de Cultura funcionando – mostrada por Freire 

(2008, p. 150) no livro Educação como Prática da Liberdade, transcrita na Figura 10, 

a seguir, trouxe a representação do Círculo de Cultura em pleno funcionamento.  

 
 
Figura 10  
 
Codificação X: Círculo de Cultura funcionando – síntese das discussões 
anteriores 
 

 

 
Fonte: FREIRE, P. Educação como Prática de Liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 
Apêndice, p. 150,151.  
 

             Essa situação que mostrava os sujeitos no Círculo deveria ser analisada na 

perspectiva de uma síntese do que fora discutido até então, para que os sujeitos se 

identificassem com\na situação.  

             Na essência, a problematização seria a reflexão em torno de um conteúdo 

resultante de um ato, ou sobre o próprio ato, no intuito de agir melhor, interagir com 

os demais sujeitos. Uma ação totalizante, pois permite aos homens (re)admirarem, 

por meio da admiração, o mundo da cultura e da história; permite o acesso, em uma 

nova perspectiva, a pontos de vista linguísticos, sociológicos, antropológicos, o que 
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é imanente a uma situação gnosiológica, cuja organização deveria começar pelos 

conteúdos programáticos nos quais estará contido o conjunto de temas. É, pois, uma 

dimensão do ato de conhecer (FREIRE, 1983, p. 60-67).  

              Esta assertiva de Freire converge com a concepção de Berthoff (1990, p. 

XIX) para quem a mudança na percepção dos sujeitos é definida como “uma 

representação de um ato fundamental da mente”: a recognição, verbalizada pelos 

alfabetizandos em cujas considerações demonstravam reflexões como as que se 

seguem:  

 
Cultura, neste quadro, dizem, é o arco, é a flecha, são as penas com 
as quais o índio se veste. As penas são da natureza enquanto estão 
no pássaro. Depois que o homem mata o pássaro, tira suas penas, 
e transforma elas com o trabalho, já não são a natureza. São cultura 
(FREIRE, 2008, p. 135).  
 
Faço cultura. Sei fazer isto. Das flores, diziam: São natureza, 
enquanto flores. São cultura, enquanto adorno  (FREIRE, 2008, p. 
138).  
 
Destes três, só dois são caçadores porque fazem cultura antes e 
depois que caçam (FREIRE, 2008, p. 137).  
 
 
 

               Na análise de Freire (1978), a codificação é um discurso – uma 

representação da realidade – constituído de uma pluralidade de informações,  cujas 

vertentes são situações reais e concretas definidas a partir da investigação do 

universo vocabular dos sujeitos, realizada através de encontros entre os 

responsáveis pelos trabalho e as pessoas da comunidade. Nessa perspectiva, a 

codificação é um acontecimento, pois resulta de intensa e efetiva interação. Sua 

produção tem início quando os envolvidos se encontram em um diálogo cuja 

culminância é a problematização; esta possibilita objetivar a realidade, para, 

reconhecendo-a, conhecê-la melhor. Desse modo, podem projetar-lhe a 

transformação, projetando-se nela.  

              Essa abordagem ocorre por meio dos signos verbais, as palavras, cuja 

compreensão é demandada e só pode se construir na dialogicidade, condição para 

que os sujeitos se alonguem na inteligência da palavra e elaborem uma percepção 

crítica do problema. 
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3.3.4 Leitura da palavra pela leitura do mundo: transpondo os limites 

 

             À codificação era acrescentada a palavra geradora, que passava pelo crivo 

dos organizadores, devendo enquadrar-se em critérios como 

• o da riqueza fonêmica, que se refere ao número de sílabas, que deveria 

proporcionar o máximo de possibilidades de formação de outras palavras a 

partir da apresentada aos aprendentes. Então, utilizavam-se sempre as 

trissílabas.  

• o das dificuldades fonéticas, que consistia em priorizar palavras de 

padrões silábicos simples – Consoante\Vogal (CV) graduando as 

dificuldades para o trabalho com padrões complexos: Vogal\Consoante 

(VC), Consoante\Consoante\Vogal (CCV). 

• o do teor pragmático da palavra, que consiste em sua ampla inserção nos 

espaços em que o sujeito transita, abrangendo aspectos de todas as 

instâncias de sua atuação (FREIRE, 1979). 

 

            Feitos todos os procedimentos necessários à organização do trabalho, 

seriam executadas as etapas da descodificação (FREIRE, 2008, p. 123): 

1. projeção da situação com a primeira palavra geradora – representação 

gráfica da expressão oral da percepção do objeto; 

             2. início do debate em torno das implicações da situação;  

             3. inicio da visualização da palavra, sem a preocupação de memorizá-la; 

             4. estabelecimento do vínculo semântico entre ela e o referente. 

              

              A atividade com a palavra geradora seria composta de sete passos: 1) 

apresentação da palavra inserida na codificação; 2) escrita da palavra na lousa; 3) 

escrita da palavra com as sílabas separadas; 4) apresentação da família fonêmica 

da primeira sílaba; 5) apresentação da família fonêmica da segunda sílaba; 6) 

apresentação da família fonêmica da terceira sílaba; 7) apresentação simultânea das 

famílias fonêmicas que compõem a palavra escolhida.  

             Por exemplo, o caso do vocábulo TIJOLO, o mais citado nos escritos do 

próprio Freire e nos estudos sobre ele. Teria sido a primeira palavra utilizada em 

Brasília, nos anos 1960, por ser uma cidade em construção.  

             Nessa perspectiva, teríamos a seguinte disposição das sílabas: 
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TA – TE – TI – TO – TU 

JÁ – JE – JI – JO – JU 

LA – LE – LI – LO – LU 

            

             As duas primeiras leituras – vertical e horizontal – permitiam a percepção 

dos sons vocálicos. O material utilizado na apresentação simultânea das famílias 

silábicas eram as Fichas de Descoberta, assim chamadas pela Professora Aurenice 

Cardoso, por serem utilizadas para formação e transformação de palavras; 

atividades de síntese através das quais os sujeitos poderiam compreender as 

combinações fonêmicas como condição para o funcionamento do sistema de escrita.  

           O próprio Freire (2008) procurou sintetizar o trabalho de coleta e de seleção 

das palavras, de como, quando e com que intuito eram analisadas e “devolvidas” 

aos alfabetizandos:  

 

A palavra tijolo, por exemplo, se inseriria numa representação 
pictórica, a de um grupo de pedreiros, construindo uma casa.  
Mas, antes da devolução, em forma escrita, da palavra oral dos 
grupos populares, a eles, para o processo de sua apreensão e não 
de sua memorização mecânica, costumávamos desafiar os 
alfabetizandos com um conjunto de situações codificadas de cuja 
decodificação ou “leitura” resultava a percepção critica do que é 
cultura, pela compreensão da prática ou do trabalho humano, 
transformador do mundo.  
No fundo, esse conjunto de representações de situações concretas 
possibilitava aos grupos populares uma "leitura" da "leitura” anterior 
do mundo, antes da leitura palavra (FREIRE, op. cit. , p. 49). 

             

             Como exemplo desses primeiros momentos, que incluem a descodificação e 

a apresentação da palavra geradora, Freire relatou um episódio que o toca de modo 

especial, ocorrido durante um debate por ele presenciado em visita a um dos 

Círculos de Cultura de um local chamado Monte Mário, pequena comunidade 

pesqueira em São Tomé; esse relato, transcrito abaixo, é encontrado na maioria dos 

seus escritos, bem como em outros estudos sobre a proposta freireana:  

 
 
Tinha-se como geradora a palavra “bonito”, nome de um peixe, e 
como codificação um desenho expressivo do povoado, com sua 
vegetação, as suas casas típicas, com barcos de pesca ao mar e 
um pescador com um bonito à mão. O grupo de alfabetizandos 
olhava em silêncio a codificação. Em certo momento, quatro entre 
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eles se levantaram, como se tivessem combinado, e se dirigiram até 
a parede em que estava fixada a codificação (o desenho do 
povoado). 
Observaram a codificação de perto, atentamente. Depois, dirigiram-
se à janela da sala onde estávamos. Olharam o mundo lá fora, 
entreolharam-se, olhos vivos, quase surpresos, e, olhando mais uma 
vez a codificação, disseram:  
É Monte Mário. Monte Mário é assim e não sabíamos. 
Através da codificação, aqueles quatro participantes do Círculo 
‘tomavam distância’ do seu mundo e o re-conheciam. Em certo 
sentido, era como se estivessem “emergindo” do seu mundo, ‘saindo 
dele’, para melhor conhecê-lo. No Círculo de Cultura, naquela tarde, 
estavam tendo uma experiência diferente: “rompiam” a sua 
‘intimidade’ estreita com Monte Mário e punham-se diante do 
pequeno mundo da sua cotidianidade como sujeitos observadores 
(FREIRE, 2008, p. 44). 

           

             Tratava-se de um dos momentos em que a codificação era apresentada 

seguida da palavra geradora. Para essa etapa, o procedimento obedeceria à 

seguinte ordem:  

• apresentação da palavra isolada de seu referente; 

• visualização da mesma palavra separada em sílabas, para identificação 

das famílias fonêmicas, que os alfabetizandos chamavam de pedaços de 

palavras; 

• reconhecimento de cada família; 

• visualização simultânea das famílias componentes da palavra em pauta; 

• reconhecimento das vogais no estudo do conjunto das famílias. 

 

              O objetivo dessas etapas era a compreensão de como funciona o princípio 

de formação vocabular em uma língua silábica como a nossa. Ao construírem tal 

discernimento, os sujeitos vivenciariam atividades de formação de vocábulos, 

elaborando diversas combinações, o que possibilitaria construírem hipóteses, uma 

espécie de produção de seu próprio sistema de sinais gráficos.      

             Construída a compreensão dos mecanismos, o sujeito começava, então, 

com a maior facilidade, a criar palavras com as combinações fonêmicas que a 

decomposição de um vocábulo trissilábico lhe oferece, no primeiro dia em que 

debateu para se alfabetizar. O momento de apresentação simultânea das famílias 

fonêmicas consistia em três etapas: leitura horizontal, leitura vertical e formação, 

pelo grupo, de palavras com as mais diversas combinações possíveis. Paulo Freire 

considerou esse momento o mais importante do trabalho (FREIRE, 2008. p. 124) .  
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            Esse aspecto da proposta freireana foi resultado de sua profunda 

preocupação com o material didático produzido para a alfabetização de crianças nos 

anos 1950, sobre o qual fez vários estudos. Desse olhar, nasceram algumas 

constatações: 

• a de que as palavras contidas no material eram escolhidas pelos 

professores, os quais levavam os alunos à memorização; 

• as palavras e os sons trabalhados não faziam sentido para os aprendizes, 

pois eram totalmente desvinculados de suas experiências.  

• as equivocadas concepções que sustentavam a produção e a utilização do 

material fizeram com que Freire dele mantivesse distância. 

 

             Em Educação como Prática da Liberdade, relatou algumas situações em 

que os sujeitos, encantados, manifestaram suas descobertas feitas no decorrer 

dessa etapa: 

 

[...] há até os que, aproveitando uma vogal e uma das sílabas, 
associa outra a que juntou uma terceira, formando uma palavra. Por 
exemplo, tirou o “i”  de “li”, juntou ao “le” e somou ao “te”: leite. 
 
Um analfabeto de Brasília, para emoção de todos os presentes, 
inclusive do ex-Ministro da Educação Paulo de Tarso, cujo interesse 
pela educação do povo o levava à noite, no término de seu 
expediente, a assistir aos debates dos Círculos de Cultura, que 
disse: TU JÁ LÊ; que seria, em bom português, TU JÁ LÊS. E isto 
na primeira noite em que se iniciava a sua alfabetização. 
 

 

              Essas reflexões seriam consequência de uma proposta que objetivasse não 

apenas o conhecimento, mas o reconhecimento, que proporcionava a efetiva 

aprendizagem. Seria indispensável dar continuidade a essas atividades; o sujeito 

seria desafiado a fazer novas combinações fonêmicas. O ponto principal era que o 

alfabetizando recorresse a fonemas conhecidos, como no caso dos que compunham 

a palavra tijolo, trabalhada em um grupo de pedreiros.  

             Um outro aspecto para o qual Freire chamava a atenção, além dos sons e 

grafemas familiares: não importa que traga vocábulos que não sejam termos. O que 

importa, no dia que põe o pé neste terreno novo, é a descoberta das combinações 

fonêmicas (FREIRE, 2008, p. 126,127). 
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            Outro momento dessa atividade com as famílias fonêmicas era o que Freire 

chamou de Teste dos Vocábulos, a ser feito pelo grupo, com a participação do 

educador; ou seja, a participação é dos aprendentes\alfabetizandos, mas não o 

fazem sozinhos; tampouco podem ser meros espectadores. Esse teste permitiria o 

alcance de inúmeras e maduras constatações na compreensão das regularidades, 

bem como das irregularidades nas combinações. Paulo Freire (2008, op. cit., p.128) 

mencionou as dificuldades e os bons resultados obtidos com as Fichas de 

Descoberta, que consistiam em formação e transformação de palavras. Desses 

resultados, encontram-se relatos do desempenho de sujeitos em processo de 

alfabetização, em Círculos de Cultura no Rio Grande do Norte. Durante o referido 

teste, os alfabetizandos descobriram a existência de dois tipos de palavras: as 

Palavras de Pensamento: as percebidas como termo, pois tinham um referente; as 

Palavras Mortas: as percebidas como não aplicáveis a um referente. 

             Freire relatou outra situação ocorrida no Rio Grande do Norte, em Angicos; 

um alfabetizando começou a grafar palavras com fonemas considerados complexos, 

sequer ainda a ele apresentados; outro fato ocorrido em Angicos, já no quinto dia 

dos trabalhos com os Círculos, também foi narrado por Paulo Freire: 

 

No quinto dia de debate, em que apenas se fixavam fonemas 
simples, um dos participantes foi ao quadro negro para escrever, 
disse ele, uma palavra de pensamento. E redigiu: ‘O povo vai 
resouver os poblemas do Brasil votando consciente’ (FREIRE, 2008, 
p. 126). 

 
              
             Os textos produzidos pelos alunos eram utilizados para discussão que os 

remetesse a sua realidade. Paulo Freire atribuía a rápida e positiva mudança no 

desempenho dos sujeitos à ênfase ao mecanismo de funcionamento do sistema de 

escrita. A partir da construção desse conhecimento acerca do caráter indispensável 

da combinação de fonemas para a formação e a transformação de palavras, o 

sujeito ampliava por tentativas o seu acervo vocabular.   

             De acordo com Freire (2008, p. 127), em todo o Brasil, nas localidades onde 

a experiência de alfabetização foi vivenciada, registraram-se situações em que o 

alfabetizando se expressava graficamente, ainda que fazendo transcrições da fala, 

tão logo demonstrasse ter compreendido os mecanismos de combinações 

fonêmicas. Ele atribuiu tal desempenho à motivação provocada pelas descobertas 



128 

 

 

na construção do conhecimento sobre o sistema alfabético, aliadas ao entendimento 

do conceito antropológico de cultura, o que lhes dava mais segurança no 

aprendizado; assim, ousavam dizer oral e graficamente a palavra. 

             Defendeu o processo de aprendizagem como um modo de conscientização, 

e só nessa perspectiva deveria ser organizado o funcionamento dos Círculos. Não 

fez referência ao tempo de duração de cada momento: na etapa seguinte do curso, 

o coordenador continua a projetar imagens às quais se acrescentam as palavras 

geradoras, sempre como referências às situações reais (FREIRE, 2008, p. 17). 

             Freire (2008, p. 44) não pretendia que o aprendizado da leitura na 

alfabetização fosse uma compreensão profunda da realidade, mas o 

desenvolvimento da atitude curiosa do sujeito, de sua criticidade, exercício 

possibilitador da autonomia no ato de conhecer.  

              Assim, a configuração da proposta de atividades nos encontros para a 

alfabetização, se constituía dos seguintes aspectos:  

• a organização dos grupos aprendentes: os Círculos de Cultura; 

• o conceito de alfabetização como um processo; 

• a redução e a codificação como materialização da mudança nos 

conteúdos programáticos 

• a elaboração do material didático a partir da percepção do universo 

circundante dos sujeitos envolvidos;  

• a concepção de alfabetização como processo cognitivo, mas também 

como um ato político, cuja construção deve ocorrer intencionada à 

transitividade crítica da consciência; 

• o imanente vínculo entre linguagem e realidade; 

• a realidade como material de leitura a ser privilegiado nas ações; 

• o diálogo como fenômeno humano, única possibilidade de construção 

da consciência critica; 

• a palavra como material da linguagem; 

• a linguagem como material da consciência. 

• o tempo estabelecido para iniciar-se na construção da leitura da 

palavramundo: 40 horas.  
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             A palavra como material da linguagem verbal foi colocada no cerne da 

proposta freireana, antes mesmo de sistematizar as proposições para a 

alfabetização.  

             Nas palavras de Frei Betto (FREIRE e BETTO, 1985), a abordagem de 

Paulo Freire, não se restringe à interpretação do interesse do povo. Mais que isso: 

 
ousa perguntar às classes populares qual é a sua maneira de 
expressar-se no mundo, qual é a sua palavra. E, até então, a 
palavra que interpretava o popular era a nossa palavra. Vinha de um 
mundo não popular, embora ideológica e politicamente 
comprometida com a causa popular (FREIRE e BETTO,1985, p. 28). 

 

             Sobre as idéias de Paulo Freire no tratamento dado à linguagem e à palavra, 

Berthoff (1990, p. XII) considerou tratar-se de uma filosofia da linguagem e da 

aprendizagem.  

              De acordo com o autor, essa filosofia esboçada por Paulo Freire, para quem 

o homem é o animal da linguagem, coincide com as concepções de Whitehead, 

Peirce, Cassirer, Langer. Tal consonância se expressaria na assertiva freireana de 

que  

 

o ato de aprender a ler e escrever deve começar a partir de uma 
compreensão muito abrangente do ato de ler o mundo, coisa que os 
seres humanos fazem antes de ler a palavra. Até mesmo 
historicamente, os seres humanos primeiro mudaram o mundo, 
depois revelaram o mundo, e a seguir escreveram as palavras. 
Esses são momentos da história. Os seres humanos não 
começaram por nomear A! F! N! Começaram por libertar a mão e 
apossar-se do mundo (BERTHOFF, op. cit., p. XV).  

 
 

              Nas palavras de Berthoff (1990, p. XV-XVI), “a pedagogia de Freire funda-

se na compreensão filosófica desse poder gerador da linguagem”. Para este autor, o 

lugar dado ao diálogo na construção do significado “põe de parte o debate estéril a 

respeito do caráter natural da linguagem”, mostrando que só o movimento da 

situação social a torna concreta. E como a linguagem é que torna real toda e 

qualquer possibilidade de relação, a cognição não é possível sem ela. Assim, as 

situações de aprendizagem, por exemplo, nas quais estejam envolvidos 

camponeses e professor deveriam consistir em um intercâmbio no decorrer do qual 

“os significados emergem e são vistos emergir”.  
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             Nesse propósito de Freire, um aspecto fundamental é o educando ter 

consciência de sua condição de aprendente: o “saber que”, considerado inócuo para 

o modelo tradicional de aprendizagem, que privilegia a atividade motora, considera o 

ensino como “intervenção”, e a teoria como algo a ser imposto, lembrou Berthoff  

(1990, p. XVI). 

             Ao colocar a consciência como elemento fulcral na aprendizagem, Freire 

estaria apontando “o pleno significado do nome de nossa espécie, Homo sapiens 

sapiens: o homem é o animal que sabe que sabe”. Além disso, não vive apenas o 

presente, mas na história. Nesse processo, a linguagem – material da consciência – 

possibilita ao único animal que a possui recordar significados, interpretar as próprias 

interpretações. Nas palavras deste autor, a filosofia freireana da linguagem concebe 

“a teoria como correlata pedagógica da consciência critica”, que se formula e se 

desenvolve essencialmente em toda aprendizagem (BERTHOFF, 1990, p. XVI).  

             Na essência do trabalho com as palavras, quando “o som e as letras se 

emparelham”, com significado real ou com a possibilidade dele”: lá está o 

significado; desde o início, quando da problematização da existência pelos 

educandos. Para fundamentar esta assertiva, Berthoff (1990, p. XVII) retomou uma 

situação descrita e analisada por Freire, na qual os alfabetizandos, após  

vivenciarem a problematização em torno de sua comunidade – Monte Mário – 

reconstruíram a percepção acerca de sua inserção nela: ”Entreolharam-se, olhos 

vivos, quase surpresos, e, olhando mais uma vez a codificação, disseram: É Monte 

Mário. Monte Mário é assim e não sabíamos”.        

             O principal pressuposto freireano era de que, independente de ser 

alfabetizado, a posição normal do indivíduo é a de permanente estabelecimento de 

relações com o mundo; e estas consistem em atos de criação e recriação, por meio 

dos quais faz acrescentamentos ao mundo natural, cujo produto é a construção de 

sua realidade cultural. Essa assertiva não era uma apologia ao analfabetismo; ao 

contrário, considerava a alfabetização, compreensão do funcionamento do sistema 

de escrita, de fundamental importância para poder dizer sua palavra.  

             Assim, a partir da sistematização para implementar a proposta de 

alfabetização, aos temas geradores foi dado um lugar no trabalho com os já 

alfabetizados. Esses temas eram também coletados a partir do levantamento do 

universo vocabular dos sujeitos na comunidade. Acerca deles, Freire (1968) 
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procedeu a uma análise cujo objetivo era fundamentá-los teórica e filosoficamente. 

Dessa análise trata o próximo tópico. 

 

3.3.5 Os temas geradores: o diálogo em busca da conscientização crítica 

 

             Freire localizou nas relações humanas com o mundo a existência dos 

Temas, como referência a fatos concretos, provocadores de discussão. De acordo 

com o autor,  

 
um mesmo fato objetivo pode provocar, numa subunidade epocal, 
um conjunto de temas geradores, e, noutra, não os mesmos 
necessariamente. Há, pois, uma relação entre o fato objetivo, a 
percepção que dele tenham os homens e os temas geradores  
(FREIRE, 1983, p. 116). 

 

            

             A propósito desses temas, teceu considerações que inicialmente consistem 

em orientações acerca de como conduzir o processo de escolha. Assim, alguns 

encaminhamentos foram apresentados: em se tratando de um plano de educação de 

adultos em uma área camponesa, fosse para a alfabetização ou para a pós, seria 

exigida a investigação tanto das palavras geradoras quanto dos temas, os quais 

também seriam gerados pelas palavras. Entretanto, os temas foram colocados em 

destaque nesse momento, apontando três condições indispensáveis a sua 

investigação, mais especificamente, princípios norteadores de um processo a ser 

construído com e pelos oprimidos: 

•  o aceite de um número significativo de pessoas à conversa informal para 

explicar a presença e o objetivo dos investigadores; 

•  o estímulo aos que concordassem, no sentido de serem auxiliares no 

processo de investigação, para que coletassem informações sobre a vida na 

área; 

•  tomada de atitudes compreensivas frente aos ambientes observados; 

• os investigadores, a cada visita, lançariam sobre o local estudado um olhar 

analítico como se fora ele uma grande codificação “ao vivo”; 

• o levantamento poderia ser feito ora diretamente pelo investigador, ora por 

meio do diálogo informal com os habitantes da área. 
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              Em um segundo momento desse processo investigativo, um encontro entre 

os participantes, debruçando-se sobre os relatórios elaborados com os dados 

coletados, o que consistiria em seminários avaliativos acerca do material reunido 

pelos diversos segmentos participantes da investigação. O objetivo era provocar 

uma re-admiração da admiração que antecedera os relatos; uma expressão das 

impressões e dos sentimentos dos investigadores. A cisão resultante da 

descodificação que cada sujeito fez, simultaneamente, da mesma realidade, 

permitiria a retotalização do “objeto cindido” proporcionando uma análise em um 

outro seminário do qual participariam novamente os representantes do povo. 

Observa-se, então, que os princípios norteadores da proposta eram vivenciados 

primeiramente pelos sujeitos que seriam responsáveis pela condução do processo 

alfabetizador.  

             Paulo Freire advertiu sobre o equívoco que pode ocorrer durante a 

investigação temática: o de mudar o foco das investigações da temática significativa 

para os homens como se fossem coisas, meros objetos a ser estudado.            

Definiu a investigação temática como processo de busca, de conhecimento, de 

criação, do qual devem fazer parte não apenas os profissionais, mas também o 

povo. Seu objetivo deve ser a compreensão da realidade, o que só é possível se 

tiver como ponto de partida e de chegada a criticidade. Deve primar pela 

problematização dos temas e provocar a interpenetração deles na abordagem, 

sendo colocado a serviço da educação, constituindo-se no constante “vir a ser” da 

comunicação, o que implica considerar o envolvimento sóciohistórico dos temas 

(FREIRE, 1983, p. 117). 

              Os temas são denominados geradores por possibilitarem o 

desencadeamento de muitos outros, e isso independe da compreensão que deles se 

tenha, da ação desencadeada por eles. Entretanto, observou: esses temas, 

envolvidos nas situações-limite promovem o entendimento da natureza 

necessariamente dialógica dessas relações entre a situação-limite e a relação 

opressores\oprimidos. Estes, ao se aperceberem de tal relação, desenvolvem, cada 

vez mais, a criticidade, o que se materializará em suas ações. Aqueles, por seu 

turno, lutarão em próprio benefício, buscando conter o processo de mudança (1983).  

              Desse modo, o caráter histórico da ação libertadora exige-lhe manter-se 

estreitamente ligada aos temas geradores, bem como à percepção que deles os 
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sujeitos demonstrem, o que incidirá sobre a investigação anterior à ação libertadora 

propriamente dita. 

            Justificada a indicação dos temas geradores, Freire preocupou-se em 

classificá-los, fazendo a distinção de três tipos: os de caráter universal; os 

específicos de determinados grupos; os restritos.  

            Dos restritos, citou como exemplo o subdesenvolvimento, ligado à questão 

da dependência, aspecto peculiar ao Terceiro Mundo, o que implica um imperativo 

da época. Os mais restritos são os observados em áreas e subáreas de um mesmo 

grupo social, mas em consonância com o todo de que participam. Dos específicos, o 

exemplo apresentado foi a libertação, que remete ao seu oposto – a dominação. A 

presença desses antagônicos conferia à época retratada por Freire o caráter 

antropológico. Dos universais, Freire deu exemplo no início das discussões sobre a 

justificativa de uma pedagogia do oprimido, ao dizer que a busca dos homens pelo 

autoconhecimento é algo situado nas remotas civilizações. 

            A busca pelos temas geradores, salientou Freire (1983, p. 118), não consiste 

em “investigar os homens como se fossem peças anatômicas, mas seu pensamento-

linguagem, referido à realidade, os níveis de percepção desta realidade, a visão do 

mundo, em que se encontram envolvidos seus temas geradores”. Assim, foram 

elencados alguns aspectos que justificariam a utilização do tema gerador, que, na 

concepção do próprio Freire, deveriam ser apreendidos pelos que o utilizariam: 

riqueza, significação, pluralidade, constituição histórica, objetividade.  

           Embora reconhecesse a importância de todos, destacou a objetividade. 

Então, iniciou as considerações com as quais precedeu a discussão sobre o tema 

gerador, destacando a capacidade humana de ter a si mesmo e a própria atividade 

como objetos de sua consciência. Essa objetivação permite-lhe o exercício da 

reflexão, que também o capacita a impregnar de um sentido além de si mesmo, a 

promover a transformação em seu tempo e em seu espaço, podendo, pois, ser autor 

das proposições a serem instauradas no mundo. Todas essas possibilidades o 

fazem ser histórico, capaz de emergir do tempo, de constituir-se nessa objetivação; 

ou seja, por meio de um não-eu, constrói sua subjetividade:  

 

 Ao se separarem do mundo, que objetivam, ao separarem sua 
atividade de si mesmos, ao terem o ponto de decisão de sua 
atividade em si, em suas relações com o mundo e com os outros, os 
homens ultrapassam as situações-limites, que não devem ser 
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tomadas como se fossem barreiras insuperáveis, mais além das 
quais nada existisse (FREIRE, 1983, p. 106). 
 
 

              As considerações freireanas a respeito das características constitutivas da 

espécie humana são feitas sempre em contraposição às dos animais. Por exemplo, 

ao propor tratar da objetividade do tema gerador, o autor se alongou no 

adentramento à questão da capacidade humana de objetivar o mundo, o que seria, 

na verdade, uma tentativa de justificar e afirmar a importância dos temas, um 

subsídio ao resgate da intersubjetividade. Apresentados como desafios, consistiriam 

em situações-limites às quais deveriam ser dadas respostas. 

 

3.3.5  Palavra, Tema e Codificação em outras palavras 

 

             Para discorrer sobre qual deveria ser a reação do homem às situações-

limites, consequência de sua capacidade de objetivação do mundo, Freire citou 

Vieira Pinto (1960, p. 284, apud FREIRE, 1983, P. 103), de quem tomou o conceito e 

a análise do problema das situações limites, cujo conceito aproveita, esvaziando-o, 

porém, da dimensão pessimista que encontrada originariamente em Jaspers. 

Conforme o próprio Freire (op. cit., p. 104) revelou, tomava como ponto de partida 

para fundamentar o que chamou de objetividade do tema gerador as considerações 

de Vieira Pinto (1960), que se opunha à negatividade de Jasper (apud FREIRE, 

1983): 

 

Para Vieira Pinto, as situações-limites não são o contorno 
infranqueável onde terminam as possibilidades, mas a margem real 
onde começam todas as possibilidades; não são a fronteira entre o 
Ser e o nada, mas a fronteira entre o Ser e o Ser mais (FREIRE, op. 
cit., p. 106). 
 
 

             A objetividade coloca os sujeitos frente às dimensões concreta e histórica da 

sua realidade, o que se constituem desafios impulsionadores de respostas, atitudes, 

materializáveis em ações, denominadas por Vieira Pinto atos-limites – os quais, por 

seu turno, são uma negação do dado, pois estão direcionados à superação, à 

transposição dos obstáculos (1960, apud Freire, 1968, p. 106). Não deveria, assim, 

perder-se de vista o desenvolvimento da percepção crítica por meio da ação, o que 

teria como consequência a esperança e a confiança, motores da busca pela 
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superação, a qual só se realiza na intersubjetividade e nas relações dos sujeitos com 

o mundo.  

             Remetendo a Kosik (1967), Freire reiterou que nessas constantes interações 

com a realidade, os sujeitos criam objetos e fundam instituições sociais, as quais 

fundamentam-se em idéias, concepções. Esse ininterrupto movimento da ação 

transformadora é o que constroi a história e, consequentemente, a historicidade 

humana. Ao contrário dos animais, os humanos tridimensionalizaram o tempo – 

passado, presente e futuro. Sua história, em função de suas criações, caminha em 

incessante devenir, concretizando as unidades epocais. Estas, como o ontem, o hoje 

e o amanhã, não são seções estanques, petrificadas, nas quais o homem mantenha-

se enclausurado (FREIRE, 1983, p. 108, 109). 

             Essa dialogicidade entre as dimensões temporais é que produz a 

continuidade histórica, dinamizadora das relações entre as unidades epocais, cujas 

características compõem-se de idéias, conceitos, dúvidas, desafios, obstáculos, 

esperanças, confrontados com seus opostos. Exatamente essa gama de ideias, 

conceitos, desafios são os constituintes dos temas de uma determinada época. Por 

seu turno, um conjunto de tais temas forma o que Freire denominou de universo 

temático. Esse universo de temas, que dialeticamente se contradizem, exigem dos 

sujeitos posicionamentos, por diversas vezes contraditórios, os quais incidirão sobre 

a realização de tarefas ora para a manutenção da estrutura, ora para nela promover 

mudanças (FREIRE, 1983, p. 110)  

              O autor afirmou: O fato de que os indivíduos de uma área não captem um 

tema gerador, só aparentemente oculto, ou o fato de captá-lo de forma distorcida, 

pode significar, já, a existência de uma situação a que os homens se encontrem 

mais imersos que emersos (FREIRE, op. cit., p. 112).  

            Tal imersão é própria da consciência dominada, cuja compreensão limita-se 

a aspectos periféricos, o que Freire afirmou tratar-se de um mecanismo de defesa 

acionado pelo medo da liberdade, que os leva a esconder o fundamental, enfatizar o 

acidental e negar a realidade, recusando-se a verticalizar a abordagem da questão 

analisada através das situações-limites, ainda que se apresentasse um aspecto 

essencial que pudesse explicar o acidental e\ou o secundário.  

            Temos, então, um esboço dos conceitos que comporiam a filosofia freireana 

para a Pedagogia da Leitura (da educação): linguagem, palavra, consciência e 

diálogo, os quais cotejamos, no próximo capítulo com os que Bakhtin delineia no 
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arcabouço de sua filosofia da linguagem e que, assim como na perspectiva do 

filósofo russo, são constituídos pelo dialogismo. 
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CAPÍTULO IV 

 

A PROPOSTA FREIREANA PARA A ALFABETIZAÇÃO À LUZ DA FILOSOFIA 

DE BAKHTIN: ELEMENTOS DE UMA PEDAGOGIA DA LEITURA                               

 

4 Em busca dos conceitos filosóficos de Bakhtin 

             

             Este capítulo consta do confronto de princípios filosóficos que sustentam a 

proposta freireana para a aprendizagem da leitura na alfabetização com cinco dos 

vinte e oito conceitos-chave forjados por Bakhtin na arquitetônica da filosofia sobre o 

ser humano como o centro de valoração do mundo: linguagem, palavra, consciência 

e diálogo, que se constituem no dialogismo. 

             Esse confronto tem como pressuposto o conceito de filosofia\filosófico 

apresentado por Sobral (2005, p.124): concepções dos seres humanos, de seu agir 

no mundo, de sua posição no mundo. Tal cotejo leva em consideração o 

entendimento de que a filosofia bakhtiniana fundamenta-se no princípio de que as 

relações humanas se realizam na interação social, ou seja, de que a posição que o 

homem assume no mundo, bem como o modo como constrói sua consciência 

sustenta-se na/pela linguagem. Esses princípios epistemológicos elaborados por 

Bakhtin aproximam-se dos desenvolvidos por Paulo Freire, que a partir desta 

percepção do sujeito constrói princípios metodológicos aplicáveis na alfabetização.  

 

4.1 Freire e Bakhtin: tempos e espaços 

 

            Um breve esboço cronológico das trajetórias desses dois pensadores permite 

visualizar o quanto estas foram distintas. 

            Em 1921, quando Freire nasceu, Bakhtin já estava com 26 anos de idade, 

formando-se em História e Filologia, e desde 1918, iniciara sua participação na 

discussão sobre a linguagem, a arte e a literatura. E em 1929, quando Freire tinha 

apenas oito anos, e a terrível crise econômica mundial o empurraria, juntamente com 

sua família, para seu primeiro exílio, já se tinha notícia da publicação do livro do 

pensador russo sobre Dostoievski. 

           Da trajetória de Bakhtin, Clark e Holquist (2004, p. 31) detectaram três fases 

ou – conforme eles mesmos denominaram – três bakhtins, que corresponderiam às 
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diferenças de focalização em suas produções escritas, ou seja, ao teor de suas 

discussões.  

             Na trilha dessa delimitação apresentada pelos referidos biógrafos, a primeira 

fase seria a filosófica, momento em que se evidenciou a tentativa de compor uma 

filosofia própria, sob influências do neokantismo e da fenomenologia. Nesta fase, ele 

focalizou a relação entre os seres humanos, voltando-se, portanto, para a análise 

desta questão, constatando, então, o caráter indispensável da interação social à 

totalidade do ser, que só se completa por meio da alteridade. De 1925 a 1929, 

ocorreu o afastamento da metafísica e o embate com movimentos intelectuais em 

curso: o freudismo, o marxismo soviético, o formalismo, a lingüística e a fonologia. 

Durante os anos 1930, Bakhtin se ocupou de uma poética histórica na evolução do 

romance.           

            A esse respeito, Todorov, no Prefácio de Estética da Criação Verbal (2000), 

distinguiu quatro linguagens utilizadas por Bakhtin em seus escritos, o que 

caracterizaria quatro períodos, de acordo com a natureza do domínio discursivo 

predominante nas abordagens. Ao que para Clark e Holquist se configurava em 

quatro períodos, Todorov (2000) considerou a existência de um quinto momento, 

tentativa de síntese dessas linguagens da teoria social e da filosofia da linguagem. 

Nessa perspectiva, afirmou que “Nas décadas de 60 e 70, Bakhtin concentra o seu 

interesse nas questões metafísicas.”     

            Se comparadas as trajetórias de Freire e Bakhtin no âmbito da cronologia 

das ideias bakhtinianas, que fazem com que este último seja percebido como 

diferentes Bakhtins, teríamos, então: 

             - à fase do primeiro Bakhtin – de 1918 a 1924, quando o pensador russo 

surge sob pesada influência do neokantismo e da fenomenologia, em busca de uma 

prima filosofia, (Bakhtin, 2010, p. 50), corresponde um Freire ainda na primeira 

infância. 

             - no intervalo de tempo entre 1925 e 1929, iniciaram-se os diálogos 

bakhtinianos com movimentos intelectuais como o freudismo, o marxismo soviético, 

o formalismo, a lingüística e até a fonologia. Para Freire, esse foi o tempo da 

primeira infância. 

             - o período datado dos anos 1930 era o cenário da preocupação de Bakhtin 

com a evolução do romance, quando afirmou a importância de tal gênero para o 

estudo do ser humano: o locus do encontro dos homens, por meio da representação 
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de outros humanos. Esse momento corresponde ao do menino Freire rumo à 

convivência com a dura realidade dos oprimidos, tornando-se então um deles.  

             - as décadas de 1960 e 1970 testemunharam um Bakhtin em retorno à 

metafísica a partir de nova perspectiva da teoria social e da filosofia da linguagem. 

Sobre essas décadas, Todorov afirmou no Prefácio do livro Estética da Criação 

Verbal: foi 1963 o ano em que a atenção do público se voltou para o pensamento de 

Bakhtin, ano da reedição de sua obra sobre Dostoievsky, cuja publicação primeira foi 

em 1929.  

             A década de 1960 corresponde a um Freire em início de sua inserção em 

movimentos que pretendiam estimular a participação popular em sua realidade, que 

então exigia a formação de mentalidades “permeáveis”, para empregar um termo 

freireano. O objetivo precípuo era promover a experiência democrática que 

possibilitaria a emersão dos sujeitos do seu estado de letargia política. Os primeiros 

anos dessa década foram o cenário no qual Freire delineou sua proposta para a 

alfabetização, cuja origem ele próprio situou no interior do Movimento de Cultura 

Popular – MCP. Deste tempo seria o Primeiro Freire. 

               A década de 1970 é a de seu exílio. Deste momento seria o que se 

classificou como o Segundo Freire, cujas andanças tiveram início no Chile, 

estendendo-se à África. 

             Para este estudo, debruçamo-nos sobre os escritos dos Bakhtins ao longo 

de todos esses momentos – de 1928 a 1970 – buscando percorrer a trajetória dos 

conceitos linguagem, palavra, consciência e diálogo, os quais, permeados pelo 

princípio do dialogismo, constituem a arquitetônica da sua filosofia da linguagem. 

              Na mesma perspectiva, vasculhamos os escritos freireanos dos três tempos 

apontados por um dos seus mais importantes biógrafos – Paulo Rosas. Optamos por 

priorizar seus textos individuais, nos quais procurou discutir e fundamentar suas 

proposições para a alfabetização de adultos trabalhadores, forjada no tempo de sua 

experiência com esse público no tempo do Serviço Social da Indústria – SESI.  

             Tais discussões encontram-se ainda em produções datadas dos tempos dos 

Três Freires, ou seja, de 1960 até pouco antes de sua morte. Deste tempo, o texto 

examinado foi Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do 

Oprimido. 

            Assim, interessam-nos os Bakhtins e os Freires de todas essas fases, pois 

focalizamos a trajetória de conceitos que compõem a arquitetônica linguístico-
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filosófica das considerações de ambos acerca do Ser no\com o mundo, 

confrontando-as. Para tanto, tomamos o conceito de filosofia apresentado por Sobral 

(2005, p. 124) para quem a filosofia trata das concepções dos seres humanos, de 

seu agir no mundo, de sua posição no mundo. 

 

4.1.1 Os parceiros de diálogos filosóficos: circunstâncias de leituras 

 

              Freire e Bakhtin tinham em comum interesse por questões relacionadas à 

antropologia, à linguística, à filosofia, à literatura. Através da leitura, embora com 

distintos objetivos e áreas de atuação, buscaram a compreensão do ser humano, 

esboçando uma filosofia prima para o estar no\com o mundo.  

              Se Bakhtin aos treze anos já lia os originais alemães dos textos de Kant, 

Freire situou o início de suas leituras quando já completara 18 anos: estudos sobre 

filosofia da linguagem, antropologia, filosofia da educação, literatura, gramática, 

educação e linguística. Ao contrário de Bakhtin, só aos vinte e dois anos de idade 

Paulo Freire teve acesso a leituras de autores estrangeiros, conforme revelou Ana 

Maria Araújo Freire na Biografia por ela organizada, na qual estão listados 572 livros, 

dentre os quais constam autores, em ordem cronológica: em espanhol, em 1943; em 

francês, 1944; em inglês, 1947.  

             Elencadas por Ana Freire na referida Biografia, datam do período de 1950 a 

1990 as leituras de Freire, conforme informações coletadas em anotações dele 

próprio. Registros de tais leituras em áreas do conhecimento tais como Sociologia, 

Filosofia, Linguística, constam dos apontamentos de Freire e referem-se a autores 

estrangeiros, justificados pela escassez de autores brasileiros cujos escritos 

versassem sobre os assuntos de seu interesse. Os sociólogos Durkheim, Huizinga, 

São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Lukács; os linguistas Saussure, 

Wittgenstein.  

            Constam dessa relação os nomes de filósofos, dentre os quais Freire 

também citou em Extensão ou Comunicação?, cuidando em apontar o que focalizou 

na leitura que fez de cada um deles. Na ordem em que apareceram, provável 

coincidência com a cronologia das leituras efetuadas, temos:  

• a filosofia da mudança em Heráclito;  

• o problema do ser em Parmênides;  

• o mundo das ideias em Platão;  
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• a Metafísica em Aristóteles, a dúvida cartesiana;  

• a coisa em si, em Kant;  

• a dialética do Senhor e do Escravo em Hegel; 

• a alienação em Hegel e em Marx; 

• a intencionalidade da consciência em Husserl.  

 

             Outros filósofos, listados por Ana Maria Araújo Freire, foram: Sócrates, 

Nietzsche, Rousseau, Gramsci, Bergson, Jean Paul Sartre, Karl Marx, Merleau-

Ponty, Karl Jaspers, Kierkegaard; Dewey, Bertrand Russell, Thomas Hobbes. 

             As leituras empreendidas por Freire consolidavam as convicções expressas 

em suas discussões e o encaminhavam para encontros com outras consciências em 

direção às mudanças em sua realidade. Assim, os primeiros anos da década de 

1960, quando o Velho Mundo começava a conhecer os textos de Bakhtin, coincidiam 

com o momento em que três importantes cidades do Nordeste brasileiro – Recife, 

Natal e em João Pessoa, antes de 1964, constituíam um cenário tomado por 

movimentos progressistas e emancipatórios de educação popular: o Movimento de 

Cultura Popular – MCP – em Recife; De pé no chão também se aprende a ler, em 

Natal; e a Campanha de Educação Popular – CEPLAR, em João Pessoa; o 

Movimento de Educação de Base (MEB), sob a direção da Confederação Nacional 

dos Bispos do Brasil – CNBB, cujas atividades se desenvolviam por todo o país.  

           A sistematização da proposta de Freire para a alfabetização foi delineada a 

partir de atividades em um desses espaços situados e marcados por um tempo de 

idéias progressistas e de emancipação: o Movimento de Cultura Popular – MCP, em 

Recife, seis meses após o início de bem sucedidas atividades com grupos de 

trabalho cujo interesse central era a linguagem. Este foi o tempo em que teria 

começado a inserir em sua prática o que aprendera na época por ele considerada 

como “tempo fundante”. 

 

4.1.2 Freire e Bakhtin: leituras do mundo através das palavras 

 

              Para Freire (2008, p. 11), “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, 

daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura 
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daquele”. Sobre essa assertiva organizou sua proposta para o ensino e a 

aprendizagem da leitura, principalmente na fase inicial – a alfabetização.  

             Tal afirmação é seguida de outra que a traduz, revelando a concepção de 

linguagem que emana da prática pedagógica de Freire: Linguagem e realidade se 

prendem dinamicamente (2008, p. 11). E essa dinâmica entre ambas é estabelecida 

pela palavra, material pelo qual a linguagem se realiza. Não a palavra oca, 

classificada por ele como verbalismo, palavreria, mas a que porta notícias da vida 

real. No dizer de Freire, é uma linguagem existencial, em que o ser humano traduz a 

sua existência pela palavra.  

             Aos responsáveis pelo ensino, o acesso ao modo de vida dos alfabetizandos 

seria a palavramundo; ou seja, os docentes fariam uma leitura do mundo dos 

educandos a partir do levantamento vocabular. Tal investigação desvelaria aspectos 

relacionados às diversas instâncias de atuação: a família, a religião, o trabalho. 

Traria também mais conteúdo emocional, bem como daria a perceber os ímpetos de 

participação, manifestações estéticas da linguagem popular. Enfim, constituir-se-ia a 

linguagem existencial de cuja ausência nas práticas educativas Freire se ressentia. 

             As considerações de Freire acerca do lugar da linguagem nas relações 

humanas remetem às de Bakhtin, para quem, nas palavras de Fiorin (2005, p. 121), 

linguagem é atividade, é consciência prática, plenamente dimensionada no social.  

            Nesta perspectiva da dimensão social da linguagem se conduziria todo o 

processo de organização do ensino, conforme o entendimento de Freire. Desde os 

primeiros passos do levantamento vocabular, deveriam ser promovidos encontros 

com sujeitos da comunidade, explicada a presença, esclarecidos os objetivos dos 

investigadores, bem como solicitada a colaboração na coleta de informações. A 

postura a ser assumida pelos “investigadores” seria a de olhar para o entorno como 

se fosse uma grande codificação viva, o que lhe permitiria depreender inúmeros 

temas, dos quais poderiam “saltar” inúmeras palavras para compor o acervo 

pretendido. 

            Ao inventário das palavras seguia-se a escolha das que de fato seriam 

utilizadas nas atividades de alfabetização; tratava-se de uma delimitação do 

contingente de palavras, denominada por Freire (2008) de Redução. Uma seleção 

vocabular que tomava como critérios: a riqueza fonêmica; as dificuldades fonéticas; 

o teor pragmático da palavra, a pluralidade de seu engajamento nas dimensões 

social, cultural e política de determinada realidade.  
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              Os aspectos materiais da palavra não seriam preteridos, mas a eles se 

sobrepunham as impressões do mundo nela refletidos e por ela refratadas, as quais 

se configurariam em pistas das relações entre os sujeitos. Essas “impressões” 

trazidas pelas palavras norteariam a escolha de temas a serem representados – por 

linguagem não verbal – em situações existenciais dos sujeitos. Eram as 

Codificações, as quais funcionariam como referentes das palavras das quais 

emergiram. Então, palavra e referente, na ordem referente\palavra, seriam tomados 

para problematização, que consiste em refletir sobre um conteúdo resultante de um 

ato, ou sobre o próprio ato, para tomar atitudes com os demais sujeitos.  

             Os olhares seriam acrescidos de outras perspectivas, pontos de vista 

linguísticos, sociológicos, antropológicos, o que é imanente a uma situação 

gnosiológica, cuja organização deveria começar pelos conteúdos programáticos os 

quais conteriam os temas. Trata-se então de incluir no tratamento da linguagem o 

aspecto material da palavra; a exemplo de Bakhtin, a linguagem na perspectiva 

freireana tem as dimensões social e material, ou seja, atividade e sistema inter-

relacionam-se.  

            Nessa perspectiva, o acervo vocabular, de que os sujeitos dispunham e dele 

lançavam mão no cotidiano, daria conta de expressar o sentido existencial; os 

falares típicos do povo. Este é outro ponto convergente com as reflexões de Bakhtin, 

para quem a palavra, material semiótico, signo por excelência, impregna e é 

impregnada dos sentidos a ela atribuídos pelos sujeitos. É também o material 

utilizado de forma privilegiada na interação da vida cotidiana, ao tempo em que é 

forjada no âmbito individual, é produto do consenso entre os sujeitos.  

  Os responsáveis pelo processo de alfabetização não poderiam incorrer no 

mesmo equívoco de que Freire se queixava: a falta de organicidade da educação 

com seu tempo – o que impedia o desenvolvimento dos sujeitos em dois aspectos: 

1) na formação de disposições mentais críticas e permeáveis, condição para situar-

se e agir efetivamente no contexto de crescente democratização cultural e política; 

2) no da preparação técnica de nosso homem, necessária à inserção e à 

participação no desenvolvimento econômico do país.  

              Dentre os dois pilares sobre os quais se assenta a proposta de Paulo 

Freire, a sobreposição do primeiro deles – a leitura do mundo, da realidade – ao 

segundo – leitura da palavra, pode ser fundamentada pela assertiva bakhtiniana que 

coloca a linguagem no devir de uma situação real e concreta, a qual, no dizer de 
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Brait (2005) aponta duas exigências para que a linguagem se constitua: a primeira: 

sua ocorrência em uma dada situação – e esta se compõe de elementos como os 

acontecimentos ao longo do tempo, que constituem a história, o tempo particular e o 

lugar de ocorrência do enunciado. A segunda: os envolvimentos entre os sujeitos, 

que seriam o tom emocional volitivo; aqui também se inclui o nível desses 

envolvimentos, que dão o tom do discurso.  

  Sendo a linguagem a dimensão verbal do comportamento humano, ela 

traduzia a ausência de integração do processo educativo com os interesses da 

atualidade brasileira contemporânea; a partir dessa constatação, a proposta de 

Freire lançava uma nova perspectiva para a organização da prática educacional. 

Essa preocupação de Freire (2001, p. 68) remete ao pensamento de Bakhtin (1997, 

p. 182), para quem “toda a parte verbal de nosso comportamento (quer se trate de 

linguagem exterior ou interior) não pode, em nenhum caso, ser atribuída a um sujeito 

individual considerado isoladamente”.  

   De acordo com Dahlet (2005, p. 55), essa afirmação de Bakhtin permite 

depreender o dialogismo como um posicionamento que articula outros três maiores, 

os quais se referem à natureza do social: a intersubjetividade; à do signo: meio para 

a ação, e à do sujeito: o Outro, a alteridade. 

   O pedagogo brasileiro considerava: que a história iniciada com a 

colonização instaurou no país a inexperiência democrática; o tempo particular exigia 

posturas e atitudes distintas das construídas ao longo da história; o lugar de 

ocorrência do processo educacional deveria ser pensado como um país em 

desenvolvimento. Havia então as condições institucionais, mas faltavam as 

disposições mentais plásticas e permeáveis, características próprias de um 

discernimento em constante devir, o que Freire classificou como uma consciência 

transitivo-crítica, exigência para que o aspecto relacional – essência humana – se 

efetivasse. Por disposições mentais plásticas e permeáveis Freire queria dizer 

atitudes, posicionamentos críticos, abertos a outros que tenham a mesma 

transitividade crítica. Esse devir só é possível através das consciências.             

 

4.2 O movimento consciente da consciência  

 

              De acordo com o pensamento de Paulo Freire, a consciência é o elo entre o 

ser humano e sua realidade, o que lhe permite estabelecer as relações necessárias 
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para se constituir como sujeito. Mais ainda, tais relações só podem se dar no 

encontro entre consciências em posição de igualdade. Havendo relação 

heterogênea, como na organização latifundiária, em que a propriedade da terra 

pertence a uma só pessoa, bem como o poder de mando sobre os que dela vão 

cuidar, não é possível a assunção da dignidade do cidadão, da igualdade social. Por 

isso, mantêm-se, no estado brasileiro, marcas negativas ancestrais que inibem o 

desenvolvimento de uma consciência plástica e permeável, características próprias 

da consciência transitivo crítica. 

            Essas considerações de Freire acerca do papel fundamental da consciência 

como força motriz das relações humanas, que atribui sentido ao mundo, e sem a 

qual este não existiria, remete à assertiva bakhtiniana de que o ser humano é o 

centro de valoração no qual se originam os juízos, as concepções, e em torno do 

qual o mundo se movimenta.  

             A consciência plástica e permeável de que trata Freire, à qual ele próprio 

opõe a consciência intransitiva, ou mesmo a transitiva ingênua, remete à consciência 

galileana e à ptolomaica de que fala Bakhtin.  

             A consciência ptolomaica apontada por Bakhtin, assim como a consciência 

intransitiva ou como a transitiva ingênua, ambas de Freire – são formadas por vozes 

de autoridade – que na perspectiva freireana seriam as consciências opressoras – 

ou mesmo se direciona a apenas um centro de valores, em detrimento da escuta de 

vozes oriundas de centros valorativos diversos. 

             Freire (2001, p. 70) comenta que no período colonial, o homem das classes 

menos favorecidas era esmagado pelo poder. Poder do senhor de terras. Poder dos 

governadores gerais, dos capitães generais, dos vices-reis, do capitão-mor. Também 

descreve mudanças provocadas pela vinda da Família Real, acontecimento que 

definiu comportamentos cultivados na época, mantidos em tempos posteriores; nada 

que caminhasse para a alteração do perfil de mutismo construído por tais 

circunstâncias, cuja base era o trabalho escravo, expressão máxima da 

subserviência, que impossibilitava a formação do que Freire chamou de disposição 

mental democrática. A partir destas reflexões sobre a história, Freire aponta que a 

infra-estrutura da sociedade brasileira influencia o tom emocional volitivo na 

valoração do mundo: as classes mais baixas assumem a posição de resignação, de 

aceitação de sua vida restrita à miséria; os ricos valoram a vida como privilegiados 

que têm de defender a sua posição dominante.  
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             Bakhtin também discutiu as diferentes relações entre os horizontes 

apreciativos de sujeitos de tempos tão distintos; por exemplo, os do período pré-

histórico – ao contrário dos do final da era capitalista – não tinham preocupações 

nem muita coisa que realmente os tocasse. Seus tempos lhes imprimiram marcas e 

anseios diversos, impondo-lhes, para usar um termo bakhtiniano, horizontes 

valorativos singulares a cada momento vivenciado em lugares tão distantes espaço-

temporalmente (BAKHTIN, 2009).  

             Em seu atento exame do gênero romance, Bakhtin (op. cit.,) encontrou 

representações dos distintos modos como ocorriam as relações entre os sujeitos e 

suas circunstâncias, nas quais o tempo exerce um papel fundamental, incidindo 

sobre seu modo de ser\estar. Assim, em cada tipo de romance Bakhtin encontrava 

representado um ser humano que respondia de formas diferentes às exigências de 

seu tempo:  

• um homem imutável e passivo, entregue ao acaso, diante do qual 

empreendia apenas ações primárias como  busca, perseguição e fuga.  

• um homem vulnerável e a mercê de seu tempo, moldado por  momentos 

de crise, desencadeadores de ruptura deste consigo mesmo; 

• a imutabilidade da essência humana, por sua inserção em um mundo 

estático, no qual não há o tempo histórico;  

• um homem de caráter imune às experiências, estas constituídas por sua 

submissão a provas as virtudes representadas no herói: a inocência, a 

pureza e a fidelidade. Resistindo bravamente, continua intacto. Não há o 

devir. 

               Em sua análise, Bakhtin (2000) demonstrou compartilhar das concepções 

goetheanas acerca do caráter decisivo da incidência do tempo histórico sobre as 

trajetórias das personagens, motivadas pela necessidade e pela plenitude. Do 

aguçado olhar das personagens de Goethe na percepção dos indícios e dos sinais 

do tempo no espaço, destacaram-se aspectos como a fusão de dimensões 

temporais – passado e presente; a potencialização do tempo através da inserção do 

futuro, que desvela sua tridimensionalidade e lhe confere a plenitude; o substancial, 

visível e inegável elo entre os tempos; o inevitável e indissolúvel vínculo 

estabelecido pelo tempo entre o acontecimento e o lugar concreto de sua realização; 

a visível marca do tempo impressa no espaço; a atividade criadora do tempo (do 

passado no presente e do próprio presente); a necessidade – capacidade criadora – 
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que penetra o tempo, liga-o ao espaço, interliga os tempos; impregna o tempo 

espacializado. 

              Esses aspectos apontados por Bakhtin (op. cit.) acerca das relações do 

homem com seu tempo, da temporalidade humana, também é abordado nas 

considerações de Freire (2008), para quem o estabelecimento das relações entre as 

várias faces da realidade dependia de um aspecto por ele denominado nota de 

criticidade, que parece corresponder ao acento apreciativo de que tratou Bakhtin, 

que consistiria em uma atitude valorativa, como assumir uma posição exterior; 

projetar-se; novamente distinguir, que seria um processo de (re)conhecimento, só 

possível ao ser humano.  

            Na perspectiva apontada por Freire (op. cit., p. 48, 49), os seres humanos 

ter-se-iam descoberto senhores do tempo, pois só a eles é dado banhar-se na 

temporalidade, que significa relacionar-se, inserir-se nos desafios impostos por sua 

realidade. Situados e datados, tanto herdam quanto lhes é possível modificar, 

acrescentar suas marcas.  

            O discernimento do tempo tornou-lhes possível dele emergir, reconhecerem-

se no hoje como consequência do ontem, elo por meio do qual podem descobrir e 

projetar o amanhã, o que lhes confere o status de seres históricos. Tal descoberta – 

que se deu por meio da consciência – teria sido um acontecimento na existência 

humana, perspectiva com a qual Bakhtin (2010) parece compartilhar ao apontar as 

diversas representações das relações do homem com suas circunstâncias, das 

quais o gênero romance mostra representações. 

             Freire (2001) compreendia que o caráter fundante do tempo pode também 

apresentar uma face negativa, evidenciada nas marcas impressas nos sujeitos em 

suas relações cotidianas. Seriam valores\marcas dos quais eles teriam dificuldade 

de se despir, mantendo comportamentos próprios de tempos remotos, o que seria 

uma antinomia: a inexperiência democrática versus a dialogação; centralismo versus 

participação, incompatível com a realidade de então.  

              Entretanto, afirmou Freire (2001, p. 100): O Brasil nasceu e cresceu sem 

experiência de diálogo. Sem direito à fala autêntica. De cabeça baixa. Com receio da 

Coroa. Sem imprensa. Sem contatos. Sem escolas. Embora houvessem ocorrido 

mudanças no tempo, na organização social, tais mudanças não eram suficientes, 

para garantir atitudes participativas, transformadoras. 
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             Assim, na perspectiva de se contrapor a uma educação que ignorasse as 

demandas de sua contemporaneidade – a formação de uma mentalidade 

democrática, permeável, própria da consciência crítica; uma postura de abrangente 

diálogo com sua contemporaneidade, Freire (2001, p. 12), apontou na direção de um 

processo educativo que mantivesse relações de organicidade com sua contextura.  

             Sua proposta era resultado do que vivenciou no cumprimento da tarefa de 

cuidar do relacionamento entre o SESI e as famílias dos alunos inseridos no referido 

Sistema Educacional. Tamanha foi a importância desse tempo na construção de sua 

prática, pois lhe permitiu pensar em um tempo fundante, que tornou compulsória a 

revisão de suas concepções acerca do Ser no\com o mundo. 

             Mais tarde, outra circunstância lhe impôs a necessidade de colocar em 

prática tal aprendizado: o Movimento de Cultura Popular – MCP – no interior do qual 

Freire coordenou o Projeto de Educação de Adultos. Foram instituídos, então, os 

Centros de Cultura e os Círculos de Cultura, os quais não seriam ainda espaços a 

serviço da alfabetização. O objetivo era examinar\discutir as dificuldades da 

existência popular, não importando serem os sujeitos analfabetos ou não. Após as 

discussões, buscava-se verificar a existência de recursos a serem aplicados em uma 

ação popular e eficaz na defesa de melhores condições de vida. Tais discussões 

eram conduzidas por professores de economia, sociólogos, a convite de Freire (apud 

Beisiegel, 1992, p. 135-139), conforme ele próprio afirmou em entrevista ao Pasquim 

(1978), da qual transcrevemos a seguir um fragmento: 

 

 
... me lembro que convidei certos amigos meus, professores de 
economia, por exemplo, de sociologia, a discutirem com 
analfabetos. Foi aí que comecei a usar ajudas visuais, projetando 
slides de esquemas de desenhos, como codificações. O resultado 
foi o seguinte: eu observei que o povo começava a sistematizar, a 
organizar o seu pensamento em torno da realidade, discutindo 
temática que eles mesmos sugeriam; eu observei que esses grupos 
começaram a assumir uma posição altamente crítica, rigorosa na 
análise. Eu observei e vi que nem sempre na universidade os 
estudantes pensavam como os caras lá dos mocambos. Um dia eu 
perguntei: se isso é possível ao nível da pós-alfabetização, 
independente de ser só analfabeto, por que não é possível fazer o 
mesmo na alfabetização? (FREIRE, 1978, apud BEISIEGEL, 1992, 
p. 139). 
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             Assim, as proposições para a alfabetização germinaram no interior do 

Movimento de Cultura Popular, quando os sujeitos eram iniciados no 

desenvolvimento da consciência crítica – o que Freire chamou trânsito da 

ingenuidade para a criticidade. Sendo a consciência a força motriz das relações 

humanas, e esta só poderia cumprir seu papel se estivesse em um nível crítico, 

Freire propunha a educação na perspectiva mesmo da conscientização, do 

aguçamento da capacidade de discernir. 

             Na base deste processo de conscientização crítica, deveria estar outra 

distinção básica: através do conceito antropológico de cultura, os sujeitos deveriam 

compreender a diferença entre natureza e cultura, proposição que se justificava por 

contribuir para modificarem suas atitudes diante da realidade. A reformulação do seu 

saber mágico os motivaria a construções com o sistema de sinais, ao tempo em que 

impulsionaria a transitivação de sua consciência; contribuiria para a superação do 

fatalismo próprio dos menos transitivados, que atribuíam a Deus ou ao destino a 

disparidade na estrutura social. 

              Para tanto, era-lhes apresentado o conceito de natureza e o de cultura, a 

distinção entre ambas, na perspectiva de fazê-los compreenderem-se fazedores de 

cultura; entendida esta como toda criação humana: o boneco de barro, uma grande 

escultura. Estaria, desse modo, buscando na realidade dos sujeitos subsídios para o 

processo de aprendizagem, propondo situações gnosiológicas as quais colocassem 

o processo cognitivo em posição de real organicidade com a sociedade de seu 

tempo. Na perspectiva bakhtiniana, seria a mudança de um posicionamento 

ptolomaico para uma atitude galileana frente ao mundo. 

              De acordo com Beisiegel (1992),  

 

Esta fase dos trabalhos seria concluída mediante o 
encaminhamento da atenção dos analfabetos para o exame da 
importância da leitura e da escrita na apropriação dos produtos da 
cultura. A conclusão dos debates, assim o entendia Paulo Freire, 
devia girar em torno da dimensão da cultura enquanto aquisição 
sistemática da experiência humana. E o domínio das técnicas da 
comunicação escrita constituía o melhor instrumento de aquisição 
da experiência acumulada (BEISIEGEL,1992, p. 148) . 

 

             Outra marca do tempo na construção da proposta pedagógica de Freire para 

a leitura foi a contraposição de um conceito antropológico de cultura à concepção 



150 

 

 

desta como conhecimento cientifico acumulado, próprio das elites depositárias da 

cultura, conforme afirmou Rosas (2004, p. 12).  

              A compreensão da cultura como um acréscimo que o homem faz ao que a 

natureza coloca a sua disposição foi essencial no primeiro momento de execução da 

proposta de Freire para a alfabetização, norteando a escolha dos temas na 

elaboração das codificações, à qual era acrescentada a palavra geradora compondo 

um subsídio criado para a abordagem dialógica.  

             Ao tempo em que considerou fulcral o discernimento entre natureza e cultura 

na perspectiva das interfaces entre ambas, Paulo Freire conferia à escrita o status 

de bem cultural, produção humana ao longo da construção de sua historicidade, que 

teria adquirido ainda mais consistência com o advento da escrita, cujo domínio exigia 

a construção de competências e habilidades de ler e escrever, o que fortaleceria 

ainda mais sua capacidade de estabelecer relações. 

             Assim, considerar o caráter humano de ser datado e situado e a 

indispensável necessidade de que ele tivesse consciência disso seria a primeira 

orientação de Freire na proposta para o processo alfabetizador. Esse projeto só 

seria realizado por meio do material através do qual se desenvolve a criticidade, que 

permite o (re)posicionamento do seres de consciência – os humanos – centros  

axiológicos que dão existência ao mundo e o ressignificam. Esse material é a 

linguagem verbal, materializada na palavra.   

 

4.3  Bakhtin e Freire: a palavramundo 

             

             Após o inventário do acervo vocabular, haveria a etapa chamada de 

Redução, que consistia em delimitar a quantidade de palavras a serem trabalhadas. 

Pela palavra dos próprios sujeitos, Freire pretendia conhecer o modo como se 

relacionavam com seus pares, com os tempos e espaços seus contemporâneos. 

Não bastava elencar as palavras. O que definia a permanência ou não de 

determinados vocábulos no processo era a importância, os significados que lhes 

eram atribuídos nas diversas instâncias de atuação perpassadas durante a 

investigação vocabular: a família, a religião, o trabalho.   

                Na concepção de Freire, a palavra permitiria o acesso às vivências dos 

sujeitos na esfera familiar, na religiosa, na profissional; ao modo de interagir 

conforme o contexto; a suas linguagens ao tomarem a palavra, a sua sintaxe; aos 
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diferentes papeis sociais desempenhados por homens e mulheres; à organização 

das relações entre sócios e diretores de uma associação popular, por exemplo.  

              Tal perspectiva remete à assertiva de Bakhtin (1997), que afirma ser 

possível à palavra acompanhar e comentar todo e qualquer ato ou fenômeno 

ideológico: um quadro, uma peça musical, um ritual ou um discurso interior; todos se 

impregnam de discurso, embora não possam ser totalmente substituídas por 

palavras. Dentre suas propriedades, ele destacou a onipresença, ou seja, a 

capacidade de se fazer presente em todas as relações inter-individuais: nas de 

colaboração, nas de base ideológica, nas de caráter político; nos encontros 

ocasionais da vida cotidiana. Além disso, por ser constituída de uma multidão de fios 

ideológicos, a palavra pode ser indicadora da mais sensível manifestação de 

mudança ocorrida na sociedade. 

               A perspectiva freireana de uma proposta pedagógica que considere os 

acontecimentos do mundo, da vida real concreta dos sujeitos, subsídios a serem 

dados pela palavra viva, remete ao que afirma Bakhtin acerca da palavra como signo 

que reflete e refrata aspectos da realidade. Tal movimento ocorre porque à palavra é 

dado acumular as entoações forjadas nas relações estabelecidas entre os centros 

valorativos – os seres de consciência – em  torno dos quais o mundo se organiza. 

Pela linguagem, material de desenvolvimento da consciência, no diálogo vivo, 

forjam-se os juízos e as concepções que atribuem significados à realidade.  

              Ao colocar a palavra viva como força motriz do processo de aprendizagem 

da leitura e da escrita, Freire se aproxima da concepção bakhtiniana que aponta o 

dialogismo, como propriedade fundante das interações sociais, que incorpora os 

interdiscursos que permeiam a história e o espaço social de determinada 

comunidade linguística.  

           No percurso da fundamentação de sua proposta educacional, Freire afirmou 

reiteradas vezes o lugar central do diálogo nesse processo, bem como a importância 

de uma proposta educativa dialógica. A seguir, analisamos esses dois termos – 

diálogo e dialogismo – investigando as concepções subjacentes ao que propõe 

Freire ao defender o caráter imprescindível de sua presença no processo 

educacional; mais especificamente, no processo de alfabetização. 
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4.4 Freire e Bakhtin: em outras Palavras, o diálogo. 

 

               Desde as primeiras sistematizações escritas de suas ideias, Freire (2001) 

criticava o uso da palavra desvinculada da realidade, o que chamou de verbalismo, 

palavreria. Entretanto, só muito mais tarde, tais considerações tomaram 

consistência, quando expôs suas proposições para a prática educacional, 

principalmente para a alfabetização, explicando cada passo a ser dado pelos 

aprendentes.  

              Freire apontou algumas propriedades da palavra:  

• seu potencial gerador; 

• sua capacidade transformadora; 

• sua função de mediadora das relações humanas, tanto a serviço da 

manutenção do status como para mudanças. 

              Para Freire (1983), as fragilidades das relações educador\educando, que 

refletiam na aprendizagem, teria como causa a utilização da palavra desvinculada da 

dimensão concreta, desprovendo-a de sua capacidade transformadora, na medida 

em que a sonoridade se sobrepunha à significação. Utilizada a serviço de uma 

educação depositária de ideias, a palavra reiterava o silenciamento, o que traduzia a 

concepção de um saber a ser doado bondosamente aos sujeitos vazios, para os 

quais seria um privilégio se alimentarem de tal doação, o que Sartre (1959) chamava 

de concepção digestiva. Nessa perspectiva, não haveria espaço para reflexão, para 

o estabelecimento de relações, nada que colocasse em risco a autoridade conferida 

ao detentor do saber.  

             A gênese dessa preocupação de Freire com a relação entre a linguagem e a 

realidade dataria dos tempos do SESI, fortalecendo-se nas discussões com os 

participantes dos Círculos de Pais e Mestres. Como exemplo das contribuições 

desses encontros para seu pensamento pedagógico, relatou um episódio ocorrido 

em um Círculo durante o qual foi apresentada aos pais uma pesquisa sobre a alta 

incidência de castigos aplicados às crianças, consequência da concepção de que 

trariam benefícios à formação dos sujeitos. Recorrendo a citações de Jean Piaget – 

autor de um estudo sobre o código moral da criança, a representação do castigo – 

Freire (1983) defendeu o que denominou uma relação dialógica, amorosa, entre 
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pais, mães, filhas, filhos, em substituição aos castigos violentos. Nesse sentido, 

parece referir-se à conversa mesmo.  

              No percurso da explanação, um homem de uns 40 anos surpreendeu Paulo 

Freire ao contestar-lhe as afirmações:  

 
Acabamos de escutar, começou ele, umas palavras bonitas do dr. 
Paulo Freire. Palavras bonitas mesmo. Bem ditas. Umas até simples, 
que a gente entende fácil. Outras, mais complicadas, mas deu pra 
entender as coisas mais importantes que elas todas juntas dizem.  
Agora, eu queria dizer umas coisas ao doutor que acho que os meus 
companheiros concordam. Me fitou manso, mas penetrantemente e 
perguntou: dr. Paulo, o senhor sabe onde a gente mora? O senhor já 
esteve na casa de um de nós?  
Doutor, nunca fui a sua casa, mas vou dizer ao senhor como ela é. 
Quantos filhos tem?  É tudo menino? (FREIRE, 1994, p. 27) 

 
 

             Nas palavras de Freire, aquele era um homem envelhecido pela crueza da 

vida; suas circunstâncias faziam-no acreditar não ter escolhas. Em nome dos outros 

que não se permitiam tamanha ousadia, tomou a palavra para dizer o que, 

provavelmente, era o sentimento dos demais. 

            A réplica daquele trabalhador traduziu uma das muitas provocações que 

convocaram Freire a uma revisão acerca das relações educador\educando, dos 

diferentes espaços e papeis sociais vivenciados pelos sujeitos, os conceitos e as 

percepções traduzidos pela linguagem. No cerne dessas reflexões, estavam 

colocados conceitos como linguagem, palavra, diálogo e o de dialogismo.  

            Este embate remete ao que Bakhtin (2009, p. 9) afirmou ao tratar do diálogo 

entre três sujeitos em torno de uma palavra apenas, para cuja compreensão incidia o 

compartilhamento de três aspectos: o que viam; quando e como viam.  E não era o 

que ocorria na situação descrita por Freire (1994), que, de fora, via os pais 

cometendo o equívoco de acreditar no castigo como elemento formador do caráter. 

De dentro da situação, o sujeito que representava os demais na tomada da palavra, 

via-se como ser esmagado pelas circunstâncias, que não tinha escolha senão 

descontar nos filhos sua angústia, sua sina, a qual, provavelmente, seria por eles 

herdada. 

            Momentos como esse constituíram-se subsídios para Freire reconhecer que 

a palavra poderia ser usada a serviço da opressão e da libertação, em todo e 

qualquer domínio discursivo, destacando-a como mediadora das relações humanas. 

Por palavras bonitas, assim consideradas pelo trabalhador que ousou falar, 
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poderíamos depreender palavreria, verbalismos, termos empregados pelo próprio 

Freire, que parecia desolado ao rememorar o equívoco detectado por aquele homem 

em sua prática: 

 

Daí que minhas falas fossem sempre cortadas ou permeadas por 
‘quer dizer’, ‘isto é’. Por outro lado, apesar de alguns anos de 
experiência como educador, com trabalhadores urbanos e rurais, eu 
ainda quase sempre partia do meu mundo, sem mais explicação, 
como se ele devesse ser o ‘sul’, que os orientasse. Era como se 
minha palavra, meu tema, minha leitura do mundo, em si mesmas, 
tivessem o poder de suleá-los (FREIRE, 1994, p. 25). 

 

               Paulo Freire percebeu os desencontros que a palavra pode provocar 

quando a interação das consciências é substituída por uma sobreposição. A 

constatação expressa por Freire (op. cit.) coincide com o pensamento de 

Bakhtin/Voloshinov (1997), que afirma ser o signo atravessado por uma ideologia, 

por interesses de indivíduos e/ou classes sociais distintas, as quais se servem de 

uma só e mesma língua, da qual a classe dominante faz uso para camuflar o embate 

dos índices de valor, o que torna o signo a arena na qual ocorre a luta de classes. O 

signo é “refratário e deformador” nos “limites da ideologia dominante", à medida que 

tenta estagnar a corrente dialética da evolução social, buscando validar como 

“verdade de hoje uma de ontem” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1997, p. 46, 47).  

             Reflexões como a daquele homem fizeram-no compreender o quanto as  

circunstâncias, por distintas, tornavam também distintos seus posicionamentos, bem 

como os modos de responder aos desafios, os modos de apreciação dos quais 

impregnam-se os signos. Causo-lhe espanto a exata descrição de sua casa, de sua 

rotina e de sua família: depois de um cansado dia de trabalho – o ambiente 

confortável e espaçoso de sua residência; seus filhos bem cuidados, alimentados, 

lhe permitiam recompor-se, repor suas energias. Incomodaram-no verdades tão 

conhecidas, mas só agora desveladas. O óbvio, diante dele lançado no momento do 

confronto entre a sua realidade e a do operário. A falta de espaço na casa deste lhe 

dificultava os movimentos nos poucos cômodos; os parcos recursos de que 

dispunha para o atendimento das mais primárias necessidades.  

               Além disso, só agora se apercebia Freire (1994), de que estava diante de 

outro aspecto que o distanciava ainda mais daquele homem: o acesso ao bem 

cultural que era a escrita, pois havia uma farta presença de material escrito na casa 
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de Freire: O senhor deve de ter ainda um quarto onde bota os livros – é homem de 

muitas leituras, de boa memória – afirmou.  

              As palavras daquele homem reforçaram em Freire a compreensão dos 

próprios erros, que estariam: “Primeiro, no uso da minha linguagem, de minha 

sintaxe, sem um esforço maior de aproximação dela à dos presentes. Segundo, na 

quase desatenção à realidade dura da imensa audiência que tinha em frente a mim” 

(FREIRE, op. cit., p. 24-27).  

             Para Freire (1983), a palavra é desvelada no diálogo, ao tempo em que se 

constitui sua força motriz. Ou seja, a palavra materializa as relações e se materializa 

nelas. Seriam, então, palavra e diálogo, um só. Freire (op. cit.) definiu os elementos 

que constituem a palavra: ação e reflexão, os quais não se prescindem, sob pena de 

reduzir as relações intersubjetivas a verbalismos, palavrerias. 

            A palavra verdadeira transforma a realidade, mas sozinho não é possível a 

um indivíduo fazê-lo. Só a intersubjetividade viabiliza esse movimento, que não pode 

ser privilégio de alguns. Por isso, o objetivo precípuo da alfabetização na perspectiva 

pretendida por Freire era a formação de um sujeito dialógico, capaz de dizer sua 

palavra na pronúncia do mundo.  

             Ao tratar do emprego da palavra a serviço da opressão, Freire (1983) citou 

como exemplo o sentido do vocábulo extensão, que refletia as relações 

estabelecidas entre os agrônomos e os camponeses; reafirmando a importância do 

contexto na definição do sentido, mostrou que os procedimentos dos agrônomos 

apontavam para uma perspectiva segundo a qual seus conhecimentos deveriam ser 

impostos aos camponeses, para que aprendessem técnicas adequadas à 

reabilitação do solo. 

             Tais reflexões de Freire (1983) remetem ao que afirmava Bakhtin sobre as 

formas como as interações sociais determinam os signos, seu conteúdo, o índice de 

valor que os atinge. Dentre os signos, é possível à palavra, material verbal, 

preencher funções ideológicas em todas as instâncias e domínios de atuação 

humana. É produzida no âmbito do organismo individual, embora dependa do 

consenso entre os sujeitos, ao tempo em que é autosuficiente, pois não necessita de 

qualquer outro instrumento ou material extracorporal (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 

1997, p. 47).  
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              Do mesmo modo, é material utilizado de forma privilegiada na interação da 

vida cotidiana. Esse aspecto, fundamentalmente, instituiu seu papel como material 

semiótico do discurso interior. Afirmou ainda Bakhtin\Voloshinov que 

 

a palavra é utilizável como signo interior; pode funcionar como signo 
sem expressão externa. Por isso, o problema da consciência 
individual como problema da palavra interior, em geral constitui um 
dos problemas fundamentais da linguagem (1997, p. 39).  

 

  É ela que viabiliza o desenvolvimento da consciência,  que se constrói na 

interação contínua com o universo da cultura. Afirma ainda Bakhtin/Voloshinov que  

A consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico 

(semiótico) e, consequentemente, somente no processo de interação social (1997, p. 

35).  

           A esse processo, Bakhtin chamou de desencadeamento semiótico de reação 

ideológica, acontecimento possível apenas após o ingresso de determinado objeto 

na esfera social do grupo, estando ligado às suas condições socioeconômicas. 

Sobre esse fenômeno não incidiria o livre arbítrio, pois só a significação inter-

individual de um objeto, seu passaporte para o ingresso no domínio da ideologia, 

traz à existência um signo. A esse contexto responsável pela formação de um signo, 

Bakhtin (1997, p 48) considerou conveniente chamar de tema do signo, sempre 

constituído de um índice de valor social, o qual sempre alcança a consciência do 

indivíduo.  

             Assim, tema e forma possuiriam uma necessária e indissolúvel ligação, 

sendo mais observáveis no âmbito da palavra, considerando que esta reflete e 

refrata o Ser, processos desencadeados pelo confronto de interesses, ou mais 

exatamente, pela luta de classes. Para Freire (1975), assim estava caracterizado o 

trabalho de extensão dos agrônomos pautado na superposição das técnicas 

agrícolas aos conhecimentos dos camponeses, o que chamou de invasão cultural, 

cujo objetivo seria a persuasão, para a qual eram utilizados os mitos, a propaganda 

e os slogans, a serem depositados nos invadidos, objetos de sua ação extensiva e 

intensiva de aculturação.   

            A palavra verdadeira – condição que exige a indissolúvel relação entre os 

dois aspectos que a constituem, a ação e a reflexão, traria subsídios aos 

responsáveis pelo processo alfabetizador para conduzir o trabalho no sentido de 
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despertar e desenvolver nos sujeitos a capacidade de discernimento, a criticidade, 

que lhes permite estabelecer relações, compreender sua realidade e compreender-

se nela, para tomar atitudes na direção desta. 

             A leitura da palavramundo possibilita o exercício que Bakhtin (2009) 

classificou como atitude valorativa, que só pode ser tomada por quem é o centro de 

valoração do mundo: o homem.  

            Nesta perspectiva, Freire (1994) afirmava seguir a trilha a ele mostrada por 

aquele trabalhador que o enfrentara no Círculo de Pais e Mestres, contrapondo-lhe a 

realidade de ambos, problematizando, embora o fizesse em uma abordagem 

fatalista, ao dizer que para eles e os outros, por quem tomava a palavra naquele 

momento, não havia saída. A partir de então, Paulo Freire propôs a problematização, 

que ele procurou materializar no que chamou de Codificação, como recurso para o 

processo de aprendizagem sobre o sistema de escrita. Para abordá-la, o diálogo. 

               

4.5 Leitura e Diálogo: palavras de Freire e de Bakhtin 

 

             Às situações sociológicas representadas nas codificações, problematizadas 

no processo alfabetizador, acrescentar-se-ia a palavra geradora, assim classificada 

porque, tomada do universo vocabular dos sujeitos do processo, seria devolvida na 

perspectiva de provocar uma atitude responsiva, o que pressupõe a geração de 

novos dizeres, movimento próprio da palavra concreta mesma, no dizer de Bakhtin 

(2000).  

            A capacidade geradora da palavra apontada por Freire (2008) remete ao que 

defende Bakhtin (2010) ao afirmar sua atividade gerativa, reconhecida 

axiologicamente em seu aspecto entonacional, a capacidade de exprimir as múltiplas 

relações axiológicas.  

           Do material-palavra, do qual se servem igualmente o sábio e o poeta, 

conforme afirmou Bakhtin (2010), ele distinguiu cinco elementos, os quais seriam: o 

aspecto sonoro; as nuanças e variantes componentes do significado material; as 

relações e interrelações estabelecidas entre os vocábulos; o momento entonacional, 

que expressa as relações axiológicas; o sentimento da atividade vocabular, do 

engendramento ativo do som significante, envolvendo os momentos motores que 

estabelecem uma relação axiologicamente determinada (BAKHTIN, 2010, p. 62). 
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            Teríamos, então, outro elemento fulcral na proposição freireana, que reitera 

os dois pilares – leitura do mundo\leitura da palavra – sobre os quais se ergue a 

pedagogia da leitura: uma palavra só é válida se disser algo a respeito do mundo; 

palavra verdadeira e não palavra morta, conforme afirmação dos próprios 

alfabetizandos em processo de compreensão do funcionamento do sistema 

alfabético. Paulo Freire defendia a formação do sujeito dialógico, entendido como o 

que ousasse tomar a palavra, como o fez aquele operário.  

             Assim, na primeira experiência de alfabetização, Freire sugeriu fossem 

utilizadas no máximo 17 palavras a serem tomadas como mote, escolhidas dentre as 

que compunham o acervo coletado durante o levantamento vocabular. As palavras 

deveriam ser acrescentadas à Codificação. Haveria, então, dois recursos a serviço 

do processo alfabetizador:  

• a palavra, material que permitiria conhecer os anseios, as necessidades, 

enfim, tudo que se referia aos sujeitos educandos. Seria ela o elemento 

desvelador dos problemas existentes, o veículo das informações que 

norteariam a escolha do tema, o qual seria codificado, transformando-se em 

outro recurso ao qual ela – a palavra – se juntaria: a codificação. 

• a Codificação era, na verdade, uma outra maneira de apresentar aos 

sujeitos alfabetizandos o tema gerador. Então, consistia em uma 

problematização traduzida em linguagem não verbal. 

             Através desse recurso, Freire (1983) propunha um exercício que só ao 

homem é possível: separar-se de sua atividade, objetivar o mundo frente a situações 

por ele mesmo vivenciadas. Nesta perspectiva, a descodificação – atividade em 

torno da Codificação – era o momento em que se iniciava a instauração do diálogo, 

definido como fenômeno humano, encontro dos homens, condição para a 

transposição do limite da relação eu-tu, mediatizada pelo mundo.  

            Uma situação sociológica codificada – a recriação de um acontecimento real 

– permitiria ao sujeito ver-se de um lugar só possível ao outro: um posicionamento 

exterior, só assumido pelo único centro valorativo do mundo, responsável pela 

arquitetônica valorativa concreta, construída pela interpelação, seguida de reflexão 

sobre o objeto que sofreu o questionamento.      
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            A descodificação seria um momento em que as consciências se 

encontrariam co-intencionadas ao desafio; deveria ser organizada em três etapas – 

não estanques – aspecto para o qual Freire (1983, p. 63) chamou a atenção: 

1. geralmente em silêncio, os sujeitos dirigiam o olhar sobre a codificação 

para apreendê-la na totalidade; 

2. a descrição do que está nela representado, o que Freire chamou de cisão 

da totalidade admirada, um olhar para sua realidade de um lugar no interior 

dela mesma;    

3. a retomada da admiração inicial, que permite perceber a totalidade, o que 

só é possível de uma posição exterior.  

              Esse primeiro momento, olhar de dentro para reconhecer seu lugar e seu 

tempo, seguido de uma postura de objetivação, para problematizar sua realidade, o 

olhar de fora, remete ao movimento responsavelmente consciente da consciência de 

que falou Bakhtin (2008, p. 54). Os sujeitos tornariam realidade o potencial humano 

de distanciar-se de sua atividade ou do objeto cognoscível, objetivá-la, o que Freire 

denominou tomada de distância.  

               Freire parecia buscar os efeitos desencadeados nele próprio pelo embate 

ocorrido entre ele e o homem que o levara a compreender ser possível à linguagem 

estar a serviço da opressão. Além disso, percebeu o quanto estava desatento aos 

acontecimentos do mundo, dentre eles as disparidades entre as realidades dos 

sujeitos; naquele caso, a realidade e a crueza da vida dos sujeitos que compunham 

aquela audiência que estava diante dele (FREIRE, 1994, p. 24-27).  

               Nas proposições elaboradas a partir daquele embate, Freire parecia 

considerar que “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 a 

nossa compreensão” (BAKHTIN, 2009, p. 14). A palavra verdadeira, a que aponta 

para uma denúncia do mundo, estaria então no cerne de suas reflexões. 

            A atividade de descodificação poderia se desenvolver em uma conversa; um 

texto verbal, ou textos não verbais: uma fotografia, uma paisagem, um desenho. A 

problematização se desenvolveria durante a codificação, que deveria estar 

direcionada ao discernimento, à conscientização. Neste sentido, possibilitaria, por 

exemplo, “discernir os diferentes papeis sociais nas relações patrão\empregado; 

aperceber-se das circunstâncias espaço-temporais suas contemporâneas, 
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compostas de aspectos sócio-econômicos e políticos. Ou seja, possibilitaria construir 

a compreensão o que move as relações sociais de produção, os interesses de 

classes” (FREIRE, 1994, p. 24-26).  

            Freire (1994) mostrou como e em que medida essa atividade permitiria o 

exercício da criticidade, o que para Bakhtin (1997, p. 135) só é possível na 

enunciação, pois esta envolve, necessariamente, “uma orientação apreciativa. É por 

isso que, na enunciação viva, cada elemento contém ao mesmo tempo um sentido e 

uma apreciação”. 

            Das conclusões forjadas nas inúmeras reflexões desencadeadas a partir 

daquele embate, Freire construiu a proposta pedagógica que teria como método o 

diálogo, uma proposta dialógica, nas palavras dele próprio. Nas leituras por ele 

empreendidas, as quais resultaram em tantos escritos, Freire via ganharem 

consistência sua assertiva de acordo com a qual o processo de aprendizagem 

deveria se dar de forma dialogada.  

             Em Pedagogia da Esperança, Freire (1994) descreveu a condução desse 

modo de abordagem que deveria levar em conta o caráter imanentemente relacional 

do ser humano: o diálogo, intencionado mais à provocação de perguntas do que a 

geração imediata de respostas. O que importava mesmo era a conscientização 

crítica – o trânsito da consciência intransitiva ou da transitiva ingênua para a 

transitiva crítica – que na perspectiva bakhtiniana seriam a consciência ptlomaica e a 

galileana, respectivamente. 

             Assim, Freire descreveu um momento em que essa possibilidade se tornou 

um fato; uma circunstância em que se problematizou a situação existencial de um 

determinado grupo e como isso ocorreu. O recurso utilizado – uma codificação oral – 

promoveu mudança nas concepções dos sujeitos oprimidos. Mesmo no silêncio 

daqueles homens era perceptível a diferença, antes, durante e depois do diálogo – a 

estratégia para a descodificação. A seguir, a transcrição do referido embate: 

 

– Muito bem – disse eu a eles. – Eu sei. Vocês não sabem. Mas por 
que eu sei e vocês não sabem?  
Aceitando o seu discurso, preparei o terreno para minha 
intervenção. A vivacidade brilhava em todos. De repente a 
curiosidade se acendeu. A resposta não tardou.  
– O senhor sabe porque é doutor. Nós, não.  
– Exato, eu sou doutor. Vocês não. Mas, por que eu sou doutor e 
vocês não?  
– Porque foi à escola, tem leitura, tem estudo e nós, não. 
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– E por que fui à escola?  
– Porque seu pai pôde mandar o senhor à escola. O nosso, não.  
– E por que os pais de vocês não puderam mandar vocês à escola?  
– Porque eram camponeses como nós.  
– E o que é ser camponês?  
– É não ter educação, posses, trabalhar de sol a sol sem direitos, 
sem esperança de um dia melhor.  
– E por que ao camponês falta tudo isso?  
– Porque Deus quer.  
– E quem é Deus?  
– É o Pai de nós todos.  
– E quem é pai aqui nesta reunião?  
Quase todos de mão para cima, disseram que o eram.  
Olhando o grupo todo em silêncio, me fixei num deles e lhe 
perguntei: – Quantos filhos você tem?  
– Três.  
– Você seria capaz de sacrificar dois deles, submetendo-os a 
sofrimentos para que o terceiro estudasse, com vida boa, no Recife? 
Você seria capaz de amar assim?  
– Não!  
– Se você – disse eu –, homem de carne e osso, não é capaz de 
fazer uma injustiça desta, como é possível entender que Deus o 
faça? Será mesmo que Deus é o fazedor dessas coisas?  
Um silêncio diferente, completamente diferente do anterior, um 
silêncio no qual algo começava a ser partejado. Em seguida:  
– Não. Não é Deus o fazedor disso tudo. É o patrão! (FREIRE, 1994, 
p. 24-26) 

 

              O silêncio anterior à discussão era gerado pelo medo de tomar a palavra, 

de pronunciar o mundo. Durante a abordagem de Freire, o silêncio era rompido 

pelas respostas, as réplicas dos sujeitos. No final, o silêncio era outro: dava-se em 

uma atmosfera de descoberta, de discernimento.  

             Dessa discussão, há que se destacar princípios subjacentes ao 

direcionamento dado e ao modo de compreensão dos camponeses. 

             Do direcionamento dado, destacam-se: 

1. a necessidade de compreender a existência e a validade de saberes 

diversos,  

2.  a compreensão do fazer humano como responsável por uma organização 

que exclui seus pares; 

3.  o caráter indispensável de uma leitura crítica do mundo para a tomada da 

palavra-ação.  

            O terceiro princípio, que contém os dois pilares sobre os quais se assenta a 

pedagogia freireana: a leitura do mundo\leitura da palavra, consistiria no movimento 

viabilizador da compreensão do homem como sujeito criador de conhecimento. Tal 
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compreensão é o que Freire chamou de consciência transitiva crítica, cuja 

construção se dá por meio do diálogo, encontro entre as consciências, centros 

valorativos do mundo.  

             Em um dos registros de Freire (1994) sobre seus encontros com 

trabalhadores do campo, encontra-se uma pista da vertente que lhe serviu de 

paradigma para a prática do diálogo, de que ele tratou reiteradas vezes, desde os 

primeiros escritos. Trata-se de um momento em que Freire (1994) propôs o que 

apresentou como um jogo. A seguir, transcrevemos um fragmento do relato no qual 

encontramos a referência à concepção de diálogo que fundamenta sua proposta 

com a descodificação. Novamente a discussão é em torno da construção do saber. 

A seguir, um fragmento do diálogo, a partir do momento em que Freire os leva a 

questionar o porquê de alguns terem acesso ao saber escolarizado e outros não: 

 
Muito bem, disse em resposta à intervenção do camponês. Aceito 
que eu sei e vocês não sabem. De qualquer forma, gostaria de lhes 
propor um jogo que, para funcionar bem, exige de nós absoluta 
lealdade. Vou dividir o quadro-negro em dois pedaços, em que irei 
registrando, do meu lado e do lado de vocês, os gols que faremos 
eu, em vocês; vocês, em mim. O jogo consiste em cada um 
perguntar algo ao outro. Se o perguntado não sabe responder, é gol 
do perguntador. Começarei o jogo fazendo uma primeira pergunta a 
vocês.  
A essa altura, precisamente porque assumira o momento do grupo, 
o clima era mais vivo do que quando começáramos, antes do 
silêncio.  
Primeira pergunta:  
– Que significa a maiêutica socrática?  
Gargalhada geral e eu registrei o meu primeiro gol.  
– Agora cabe a vocês fazer a pergunta a mim – disse.  
Houve uns cochichos e um deles lançou a questão:  
– Que é curva de nível?  
Não soube responder. Registrei um a um.  
– Qual a importância de Hegel no pensamento de Marx?  
Dois a um.  
– Para que serve a calagem do solo?  
Dois a dois.  
 
Assim, sucessivamente, até chegarmos a dez a dez.  
Ao me despedir deles lhes fiz uma sugestão: Pensem no que houve 
esta tarde aqui. Vocês começaram discutindo muito bem comigo. 
Em certo momento ficaram silenciosos e disseram que só eu 
poderia falar porque só eu sabia e vocês não. Fizemos um jogo 
sobre saberes e empatamos dez a dez. Eu sabia dez coisas que 
vocês não sabiam e vocês sabiam dez coisas que eu não sabia. 
Pensem sobre isto (FREIRE, 1994, p. 24). 
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              A referência de Freire à maiêutica socrática, conjunto de estratégias 

utilizadas pelo filósofo Sócrates na condução dos diálogos promovidos em encontros 

com seus interlocutores para persuadi-los, é outro ponto de convergência entre seu 

pensamento e o pensamento bakhtiniano, este materializado nos estudos da 

estética literária. A maiêutica socrática – o parto de idéias ou das almas – seria uma 

homenagem de Sócrates à profissão de sua mãe, uma parteira. 

             Para Bakhtin (2009), os diálogos socráticos se constituíam da viva voz 

humana, cujos ecos se encontravam no movimento inacabado do cotidiano.              

Bakhtin se deteve nas considerações acerca dos diálogos socráticos, em busca de 

delimitar seu interesse por esse gênero, bem como apontar sua importância para a 

composição do que denominou romance polifônico, cujo criador teria sido 

Dostoievski, Bakhtin os definiu como 

 

o método propriamente socrático de revelação da verdade e a forma 
exterior do diálogo registrado e organizado em narrativa. É esse 
caráter criativo livre que observamos nos ‘diálogos socráticos’ de 
Platão, em menor grau em Xenofonte e nos diálogos de Antístenes, 
que conhecemos em fragmentos (BAKHTIN, op. cit, p. 112). 

 

             Bakhtin se propôs a destacar os aspectos relevantes para seu estudo sobre 

Dostoievski. Aos diálogos socráticos estaria subjacente uma concepção dialógica da 

verdade e do que sobre ela pensa o ser humano. Trata-se de uma oposição à 

concepção do caráter acabado da verdade, tanto quanto aos que se consideram 

sabedores de algo. O método dialógico da busca da verdade: 

 
A verdade não nasce nem se encontra na cabeça de um único 
homem; ela nasce entre os homens, que juntos a procuram no 
processo de sua comunicação dialógica. Sócrates se denominava 
“alcoviteiro”: reunia as pessoas, colocando-as frente a frente em 
discussão, de onde resultava o nascimento da verdade. Em relação 
a essa verdade nascente, Sócrates se denominava “parteira”, pois 
contribuía para o seu nascimento. Daí ele mesmo denominar o seu 
método de maiêutico (BAKHTIN, op. cit. p. 113). 

            

             Ao contrário de Freire, Bakhtin (op. cit. p. 115) discorreu sobre as vertentes 

e os fundamentos sobre os quais se assentava o diálogo. Descreveu a síncrise e a 

anácrise, os dois procedimentos fundamentais que compunham a condução do 

diálogo socrático.  
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              A síncrise seria um modo de confrontação de diferentes pontos de vista, de 

palavras-opiniões diversas referentes ao objeto no ‘diálogo socrático’, resultado da 

própria natureza desse gênero. Era o percurso feito quando se pretendia provocar o 

confronto de duas ou mais opiniões distintas acerca de um mesmo tema. Assim, na 

perspectiva socrática, a divergência seria condição para a ocorrência do diálogo. 

              A anácrise era utilizada para provocar a palavra pela própria palavra.  

Induzia-se o interlocutor a expor inteiramente suas opiniões. Ainda que 

obstinadamente concebidas, Sócrates lhes detectava as fragilidades, a falsidade ou 

a insuficiência, procedendo então à revisão e à reconstrução de tais concepções.  

             Então, afirmou Bakhtin,    

 
A síncrise e a anácrise convertem o pensamento em diálogo, 
exteriorizam-no, transformam-no em réplica e o incorporam à 
comunicação dialogada entre os homens. Esses dois procedimentos 
decorrem da concepção da natureza dialógica da verdade, 
concepção essa que serve de base ao “diálogo socrático”. Na base 
desse gênero carnavalizado, a síncrise e a anácrise perdem seu 
estreito caráter retórico-abstrato (BAKHTIN, op. cit., 113). 

 

             No diálogo em que Freire (1994) mencionou a maiêutica socrática, o que se 

percebe é o movimento de utilização da palavra com o intuito de provocar uma 

contrapalavra dos sujeitos, esta permeada de opiniões distintas, das quais Freire 

detectava as fragilidades para conduzir a uma (re)leitura do mundo, a um pensar 

acrescido de uma nota de criticidade, correspondente ao acento apreciativo de que 

tratou Bakhtin.  

             Então, Freire (op. cit.) lançou mão da síncrise e da anácrise para promover o 

pensar crítico, cuja característica, segundo ele próprio, é não se preocupar com os 

perigos da temporalidade; em vez disso, busca temporalizar o espaço. Esse pensar 

crítico gerado pelo diálogo viabiliza a comunicação, constrói uma autêntica 

educação, que tem como metas superar a contradição educador\educando, 

estabelecer-se como situação gnosiológica, na qual os sujeitos direcionam seu ato 

cognoscente ao objeto cognoscível que os mediatiza, ou seja, os sujeitos são 

coparticipantes da construção de seu próprio conhecimento (FREIRE, 1994, p. 98). 

              Além da questão do diálogo, há ainda outro ponto a ser observado ao longo 

da discussão na qual Freire se referiu ao método socrático de provocar a palavra. 

Para Freire (1994), aquele foi um momento em que os camponeses, pela primeira 

vez, buscaram concretamente a transposição de suas limitações através do que ele 
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chama de Pedagogia do oprimido, de aderência do oprimido ao opressor para, 

tomando distância dele, localizá-lo fora de si, como diria Fanon (apud Freire, op. cit., 

p. 24).  

            Trata-se do processo de conscientização, o próprio diálogo, materializado e 

percebido na tomada da palavra, combustível da consciência, mas também a arena 

na qual ocorrem os encontros entre os seres que a possuem, momentos dos quais 

resultaria a conscientização, que é devir humano e, portanto, interminável. 

Considerando a aprendizagem nesta perspectiva de processo conscientizador, 

realizável apenas pelo diálogo, Freire tinha um conceito de consciência que 

norteasse tal assertiva, o que discutimos a seguir. 

 

4.5.1 Na arena, a palavra – o encontro de consciências  

 

             Ao tratar da relação subjetividade\objetividade, Freire (1983, p. 30) apontou 

três argumentos que fundamentavam a perspectiva antidialógica da educação: a 

urgência dos resultados, indispensável à conjuntura de então; a incerteza da 

realização dos objetivos; o desconhecimento das técnicas por parte dos sujeitos 

camponeses.  

             Na base desses três obstáculos, estariam alguns equívocos gnosiológicos, 

que poderiam ser sintetizados em dois: a concepção do conhecimento como algo 

acabado, terminável; a consciência como um recipiente à espera do conhecimento a 

ser doado. 

               Para Freire (2008), entretanto, consciência é discernimento, algo inerente 

ao ser humano. “Na história de sua cultura, terá sido o do tempo – o da 

tridimensionalidade do tempo – um de seus primeiros discernimentos”. Tal 

constatação possibilita a emersão do tempo, o que lhe confere o status de ser 

histórico: aquele que não se torna refém do tempo, nele não se afoga. 

            De acordo com Freire (1978 p. 35), é possível perceber nas atitudes dos 

sujeitos diferentes tipos de consciências de: a consciência intransitiva e a 

consciência transitiva. 

            A consciência intransitiva se revela no interesse por questões de ordem 

quase exclusivamente biológica, ou seja, o desconhecimento da dimensão histórica 

do Ser. A consciência intransitiva impede ao homem a percepção, a captação de 

situações, de questionamentos que lhes são feitos. Esse tipo de consciência poderia 
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ainda regredir para um nível fanatizado, uma forma rebaixativa, ostensivamente 

desumanizada, que o autor considerou uma ameaça ao estágio de transição em que 

se encontrava a sociedade brasileira. 

             A consciência transitiva é percebida no interesse por questões que 

expressam espiritualidade, historicidade, transpondo aspectos biológicos 

vegetativos. Esse tipo de consciência, no dizer de Freire (op. cit., p. 35) torna-o 

permeável e vibrátil, ou seja, comprometido com a existência. Entretanto, este 

estágio pode ainda evidenciar traços de ingenuidade, necessitando então 

desenvolver sua capacidade de acrescentar ao mundo real notas de criticidade, o 

que só seria possível por meio do diálogo, que ampliaria a capacidade de 

compreensão e de resposta às demandas das circunstâncias suas contemporâneas. 

A perspectiva de diálogo com seus iguais e com seu mundo possibilitaria transitivar-

se, passar da consciência intransitiva para a transitiva, ou da versão ingênua desta 

para a transitiva crítica.  

            Por intransitividade, Freire (2008, p. 33), compreendeu a limitação do 

universo de apreensão, o que resulta na incapacidade de discernir entre os aspectos 

dos objetos e dos estímulos da circunstância, e o homem se faz então mágico 

(FREIRE op. cit. p. 35).  

            Então, mesmo em estágio de ingenuidade, o ser humano é ontologicamente 

aberto; jamais um ser esmagado por um tempo e um espaço todo poderosos. Tais 

aspectos deveriam ser considerados por uma educação problematizadora, que deve 

negar os comunicados para promover a comunicação, privilegiando o aspecto 

essencial da consciência – a intencionalidade, que a faz sempre consciência de, não 

apenas quando se intenciona a objetos, mas também quando se volta sobre si 

mesma, ao que Jaspers (1960, p. 50, apud Freire, 1979, p. 39) chama de cisão.                      

Para Freire, então,  

 

existir é um conceito dinâmico. Implica uma dialogação eterna do 
homem com o homem, do homem com a circunstância. Do homem 
com seu criador. Não há como se admitir o homem fora do diálogo. 
E não há diálogo autêntico sem um mínimo de consciência 
transitiva. É essa dialogação do homem em torno das sugestões e 
até com as sugestões que o faz histórico (FREIRE, op. cit. p. 35). 
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              Do fragmento supratranscrito, pode-se depreender a concepção freireana 

de diálogo. Este consistiria no movimento que impulsiona o próprio existir humano, 

constituído no estabelecimento de relações de vários tipos: do homem com o 

homem – a intersubjetividade; do homem com sua circunstância: a temporalidade, a 

historicidade; do homem com seu criador: a religiosidade. Enfim, concluiu Freire 

(2008, p. 35), o homem não existe fora do diálogo, cuja autenticidade é conferida 

pela consciência transitiva, ainda que em nível incipiente de transitividade.  

              O conceito de diálogo discutido por Freire nesse fragmento remete ao 

conceito bakhtiniano de dialogismo, um fenômeno quase universal, que penetra toda 

a linguagem humana e todas as relações e manifestações da vida humana, em 

suma, tudo o que tem sentido e importância (Marchezan, 2006, p. 116, 117).  

               No interior da discussão sobre o diálogo como fenômeno humano por meio 

do qual se processa a intersubjetividade, Freire baseou-se em Sartre (1965, p. 25-

26) para defender a concomitância na relação entre a consciência e o mundo, pois 

este é relativo àquela. Acerca dessa indissociável ligação mundo\consciência, 

referiu-se a um momento vivenciado durante um Círculo de Cultura, na discussão 

sobre o conceito antropológico de cultura, tal constatação foi elaborada por um 

analfabeto, ao expressar a afirmação de que não há mundo sem homem (FREIRE, 

2008, p. 40). 

             Essa assertiva freireana remete ao texto Para uma filosofia do ato, no qual 

Bakhtin (2008, p. 54) afirma que a consciência potencializa as mais remotas 

possibilidades, atualiza-as, torna-as realidade. Isso ocorre por meio do movimento 

responsavelmente consciente da consciência, cuja força motriz seria o tom 

emocional volitivo que se origina, emana e se ressignifica nos encontros entre os 

centros de valoração do mundo: os seres humanos, com sua capacidade de 

discernimento. 

             Freire (1979, p. 41) inseriu a questão da alteridade: o não-eu constituinte do 

eu, para reiterar o caráter indissociável da relação entre o mundo e a consciência: 

esta é a razão de existir daquele. Desse modo, o mundo constituinte da consciência 

se torna mundo da consciência, um percebido objetivo seu, ao qual se intenciona.             

Então, aproximar-se da realidade seria a tomada de consciência, não a 

conscientização. Esta seria o processo de desenvolvimento crítico da tomada de 

consciência. Para tanto, exige-se a ultrapassagem da dimensão espontânea da 
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apreensão da realidade, o que significaria assumir uma posição epistemológica 

(FREIRE, 1979, p. 42).  

             Nessa perspectiva, a conscientização possuiria níveis. É ao que parece 

remeter Freire, ao classificá-la como teste de realidade; também ao afirmar: quanto 

mais conscientização, mais se desvela a realidade, mais se penetra na essência 

fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo (FREIRE, op. 

cit. p. 43).  

              Assim, não basta estar frente à realidade em uma falsa atitude intelectual. 

Conscientização só é possível no movimento dialógico da unidade do ato ação-

reflexão, constituinte do modo de ser e de transformar o mundo, essencialmente 

humano. É, portanto, também, a conscientização: 

•  compromisso histórico – responsabilidade, o não álibi de Bakhtin, que 

implica o ser humano não estar centrado na sua individualidade); 

•  consciência histórica – discernimento da história como biografia humana; 

•  inserção crítica na história – reelaboração de respostas para os diversos 

desafios que se apresentam aos sujeitos; 

•  assunção de posicionamento ativo de (re)fazer o mundo através da 

atitude de (re)criação da existência a partir do material que a vida coloca à 

disposição. 

 

             Então, o que poderia e deveria a educação fazer diante desse iminente 

perigo? Primordialmente, direcionar seu olhar para o “desenvolvimento e a 

democracia”. Com esse objetivo, caber-lhe-ia, então,  

 

• potencializar os sujeitos com ferramentas com as quais lhes fosse possível 

resistir ao desenraizamento de que a civilização industrial está munida; 

• possibilitar uma discussão radicalmente crítica de sua problemática, bem 

como de sua ação em direção a ela, além de propiciar-lhe a posição de 

constante diálogo, de reiteradas revisões, de observação crítica de suas 

concepções. 

 

             Em síntese, afirmou Freire (1979, p. 35) que a conscientização não se pauta 

na dicotomização entre a consciência e o mundo; ao contrário, fundamenta-se e 
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materializa-se na relação dialógica entre ambos. Ao apresentar o binômio 

consciência\conscientização, mostrou que, embora aquela seja algo inerente ao 

humano, dela, é coerente dizer que, não garante a criticidade, o que torna 

indispensável promover situações que a agucem, possibilitando o senso crítico. 

            A esse aguçamento, Freire chamou de conscientização; processo, portanto, 

ininterrupto, a ser conduzido pelo diálogo, caminho proposto por Freire para as 

relações entre os pares humanos, sistematizado para a educação, especificamente 

para a alfabetização. E esse processo só é possível por meio da instauração do 

diálogo, conceito fundamental na obra freireana. O diálogo aparece aqui como 

mecanismo para a construção do sujeito, tal como é proposto por Bakhtin, no estudo 

do diálogo socrático, em que mediante o questionamento dos saberes assimilados 

da cultura, o indivíduo faz a revisão do seu modo de ser no mundo, com o qual se 

relaciona na intersubjetividade, na alteridade, e do qual precisa – no dizer de Bakhtin 

– auscultar as vozes que lhe chegam por meio da palavra viva e concreta, arena na 

qual se estabelecem os sentidos que movimentam as relações humanas, 

imanentemente dialógicas, ideológicas. 
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CONCLUSÃO 

 

             Bakhtin e Freire convergem ao conceberem os humanos como corpos 

conscientes, capazes de acrescer ao mundo suas próprias vontades, que se 

manifestam na (re)criação dos espaços e tempos.  

            Uma síntese entre o pensamento de Mikhail Bakhtin e o de Paulo Freire 

acerca do lugar do homem no mundo, e com ele, poderia ser encontrada na 

afirmação de Paulo Freire, em Educação como Prática da Liberdade (2008), ao dizer 

que o homem é um ser de relações. Essa característica humana torna inevitáveis, 

compulsórias mesmo, o estabelecimento de relações diretas e indiretas, as quais 

podem se dar por meio da leitura de estudos dos mesmos autores de diversas áreas 

de interesse.  Essa coincidência de interesses como leitores ocorreu entre Paulo 

Freire e Bakhtin, que tiveram acesso a textos de filósofos antigos e modernos. 

Dentre os antigos, Aristóteles, Sócrates, Platão.  

           Dentre os filósofos modernos, leram Descartes, Kant e os neokantianos; as 

teses de Marx e os estudiosos que aplicaram suas concepções nas diversas áreas 

do conhecimento; de Hursserl, provavelmente sobre a consciência. De Bergson, 

ambos focalizaram a questão da duração no que se refere às relações entre o 

espaço e o tempo na construção da historicidade humana. Encontram-se ainda 

leituras de Hegel, Kieerkegaard, Karl Jaspers, Santo Agostinho. 

            Freire e Bakhtin também fizeram leituras de linguistas, dentre os quais, 

Saussure, cuja teoria, de caráter estruturalista, Bakhtin lançou mão para refutar, e 

que influenciou estudiosos de outras áreas como a Antropologia.  

           Tiveram em comum a preocupação com as concepções dos seres humanos, 

de sua ação e de seu posicionamento no mundo. Embora em tempos e espaços 

diferentes, duas consciências intencionadas a objetivos divergentes, mas que 

apresentavam, no percurso de suas reflexões, pontos que se tangenciam. Bakhtin 

aprofundou o estudo da linguagem, entendendo-a como propriedade intrínseca ao 

ser humano. Portanto ao examinar a linguagem, ele também analisa o homem. 

Freire, por sua vez, elabora uma proposta educativa cujos fundamentos sejam 

capazes de responder a indagações dos homens sobre si mesmos. Os dois 

estudiosos, como se vê, entendem o ser humano – quer representados em seres da 

ficção ou não – como indivíduos em construção na/pela linguagem.   
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              O cenário em que viveu Bakhtin contribuiu para o aprofundamento de suas 

reflexões sobre a linguagem. Os diálogos com o seu tempo materializam-se em 

considerações que envolvem os mais diferentes filósofos, como os supracitados; 

linguistas, principalmente Saussure; bem como o pensamento de outros 

estruturalistas, estudiosos saussureanos. A psicanálise de Freud, os teóricos da 

literatura e importantes obras de autores, como Dostoievski, Tolstoi, Rabelais, 

Dante, entre outros. Foi intenso o diálogo com as correntes de pensamento de seu 

momento histórico e da cultura. 

             Também motivado pelas urgências de seus tempo e espaço, a busca de 

Freire por respostas resultou em uma filosofia para a educação: a pedagogia do 

oprimido, que deveria responder à indagação dos homens sobre si mesmos. Era 

uma resposta de Paulo Freire à urgente demanda de seu tempo, uma situação-

limite. Intencionada a esta, um ato-limite. Neste caso, uma ação educativa, cujo 

objetivo era provocar nos sujeitos outros atos com esse mesmo intuito. 

              No percurso da materialização do intento de Freire, encontra-se a 

ocorrência de diálogos diretos e indiretos entre os dois pensadores. Por exemplo, o 

diálogo de Freire com a Revolução Russa, contemporânea a Bakhtin; um movimento 

que então insinuava seu projeto socialista para a América Latina, depois de ter se 

institucionalizado e estar bem avançado na Europa.  

             No caso de Freire, o diálogo com esse movimento foi indireto, por meio de 

leituras, cujo reflexo aparece em seu texto Pedagogia do Oprimido, no qual Freire 

(1983) apresenta uma discussão mais consistente na fundamentação de sua 

proposta, principalmente nos aspectos social, econômico e político. Nesse escrito, 

encontra-se uma abordagem de cunho marxista, no tratamento de questões relativas 

ao conflito entre as classes sociais, que se digladiam pela linguagem, materializada 

na palavra. E eis outro ponto de encontro entre Bakhtin e Freire: a concepção da 

palavra como material da linguagem, utilizada por todas as classes, mas instrumento 

de que fazem uso os componentes da classe dominante, para exercer sua 

hegemonia. 

            Assim como Bakhtin, Freire reposiciona a palavra, cujo uso no processo de 

aprendizagem se pautava na sobreposição de aspectos sonoros aos pragmáticos. 

Para Freire, entre a palavra e o mundo, cujo centro de valores, no dizer de Bakhtin, é 

o homem, ser de consciência, estava a palavramundo, o signo verbal, forjado na 
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interação das consciências, acontecimento que na perspectiva bakhtiniana é 

chamado de diálogo, o mesmo diálogo socrático de que fala Freire – a Maiêutica. 

              Então, outro “lugar de encontro” entre o filósofo russo e esse filósofo 

brasileiro foi a leitura do pensamento socrático, registrado nos diálogos que Bakhtin 

(2009, p. 123, 124) definiu como “um gênero específico e amplamente difundido na 

contemporaneidade” por seus discípulos. Teriam sido escritos por alguns 

pensadores como Platão, Xenofonte, Antístenes, Ésquines, Simia, Fédon, 

Alexameno, Euclides, Gláucon, Cráton. Entretanto, só são encontrados os escritos 

por Platão e Xenofonte. Dos outros existem apenas fragmentos.  

             Por dois motivos, o diálogo é apontado pelo filósofo russo como um embrião 

“do gênero romance: por ser a viva voz humana, o coloquial real e imediato seu 

núcleo; por trazer implícita a visão inacabada de uma realidade, que parte da 

atualidade composta de pessoas e de suas respectivas opiniões” (BAKHTIN, 2010, 

p. 414). Essa(s) viva(s) voz(es) humana(s) era(m) abordada(s) por Sócrates através 

da síncrese e da anácrise, procedimentos fundamentais do diálogo socrático. A 

anácrise é a técnica de provocar a palavra pela própria palavra. A síncrese consiste 

em confrontar distintos pontos de vista sobre um determinado objeto. “Atribuía-se 

uma importância muito grande à técnica dessa confrontação de diferentes palavras-

opiniões referentes ao objeto no diálogo socrático, o que derivava da própria 

natureza desse gênero” (BAKHTIN, 2009, p. 125).   

             Nos escritos de Bakhtin, esse é o procedimento utilizado: promover o 

confronto entre palavras-opiniões acerca de um determinado objeto, que Sobral 

(2005, p. 137) denomina de método socrático bakhtiniano. 

             Paulo Freire, em seus encontros com os trabalhadores, utilizava tanto a 

Anácrise – a provocação da palavra pela palavra mesma, a interpelação com a qual 

pretendia uma re-visão dos sujeitos acerca de concepções defendidas quanto a 

Síncrise em suas discussões teóricas. Esta última ocorria quando, provocados, 

indagados, os trabalhadores expunham os seus pontos de vista. A Síncrise nada 

mais é do que a viabilização das diferentes formas de pensar; é, por exemplo, o 

embate entre um antigo modo de ver a vida e o novo, como ocorre no diálogo 

relatado anteriormente, entre Freire e os camponeses. De Sócrates, Freire refere-se 

à máxima Conhece-te a ti mesmo como princípio para a possível resposta às 

indagações dos sujeitos e de seu lugar no mundo, uma urgência naquele momento.  



173 

 

 

            Segundo Bakhtin (2009, p. 124), o diálogo socrático não é um gênero 

retórico. É um procedimento que se constitui da co-participação, à medida que a 

palavra do outro é focalizada de fato como outro ponto de vista. É o que considera 

como orientação dialógica, perspectiva na qual “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”. (BAKHTIN, op. cit., p. 75). Por íntima relação, certamente 

não se pode depreender concordância, mas embate. 

              Freire e Bakhtin, então, encontraram-se na concepção socrática da 

natureza dialógica da verdade e do que pensam os homens sobre ela. Nessa 

perspectiva, a verdade nasce na comunicação dialógica, só possível entre os 

homens, seres de consciência. O método dialógico de busca da verdade – 

constituído pelos procedimentos socráticos da Anácrise e da Síncrise – se opõe ao 

monologismo oficial, que se pretende dono de uma verdade acabada, bem como à 

ingênua pretensão dos que pensam saber alguma coisa. Na perspectiva socrática, a 

discussão se constitui um genuíno acontecimento ideológico de procura e 

experimentação da verdade (2009, p. 124).  

             Esse acontecimento ideológico é motivado pela característica essencial da 

consciência, fenômeno ideológico cuja característica é nunca se bastar por si 

mesma, o que a mantém em tensa relação com outra, e essa tensão se instaura 

pela palavra intencionada à do outro (BAKHTIN, op. cit., p. 124). Uma tensa relação 

se constitui pela manifestação de posições de diferentes sujeitos expressas na 

linguagem, pela palavra. Em expressando diferentes posicionamentos, ganham 

autoria, alçam à condição de enunciado. Reúnem, então, as condições para que 

surjam as relações dialógicas, só possíveis entre “eus” conscientes que julgam, no 

dizer de Bakhtin (2009, p. 216).  

            Tais considerações acerca do genuíno acontecimento ideológico de procura 

e experimentação da verdade, em que consiste o diálogo socrático, poderiam se 

referir ao que Freire propunha para o trabalho com a alfabetização nos Círculos de 

Cultura, cujo objetivo era mostrar aos sujeitos a importância de dizer sua palavra, 

pronunciar o mundo. Isso seria feito através da própria palavra, oriunda da realidade 

na qual eles se inseriam, sendo-lhes devolvida em outras palavras.  

             O encontro de Freire e Bakhtin por meio do pensamento socrático teria sido 

o mais duradouro, e no qual teria ocorrido o mais intenso dos diálogos entre eles. No 

interior desse diálogo instaura-se a concepção de linguagem como fenômeno que só 
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se realiza na comunicação dialógica dos seus usuários, nas palavras de Bakhtin 

(2009). É precisamente essa comunicação dialógica que constitui o verdadeiro 

campo da vida da linguagem.  

             Quando Freire propôs que todo o processo alfabetizador tivesse início na 

reunião de material verbal no interior mesmo da vida cotidiana dos sujeitos, que se 

constitui por diversas instâncias de atuação dentro e fora da comunidade, parecia 

conceber a linguagem, do mesmo modo que Bakhtin (2009), para quem “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”.  

             De caráter ideológico, tais relações são um acontecimento no campo do 

discurso, de natureza também dialógica. Expressam intenções de acordo-desacordo, 

afirmação-complemento, pergunta-resposta, etc. Não ocorrem entre palavras, 

orações ou outros elementos, mas entre enunciações completas. Por exemplo, “Em 

um artigo científico, onde são citadas opiniões de diversos autores sobre um dado 

problema – umas 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”  (BAKHTIN, 2009, p. 240).  

           A proposta de Freire, que reúne elementos para uma pedagogia da leitura, foi 

gestada nos tempos de suas experiências no SESI, ao longo das quais vivenciou 

episódios rememorados por ele em seus escritos, e que o marcaram definitivamente 

a prática, pois o fizeram perceber o equívoco de não ouvir as pessoas, não procurar 

conhecer os temas de seu interesse. Além disso, compreendeu: “A questão que se 

colocava – e descobri isso em seguida – não era a de fazer discurso sobre os temas, 

mas apreendê-los, desvelá-los na sua razão de ser” (FREIRE e BETTO, 1985, p. 

12). 

             Freire revelou ainda: “Naquela época eu não formulava teoricamente isso, 

mas o que fazia já era isso. Independente de no grupo dos círculos de cultura haver 

letrados ou não, nós estávamos fazendo leitura do mundo”. E essa leitura, esse 

desvelamento do mundo, construía-se pela palavra, ainda que aqueles sujeitos não 

conhecessem o funcionamento do sistema alfabético, nem pudessem escrevê-la 

(FREIRE e BETTO, op. cit., p. 14).  

             Na Introdução do livro Alfabetização: leitura do mundo, leitura da palavra, no 

qual Paulo Freire dialoga com Donaldo Macedo, encontra-se a seguinte afirmação 

de Giroux  (1990): 
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Exceto Paulo Freire, é difícil, na atual conjuntura histórica, identificar 
quaisquer posições teóricas ou movimentos sociais de maior 
importância que afirmem e ampliem a tradução de uma 
alfabetização crítica desenvolvida à maneira de teóricos radicais 
como Gramsci, Bakhtin e outros (GIROUX, 1990, p. 2). 

 

             Esta reflexão teve como objetivo contrapor a perspectiva freireana ao 

tratamento dado à alfabetização nos Estados Unidos, de acordo com a qual a 

linguagem neste processo era pensada conforme interesses econômicos, 

concebidos de maneira acanhada ou fundamentada em “uma ideologia destinada a 

iniciar os pobres e os desprivilegiados e as minorias na lógica da tradição cultural 

unitária e dominante”.  

             A assertiva de Henry Giroux remete à de Romão (2001, p. XIV), para quem 

nas proposições de Freire o que há de inovador é o modo de pensar, de abordar. De 

acordo com o autor, “sua contribuição ocorreu mais no universo paradigmático – 

uma nova maneira de raciocinar e de ler a realidade – do que no campo das idéias 

inéditas. Contudo, as idéias já desenvolvidas e conhecidas, ganham nova 

conotação, inédita, esclarecedora, sob sua pena”.            

              A convergência entre o educador brasileiro e Gramsci, apontada por Giroux 

(1990, p. 2), deve-se ao fato de ter sido Gramsci realmente um “parceiro de diálogo” 

nas leituras de Paulo Freire. Embora não esteja citado nos escritos, a concepção 

gramsciana de alfabetização coincide com a concepção freireana. Gramsci consta 

da lista de autores na biografia de Freire organizada por Ana Maria Araújo Freire 

(2006, p. 352).  

             Da convergência entre a posição teórica de Freire e a de Bakhtin, também 

apontada por Giroux (op. cit., p. 2), de fato parece dever-se mesmo à coincidência 

de parceiros de diálogos que ambos tiveram, pois, pela observação da trajetória 

desses dois pensadores, o encontro presencial não ocorreu. 

            Além de Sócrates, Freire e Bakhtin dialogaram através de Kant, citado em 

Extensão ou Comunicação? Mas também Ernst Cassirer “um dos mais importantes 

representantes da tradição neokantiana de Marburgo, desenvolveu uma filosofia da 

Cultura como uma teoria dos símbolos, baseada na Fenomenologia do 

Conhecimento”. Este estudioso teria ampliado a abrangência da crítica de Kant às 

demais formas da atividade humana. As categorias a partir das quais Kant concebeu 

o fato científico são percebidas por Cassirer como um aspecto particular de formas 
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simbólicas desveladoras do mítico, do estético e do social. A Crítica da Razão Pura 

teria sido transformada por Cassirer em uma crítica da cultura. 

            Se confrontadas as referências bibliográficas constantes dos escritos 

individuais de Paulo Freire, desde Educação e Atualidade Brasileira, pode-se 

verificar que o viés filosófico vai tomando consistência gradativamente.  

            Neste primeiro texto, datado de 1959, focalizou a circunstância brasileira de 

então, destacando a compulsoriedade de uma educação que mantivesse estreita 

relação com sua contemporaneidade, a qual Freire cuidou em descrever, 

destacando-lhe as peculiaridades e as marcas nela impressas por outros tempos 

brasileiros, bem como as emergentes demandas destes novos tempos. Tal análise 

foi pautada em leituras de cunho sociológico: autores brasileiros, como Guerreiro 

Ramos, que se propunha a pensar o Brasil vinte e quatro horas por dia; e Álvaro 

Vieira Pinto, dois grandes exponentes da Sociologia. Ambos estavam vinculados ao 

Instituto Superior de Estudos Brasileiros – ISEB, instituição que, de acordo com Freire 

(2008), foi responsável pelo desencadeamento de profundas mudanças no modo de 

pensar o País:  

 
Até o ISEB, a consciência dos intelectuais brasileiros ou da grande 
maioria daqueles que pensavam e escreviam dentro do Brasil tinha 
como ponto de referência tanto para o seu pensar como para a 
própria avaliação do seu pensar a realidade do Brasil como um 
objeto do pensar europeu e depois norte-americano (FREIRE, 2008, 
p. 106).  

 
               
             Freire (op. cit., p. 2008) afirmou ainda que esta instituição refletia “o clima de 

desalienação” peculiar à  “fase de trânsito”: a negação de uma busca por “refúgio e 

segurança na erudição sem o Brasil verdadeiro”. Perspectiva segundo a qual quanto 

mais intelectual, mais resistente à brasilidade . 

            Em Educação como Prática da Liberdade, seu primeiro livro, uma reedição 

da Tese, constam citações de filósofos, também elencados na Biografia organizada 

por Ana Freire (2006), e que coincidem com pensadores com os quais Bakhtin 

dialogou. 

            Dentre eles estão o psicólogo e filósofo alemão Karl Jaspers, cuja concepção 

sobre encontro foi tomada por Bakhtin como idealista, por excluir “o conflito e o 

confronto constitutivos das relações humanas, ao ver do Círculo de Bakhtin”, afirmou 

Sobral (2005, p. 127). Ao contrário de Bakhtin, Freire parecia concordar – pelo 
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menos nos primeiros escritos – com a perspectiva de Jasper, ao tratar inicialmente 

do conceito de diálogo como  

 

uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e 
gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da 
esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E 
quando os dois pólos do diálogo se ligam assim, com amor, com 
esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. 
Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há 
comunicação (FREIRE, 2008, p. 115). 

 
 
               Ainda outro ponto de intersecção entre Bakhtin e Freire foi a leitura do 

pensamento de Henri Bérgson (1895-1941), filósofo que trata da questão do tempo. 

De acordo com Sobral (2005), Bakhtin aproveita deste pensador a teoria da duração. 

Nesta perspectiva, Freire (1975) também se apoiou na teoria bergsoniana – sem 

explicitar o texto que teria lido – para dizer que o movimento da construção humana 

não se restringe ao aspecto cronológico, que se “amarra” em um calendário. É 

processo, duração. Freire referia-se, então, à questão do aprendizado de técnicas 

agrícolas por parte dos camponeses:  

 

Por isto, é um tempo de acontecimentos em que os camponeses, de 
geração em geração, se foram constituindo em uma certa forma de 
ser, ou de estar sendo, que perdura na nova estrutura. Esta é a 
razão pela qual o tempo da estrutura anterior, de certo modo, e em 
muitos aspectos, co-existe com este. Assim, é que os camponeses, 
no tempo novo, revelam, em seus modos de comportar-se, de 
maneira geral, a mesma dualidade básica que tinham na estrutura 
anterior (FREIRE, 1975, p. 59). 

 
  
              É por essa discussão pautada na teoria da duração que Freire toca na 

questão da consciência, dispositivo que diferencia o homem dos demais animais, 

que vivem imersos em seu tempo, em seu “excesso de tempo”. É a que lhe confere 

capacidade de refletir sobre seu estar no mundo, com ele (FREIRE, op. cit.).  

              Na discussão bakhtiniana acerca da consciência, um dos autores por ele 

citado é Ernst Cassirer, para quem a consciência tem como principal aspecto a 

representação. Cassirer, filósofo kantiano da Escola de Marburgo, cujas ideias 

Bakthin confessou terem-no conquistado, também aparece na lista dos autores lidos 

pelo educador brasileiro, que menciona os estudos de Kant acerca da “coisa em si”. 
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              Ao retomar o percurso cronológico dos escritos de Bakhtin, sua saída do 

território soviético e sua entrada no ocidente para serem traduzidos em outras 

línguas, encontra-se inicialmente uma tradução em francês, no ano de 1970, Le 

Príncipe Dialogique, por Todorov. No mesmo ano, encontra-se a tradução da obra 

sobre Rabelais, a qual só em 1987 chegou ao Brasil. Considerando ser este o 

idioma no qual Paulo Freire teria lido maior quantidade de livros, conforme informa 

Ana Maria Araújo Freire (2006) seria possível ter se interessado em ler tais textos.  

            Quando foi feita a primeira tradução de Bakhtin para a língua inglesa – em 

1971 – Freire já publicara há três anos a Pedagogia do Oprimido, bem como 

Educação como Prática da Liberdade. Então, um mapeamento de sua 

considerações acerca da alfabetização desvela coincidências com o pensamento 

bakhtiniano no que concerne à filosofia da linguagem, sem que se possa emitir 

certeza, negativa ou afirmativa, sobre um diálogo direto entre ele e Bakhtin.  

            Entretanto, em um de seus livros dialogados, Alfabetização: leitura do 

mundo, leitura da palavra, no qual se encontra Paulo Freire com dois parceiros de 

diálogo – Donaldo Macedo e Henry Giroux – os quais referem-se a Bakhtin na 

Introdução e nas notas referentes a ela, colocadas no final do livro; nestas notas, 

considera-se a proximidade entre as ideias de Bakthin e de Freire, apontando 

escritos desses dois pensadores para tal constatação: de Paulo Freire, foram 

citados: Pedagogia do Oprimido, Educação como prática da liberdade, Ação Cultural 

para a liberdade. De autoria de Bakhtin, Giroux citou: The Imaginatiom Dialogique e 

Marxism and Philosophy of Language.  

           Neste livro em parceria com Donaldo Macedo, logo após o Prefácio, Freire se 

dirige aos leitores em uma carta, para dizer-lhes que se trata de uma contraproposta 

do próprio Freire a uma editora norte americana que, no início de 1986, propos a 

tradução do livro A Importância do ato de ler em três artigos que se completam. 

Freire sugeriu então ao editor acrescentar aos ensaios a serem traduzidos ao inglês 

uma discussão com um professor de Psicolinguística da Universidade de 

Massachussets no Campo de Boston, Donaldo Macedo. Nesta publicação, há 

também a presença de Ann Berthoff, que assinou o Prefácio; bem como a de Henry 

Giroux, em uma análise crítica do que o próprio Paulo Freire chamou de uma 

pedagogia radical. Então, em 1987, a publicação em língua inglesa, sob o título: 

Literacy – Reading The Word and The World 
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              Este texto traz três momentos de discussão entre Freire e Donaldo Macedo: 

1) Repensando a alfabetização: um diálogo; 2) Alfabetização na Guiné Bissau: um 

reencontro; 3) O analfabetismo da alfabetização nos Estados Unidos. 

              Em um momento do primeiro diálogo entre esses dois estudiosos, Macedo 

e Freire (1990, p.37), este afirmou que os programas de alfabetização tem 

conduzido os sujeitos a silenciar a voz em vez de ampliar; incentivam à leitura do 

discurso dominante. Mas adiante, na página 38, Freire afirma que a pergunta de 

Macedo suscita a questão do “direito a múltiplas vozes”, embora não tenha ficado 

explícita esta afirmação na pergunta de Donaldo Macedo. Trata-se de um 

vocabulário bakhtiniano. 

             Ainda neste percurso, encontra-se o artigo Alfabetização e Pedagogia 

Crítica. O psicolinguista Donaldo Macedo, em um texto individual, ao tratar da 

questão da autoria, apoiou-se em Giroux, cuja afirmação sobre o discurso dos 

alunos remete a Bakhtin, para quem “a autoria do próprio mundo, que também 

implicaria a própria língua, significa o que Mikhail Bakhtin” define como dizer em 

outras palavras uma mesma história (DONALDO e FREIRE, 1990, p. 99). É o que 

propõe Paulo Freire ao defender que seja oportunizado ao oprimido dizer sua 

própria palavra, assumir a responsabilidade de sua própria existência, dela 

participando ativamente. 

            Então, o “rastreamento” dos textos de Paulo Freire que tratam do 

arquitetônica de sua pedagogia para a aprendizagem da leitura na alfabetização não 

aponta para um encontro real entre ele e Bakhtin, nem evidencia que Freire tenha 

mantido um diálogo direto com o filósofo russo através de textos do próprio Bakhtin.  

            As investigações empreendidas no percurso da epistemologia de Paulo 

Freire e de Bakhtin mostraram flagrantes de intersecção nas leituras desses dois 

pensadores no que concerne ao pensar sobre o Ser no mundo e com ele. E 

parecendo ambos conceberem o homem como “o animal da linguagem”, no dizer de 

Giroux (1990), trilharam semelhantes caminhos, os quais  acabaram por se 

configurarem em “diálogos” no percurso de suas reflexões sobre esta capacidade 

que destaca os humanos dos demais animais.  

             Dentre os diálogos, alguns parceiros comuns, o que faz parecer ter havido 

um efetivo encontro entre o filósofo russo e este grande educador e filósofo 

brasileiro.  
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             A partir deste pressuposto, apontamos a leitura de Sócrates como o mais 

intenso e significativo dos diálogos entre Bakhtin e Freire, pois ao tomarem o diálogo 

nos moldes daquele filósofo, conceberam-no fenômeno humano cuja força motriz é a 

consciência.  

             Reposicionaram a palavra: Bakhtin, colocando-a como signo; Paulo Freire 

situando-a na fronteira das relações humanas, denominando-a palavramundo, que 

é, na verdade, o signo de que fala o filósofo russo.  

            Assim, um mapeamento das considerações de Freire acerca da 

alfabetização desvela coincidências com o pensamento bakhtiniano no que 

concerne à filosofia da linguagem, sem que se possa emitir certeza, negativa ou 

afirmativa, sobre um diálogo direto entre ele e Bakhtin. Então, o que teria 

aproximado esses dois pensadores? 

            A condição de seres humanos, os quais, como corpos conscientes, 

acrescentaram ao mundo suas próprias vontades; manifestaram-se na (re)criação 

dos espaços e tempos. Como seres de relações, Freire e Bakhtin conheceram bem 

suas realidades, nelas se inseriram e em direção a elas se movimentaram. 

             Bakhtin, na Rússia, construindo uma reflexão sobre a representação das 

relações humanas na estética da criação verbal, no âmbito da literatura, tomando 

como subsídio a palavra, material da linguagem humana. A arquiteônica de uma 

antropologia filosófica, uma filosofia da linguagem. 

             Paulo Freire, no Brasil, construindo uma reflexão sobre as relações 

humanas no âmbito da educação, propondo uma Pedagogia que partisse de um 

olhar atento sobre a realidade dos sujeitos, apresentando-a a eles na perspectiva de 

poderem pronunciá-la pela leitura da palavra. Uma pedagogia no cerne da qual 

estava a concepção do ser humano como o animal da linguagem. 

             Entre Freire e Bakhtin, então, (des)encontros pela palavramundo. 
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