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Resumo 

Apresentam-se nesse artigo reflexões sobre a concepção de linguagem apresentada no texto 

de Paulo Freire, A importância do Ato de Ler - em confluência com os pressupostos teóricos 

de Mikail Bakthin na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Uma análise que demonstra a 

importância dessas fontes teóricas nas questões didático- metodológicas, visando aplicação de 

uma prática pedagógica discursiva e reflexiva nas aulas de Língua Portuguesa na Educação de 

Jovens e Adultos, que responda a uma demanda da sociedade contemporânea.  

Palavras chave: Concepção de linguagem – prática educativa – educação de jovens e adultos.  

 

 

Resumen 
Este artículo presenta reflexiones sobre la concepción de lengua que figura en el texto de 

Paulo Freire, La importancia del acto de leer - la confluencia con el trabajo teórico de Mijail 

Bajtin en el marxismo y la filosofía del lenguaje. Un análisis que demuestra la importancia de 

las fuentes teóricas en la enseñanza de cuestiones metodológicas, buscando la aplicación de 

una práctica pedagógica reflexiva y discursiva en la enseñanza del portugués en jóvenes y 

adultos, que responda a las demandas de la sociedad contemporánea. 

Palabras clave: lenguaje de diseño -  la práctica educativa  -   jóvenes y adultos 
 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
*
 Professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus de Jequié; Especialista em 
Língua Falada e Ensino de Português – PUC/ MG; Mestranda em Educação na Universidade Federal 
da Bahia. Linha de Pesquisa: Currículo e (In)Formação. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

2 

Introdução 

 

Este ensaio traz algumas considerações sobre o marco referencial 

bakthiniano identificado no texto de Paulo Freire – A importância do ato de ler – e a 

validade desses pressupostos para o trabalho de Língua Portuguesa nas salas de 

aula da Educação de Jovens e Adultos, sendo esta uma ação educativa entendida 

aqui como a abordagem de processos educativos associados à polifonia discursiva 

da vida cotidiana. 

Ainda sobre o este texto, ele é parte integrante da pesquisa em andamento 

desenvolvida pela autora, mestranda na Faculdade de Educação – FACED - da 

Universidade Federal da Bahia e o resultado de uma pesquisa bibliográfica norteou 

esta produção textual. Espera-se com este trabalho fornecer ao professor mais uma 

estratégia reflexiva, que lhe sirva de suporte para uma prática educativa progressiva, 

favorável à formação e à educação da pessoa humana.   

Paulo Freire é reconhecido mundialmente pela sua práxis educativa em favor 

dos oprimidos, a quem dedicou a sua principal obra: Pedagogia do Oprimido. A sua 

teoria ao enfatizar a prática de uma educação para a liberdade torna-se referência 

para as práticas de educação popular em geral e lhe confere o título de 

representante da concepção pedagógica libertadora. Foi um humanista, seu 

pensamento inspirou-se no personalismo de Emmanuel Mounier, bem como no 

existencialismo, na fenomenologia e no marxismo, sem, contudo, tornar-se apenas 

repetidor dessas doutrinas, pois soube assimilar delas elementos fundamentais para 

incluí-los na sua concepção pedagógica. 

O conceito de educação como processo de transformação do homem e do 

mundo conduz a obra de Paulo Freire para além da pedagogia, avançando para 

outros campos das ciências. Ao dedicar-se à educação popular, de trabalhadores, 

especialmente camponeses, homens e mulheres do campo, afeitos ao manejo rural, 

ligados à terra, ele estimula uma consciência, acima de tudo, de interação e 

convivência harmônica entre todos e seu meio.  

Para ele é fundamental o homem constituir-se e reconhecer-se como sujeito 

no mundo e não apenas como integrante de determinado grupo social. O que 

equivale dizer que esse homem não deve se colocar como um herdeiro das 

condições em que vive, como se elas não pudessem ser modificadas. É preciso 

assumir-se como co-responsável pela construção das condições do mundo em que 
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vive. Para tanto é preciso aprender a dizer sua palavra. ”Com a palavra o homem se 

faz. Ao dizer a sua palavra, assume conscientemente sua essencial condição 

humana.” (FREIRE, 1987, p.13). 

Mikhail Bakhtin, lingüista russo que ao analisar o discurso na arte e na vida, 

revolucionou a teoria linguística no século 20. Dedicou a vida à definição de noções, 

conceitos e categorias de análise da linguagem com base em discursos cotidianos, 

artísticos, filosóficos, científicos e institucionais. Bakhtin e seu Círculo, rede de 

profissionais que junto a ele estavam preocupados com as formas de estudar 

linguagem, literatura e arte, dialogaram com as principais correntes de pensamento 

de seu tempo. Na Rússia da década de 1920, tinham destaque as teorias de Karl 

Marx, das quais o Círculo aproveitou a noção fundamental da vida vivida como 

origem da formação da consciência.   

Um dos aspectos mais inovadores da produção do Círculo de Bakhtin, como 

ficou conhecido o grupo, foi enxergar a linguagem como um constante processo de 

interação mediado pelo diálogo - e não apenas como um sistema autônomo. "A 

língua materna, seu vocabulário e sua estrutura gramatical, não conhecemos por 

meio de dicionários ou manuais de gramática, mas graças aos enunciados concretos 

que ouvimos e reproduzimos na comunicação efetiva com as pessoas que nos 

rodeiam", escreveu o filósofo (BAKTHIN apud PONZIO, 2005, p.29). 

Para Bakthin, o homem constrói sua existência dentro das condições sócio-

econômicas objetivas de uma sociedade e diz ainda que “somente como membro de 

um grupo social, de uma classe social é que o indivíduo ascende a uma realidade 

histórica e a uma produtividade cultural" (BAKTHIN, 2006, p.93).  

Minha intenção é de perfilar um intertexto entre as idéias de Freire e Bakhtin, 

na tentativa de demonstrar que, mesmo com atuações em campos e em épocas 

históricas distintas, há similaridade nas idéias que nos levam às mesmas 

concepções sobre as diferentes significações assumidas pelas palavras no interior 

de um discurso, e como esses pressupostos estão validados para aplicação e 

investigação de questões didático-metodológicas na práxis pedagógica, visto que a 

sociedade no momento atual instaura o desafio de se pensar a educação a partir do 

par “experiência/sentido”(BONDÍA).É necessário que a ação educativa se paute em 

bases conceituais transdisciplinares de ótica circular que vejam as recorrências e os 

processos contínuos de mudanças ao invés de somente como uma cadeia de 
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linearidade;é o resgate dos “ fios dialógicos” (BAKTHIN) fundamentando a 

renovação das práticas em sala de aula. 

Assim, torna-se urgente inaugurar atitudes teóricas e práticas que possam 

situar-se para além da estreiteza que as paredes dos paradigmas ainda vigentes 

constroem. É preciso reconfigurar epistemologicamente o que é educar nas aulas de 

Língua Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos. Neste novo contexto, as 

práticas educativas para essa atualidade defrontam-se com as circunstâncias 

legadas e transmitidas pelo passado de dominação e opressão àqueles que formam 

as classes da EJA e são elas que também configuram as maiores necessidades 

educativas desses alunos, daí a necessidade e a possibilidade de instaurarmos 

práticas educativas emancipatórias. 

Proponho-me, neste trabalho, traçar um paralelo de algumas das ideias de 

Paulo Freire presentes no texto a importância do Ato de ler com os referenciais 

teóricos de Mikhail Bakhtin, em relação à (re)construção da identidade do homem a 

partir de sua própria percepção como sujeito de um discurso e do reconhecimento 

das circunstâncias históricas que permeiam todo esse discurso produzido por ele e 

no qual ele também se produz. Nesse processo de construção de identidade, a 

palavra - processo e produto da subjetividade humana - é essencialmente dialógica, 

isto é, é a própria palavra que vai entrelaçando-se e trespassando todas as ações 

humanas, tecendo a história. 

 

 

A LINGUAGEM COMO CONTINUUM DE INTERAÇÃO, DIÁLOGO E 

DESVELAMENTO 

 

A partir das falas iniciais de Paulo Freire no texto A importância do Ato de Ler, 

transparece a concepção de educação para ele como aquela que não permite a 

nenhum individuo viver imerso na inconsciência ou sob o jugo da dominação, sendo, 

portanto, um ato de libertação; nas palavras do próprio autor:[...] “reafirmar que 

sempre vi a alfabetização de adultos como um ato político e um ato de 

conhecimento,por isso mesmo, como um ato criador” (FREIRE,1989,p.13). Ou mais 

ainda: 
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[...] A leitura crítica da realidade, dando-se num processo de 
alfabetização ou não e associadas, sobretudo a certas práticas 
claramente políticas de mobilização e organização, pode constituir-se 
num instrumento para o que Gramsci chamaria de ação contra-
hegemônica. (FREIRE, 1989, p.14). 
 

 
E é nesse mesmo texto, que se materializa um discurso pautado na 

concepção dialógica de linguagem, que deixa visível o pensar de Freire acerca de o 

homem constituir-se na e pela linguagem, quando se refere [...] “este movimento do 

mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que 

a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos” 

(FREIRE,1989,p.14). Podemos dizer que, para ele, chegar a esse estado de 

consciência de estar no mundo só se realiza, tendo-se a linguagem como 

mecanismo de interação e diálogo. 

A leitura de mundo preceder a leitura da palavra tal como Freire concebe, 

remete-nos à teoria de Mikhail Bakhtin que também vê a linguagem como um 

constante processo de interação mediado pelo diálogo e não apenas como um 

sistema autônomo, mas sim, numa perspectiva de totalidade, integrada à vida 

humana.  

Nenhuma enunciação verbalizada pode ser atribuída a quem a 
enunciou: é produto da interação entre falantes e, em termos mais 
amplos, produto de toda uma situação social em que ela surgiu 
(BAKTHIN apud WEEDOOD, 2002, p.153).   

 

A linguagem, como compreendida pelos autores, é concebida na relação com 

a alteridade e a dialogia que esta relação implica, bem como serve, também, para 

mostrar que na nossa voz existem presentes outras tantas vozes. Vozes advindas 

das representações que os participantes têm de seus próprios papéis no mundo e 

de como esses papéis tecem a realidade e o momento histórico presente. Essas 

representações estão presentes no texto de Freire ora em discussão, como o lugar 

enunciativo de onde ele fala, categorizando-o como narrador que conta a sua 

experiência vivida para nos trazer suas reflexões como forma de orientações; o que 

pode ser visto como um modo de compreensão de si mesmo e de uma das formas 

de como se dera o seu próprio processo de construção de conhecimento.   

Embora esse aspecto da estruturação discursiva de narrar e pensar, e ao final 

elaborar teoria, seja muito importante e instigante não é a ele que me dedicarei 

nesta produção. Tecerei aqui algumas considerações a respeito do significado da 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

6 

linguagem, considerando-a como fenômeno e como categoria de compreensão do 

mundo, aproximando Paulo Freire e Bakthin cujas idéias me parecem 

correspondentes no que concerne à concepção e funcionamento da linguagem.  

Os dois autores compreendem a linguagem como produção ideológica e 

material. Bakthin diz ser todo signo ideológico, e a ideologia um reflexo das 

estruturas sociais. Portanto, toda modificação da ideologia acarreta uma modificação 

da língua. Para Bakthin, a evolução da língua obedece a uma dinâmica positiva, em 

parte por leis internas, e, sobretudo, por leis externas, de natureza social. O que 

equivale dizer que a linguagem não pode ser tratada na sala de aula apenas com a 

descrição dos fatos lingüísticos; é mister vê-la imbricada em um processo de 

natureza sócio histórica onde as ocorrências, normas e usos lingüísticos sejam 

analisados como demandas de uma sociedade num determinado momento.  

O reflexo desse posicionamento na educação transparece quando Freire 

argumenta que:                                                      

[...] desse ponto de vista, a alfabetização de adultos e a pós-
alfabetização implicam esforços de uma correta compreensão do que 
é a palavra escrita, a linguagem, nas suas relações no contexto de 
quem fala, e de quem lê e escreve, compreensão portanto  da 
relação entre “ leitura” do mundo e leitura da palavra. (FREIRE, 1989, 
p.20). 

 

Nessa perspectiva interacionista de linguagem, há uma natural tendência à 

mudança.  Se não houvesse mudança, toda enunciação seria citação constante dos 

mesmos enunciados. A linguagem não funciona nem sobre a permanência dos 

recursos expressivos, nem sobre a criação ininterrupta que não produz história. Por 

isso a linguagem é uma atividade constitutiva de si mesma, uma sistematização em 

aberto, produto do passado e projeção do futuro. Enfim, um sistema 

ciberneticamente aberto, ou seja, sujeito a influências de outros sistemas e que 

igualmente influencia esses sistemas que interage. 

A partir desse modo de funcionamento da linguagem, Freire extrai a assertiva 

de que nenhuma sociedade é uma estrutura em cujo movimento temos que nos 

inserir, mas uma arquitetura que demanda enunciações singulares a cada momento 

histórico em que o que se repete muda de sentidos e o que se altera adquire 

sentidos no que se repete. Indeterminação com história, movimento com futuro. E 

Geraldi (2005, p.12) conclui:  
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Explicitamente, em Paulo Freire, na comunicação, que se faz por 
meio de palavras, não pode ser rompida a relação pensamento-
linguagem-contexto ou realidade.  

E foi exatamente assim que aconteceu com Freire ao dizer que no processo 

de aprendizagem vivido junto a sua Professora Eunice Vasconcelos: 

[..].a leitura da palavra, da frase, da sentença, jamais significou uma 
ruptura com ‘ leitura’ do mundo, ao contrário, foi ali com ela que a 
leitura da palavra veio a ser a leitura da ‘palavramundo’. 
(FREIRE,1989,p.11). 

 

Não há pensamento que não esteja referido à realidade, direta ou 

indiretamente marcado por ela, do que resulta que a linguagem que o exprime não 

pode estar isenta destas marcas.  

Assim, ele pode dizer que sendo a alfabetização de adultos um ato criador e 

de conhecimento, esse processo tem no alfabetizando o seu sujeito. E a linguagem 

tomada em seu aspecto de atividade, também tem um sujeito. E em conseqüência, 

por aceitar a linguagem como atividade constitutiva, Paulo Freire reconhece que a 

relação entre o mundo da cultura, onde os sentidos circulam, e o mundo da vida, 

onde os atos são executados – incluindo entre eles os atos discursivos – é também 

uma relação constitutiva, em que um mundo somente existe porque constituído pelo 

outro. Um muda o outro permanentemente. É uma relação de construção onde o 

alfabetizando sai da condição de objeto para a condição de sujeito. Onde as 

identidades são construídas no próprio discurso, por isso permeável e passível de 

movências de sentido. Quando um discurso é proferido, ele já nasce filiado a uma 

rede tecida por outros discursos com semelhantes escolhas e exclusões. 

Na proposta de Freire, esse movimento dialético e dialógico da linguagem que 

vai do “mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente” e vai ainda 

mais longe ao dizer que a “leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do 

mundo, mas por uma certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer 

transformá-lo através da nossa práxis” (FREIRE,1987, p.13).   

É por isso que o sentido do discurso não é dado a priori, pois a unidade é 

construída pela interação verbal, que é histórica e que mantém relação com uma 

ideologia. O que fica claro quando da organização do trabalho pedagógico, o porquê 

de Freire insistir que o universo lingüístico a ser trabalhado pertença à “experiência 

vivencial” do grupo para que as palavras possam estar sempre “grávidas de mundo”. 
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E apresenta-nos uma descrição objetiva da situação ora explicitada, no 

momento que constrói seu discurso, tipificando:  

 
A palavra tijolo, por exemplo, se inseriria numa representação 
pictórica de um grupo de pedreiros, por exemplo 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,1989,p.13,14).  

 

É o que se vê de representação daquilo que fala Bakhtin, de a linguagem ser 

de natureza social e histórica é, por isso mesmo, ideológica; e a língua ser um fato 

social cuja existência se funda nas necessidades de comunicação. É na enunciação 

(a parole), então, que se constitui a unidade de análise da língua. Nesse ponto, ele 

opõe-se aos estudos saussurianos, pois não separa o individual do coletivo, 

contrariamente à lingüística saussuriana e pós-saussuriana que faz da língua um 

objeto abstrato ideal, um “arco iris imóvel sobre o fluxo da língua”, como escreve 

Bakthin. (BACKTHIN apud WEEDWOOD, 2002, p.151) Essa dicotomia não se 

apresenta no pensamento de Bakhtin. “O sentido da palavra é totalmente 

determinado por seu contexto. De fato, há tantas significações possíveis quantos 

contextos possíveis.” (BAKTHIN, 1986, p.106) 

Desse modo, ainda nesse encontro provocado(r) entre Freire e Bakthin, posso 

confrontar o diálogo que há entre os dois no tocante a compreensão da linguagem 

como produto da interação entre falantes: “[...] e, em termos mais amplos, produto 

de toda uma situação social em que ela surgiu” (BAKTHIN apud WEEDOOD, 2002, 

p.153).  

[...] eu me senti levado – e até gostosamente – a “reler” momentos 
fundamentais de minha prática, guardadas na memória, desde as 
experiências mais remotas da minha infância, de minha 
adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da 
importância do ato de ler se veio em mim constituindo (FREIRE, 
1989, p.9) 

 

As “vivências psíquicas” do falante espécie de “projeção” por onde 
investimos (projetamos) na “alma individual” complexo conjunto de 
interrelações sociais (BAKTHIN apud WEEDOOD, 2002,p.154). 
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[...] a retomada da infância distante, buscando a compreensão do 
meu ato de ler o meu mundo particular em que me movia- e até onde 
não sou traído pela memória-, me é absolutamente significativa. 
Neste esforço a que vou me entregando, re-crio e re-vivo,no texto 
que escrevo a experiência vivida (FREIRE,1989,p.9) 
 
A palavra é “cenário” daquele convívio mais intimo em cujo processo 
ela nasceu, convívio mais amplo do grupo social a que pertence o 
falante [...] (BAKTHIN apud WEEDOOD,2002,p.154);  
 
Me vejo então na casa mediana em que nasci, no Recife, rodeada de 
árvores, algumas delas como se fossem gente, tal a intimidade entre 
nós [...] (FREIRE,1989,p.9)   
 
Para compreender esse cenário (as palavras), é indispensável 
restabelecer todas aquelas complexas interrelações sociais das 
quais uma dada enunciação é a interpretação ideológica (BAKTHIN 
apud WEEDOOD,2002, p.154) 
 
[...] a sua sombra brincava e em seus galhos mais dóceis à minha 
altura eu me experimentava em riscos menores que me preparavam 
para riscos e aventuras maiores[...] (FREIRE,1989,p.9). 

 

O que se depreende, então, é que para Bakthin é impossível a construção do 

eu a partir da consciência individual. Tal como Paulo Freire, ele vê um núcleo 

dialógico em toda a sociabilidade, que é construído por uma resposta existencial 

ativa, construída durante e no próprio processo de interação. Nas palavras de 

Bakthin (2006, p.24). “a consciência só se torna consciência quando se impregna de 

conteúdo ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente no processo de 

interação social”. 

 

Considerações Finais 

 

E nesse momento, em que trago aqui um pensamento sobre Paulo Freire e 

Bakthin outras vezes já dito, lido, escrito e falado, retomo as palavras de Geraldi 

acerca de Freire, e eu as estendo para Bakthin, quando diz sobre esse autor não se 

esgotar, pelo fato de ambos terem nos ensinado perguntas que, por serem 

fundamentais, permanecerão não respondidas e a elas sempre retornaremos; 

estando nós sempre convidados, portanto, a construir respostas. É ainda Geraldi 

quem diz sobre a atemporalidade, o movimento e a historicidade de um “principio 

fundador” contido nas palavras feirianas e bakthinianas( acréscimo meu) que não 

apenas são, mas estão sempre sendo. 
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Retornar a Paulo Freire é reencontrar o pensamento da esperança, 
sejam os tempos que forem, mesmo quando eles são de desilusões 
tantas, para tecer com outras palavras o já tecido, bordando sobre os 
mesmos traços outros desenhos, com outras tonalidades porque 
outros são os tempos e outras são as realidades. (GERALDI, 2005, 
p.01) 

 
Para a construção de uma cidadania multicultural, esses aportes teóricos são 

importantes e muito produtivos para o entendimento de que uma abordagem sócio-

histórica da linguagem pressupõe uma idêntica abordagem do processo de ensino 

aprendizagem.             

E Paulo Freire fala sobre isso ao escrever sobre a alfabetização de adultos, 

mencionando duas práticas: a “bancária” e a libertadora, que resultam da forma 

como percebemos e compreendemos os educandos. Trilhando com as idéias 

feirianas e autorizando-me a partir de agora estabelecer uma silepse de número, 

digo que se as nossas reflexões não comportam a idéia de discutir com o próprio 

homem sobre o homem que pretendemos educar, arriscamo-nos a adotar métodos 

educativos e diretrizes de trabalho que continuarão reduzindo-o à condição de 

objeto. E ainda, se não refletimos sobre o meio cultural em que vive esse homem, 

vamos impor a ele uma educação pré-moldada, não adaptada ao homem concreto a 

que se destina. 

Esse processo de orientação do ser humano no mundo não pode ser 

compreendido de um ângulo puramente subjetivista ou de um ângulo objetivista, 

mecanicista; esse processo só pode ser compreendido na “unidade dialética entre 

subjetividade e objetividade”. Outrossim, quando pensamos em uma prática 

educativa que almeje formar alunos conscientes e críticos, para os quais a 

linguagem seja realmente um meio de compreender e transformar a realidade em 

que vivem, temos que pensar em uma prática que contemple o verdadeiro diálogo 

para que, muito além de “levar-lhes uma mensagem ‘salvadora’, em forma de 

conteúdo a ser depositado” se possa fazê-los conhecer “não só a objetividade em 

que estão, mas a consciência que tenham desta objetividade; os vários níveis de 

percepção de si mesmos e do mundo em que e com que estão” (FREIRE, 1987, p. 

86).  

Reafirmo a atualidade das idéias evidenciadas no que se refere à urgente e 

necessária atitude de se ressignificar a sala de aula, de maneira particularizada aqui, 
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as aulas de Língua Portuguesa, por compreendê-las como espaço apropriado para 

aplicação de uma metodologia discursiva, geradora de alteridades. 

No atual estado de reconfiguração da sociedade, esse é o modelo sugerido 

de educação, e nele, a língua tem papel nuclear já que ela age como “expressão das 

relações e lutas sociais, veiculando e sofrendo o efeito dessa luta, servindo ao 

mesmo tempo, de instrumento e de material” (BAKTHIN,1986,p.17). 

A visão interacionista da linguagem propicia um rompimento com aquilo que 

durante muito tempo vem sendo aplicado como ensino de Língua Portuguesa e traz  

para a sala de aula uma realidade lingüística para ser vivenciada e experienciada 

através das múltiplas linguagens que se materializam nos diversos gêneros textuais 

produzidos e ou utilizados no cotidiano desses alunos, desenvolvendo as 

competências de leitura, análise lingüística e produção textual. Além disso, é capaz 

de promover à sala de aula para um espaço que incita o diálogo entre alunos e os 

conhecimentos que apreendem, entre alunos e alunos, alunos e professor, 

promovendo reflexões e construções, dado que na própria produção da linguagem 

constitui-se o sujeito que é também por ela constituída. 

É uma prática que possibilita o desvelamento de realidades opressoras que 

aprisionam os homens na passividade e no acriticismo. As práticas dialógicas 

preconizadas por Freire junto à abordagem da linguagem baseada no dialogismo de 

Bakhtin apresentam-se como essenciais para a tessitura de um processo de ensino-

aprendizagem realmente coerente com o objetivo de fazer com que os homens, 

atores sociais da sua própria história, estejam inseridos no/com o mundo no 

universo da diversidade de pontos de vista, dos mundos e consciências diferentes, 

do encontro e coexistência de vozes, da polifonia. É ainda um exercício crítico 

próprio dos problemas sociais, políticos e econômicos que os cercam, através da 

percepção dos conteúdos culturais, das relações dialógicas, como também 

compreendeu Bakhtin. 

Dessa forma, neste trabalho, pelo caminho da revisão bibliográfica, refletiu-se sobre 

a ressignificação das práticas educativas que compõem o contexto das salas de aulas de 

Língua Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos a partir de uma visão interacionista de 

linguagem, com uma perspectiva de se fazer educação dialógica, geradora de alteridades. 
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