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OS SENTIDOS IDEOLÓGICOS DA PALAVRA 
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PRÁTICA SOCIAL A PARTIR DOS CONCEITOS DE TEMA E 

SIGNIFICAÇÃO DE BAKHTIN/VOLOCHÍNOV. 
 

Elisiany Leite Lopes de Souza1

 
 

Introdução: 
 
 A pesquisa tem como foco principal analisar e discutir os diversos sentidos 

ideológicos da palavra ensino/aprendizagem que são produzidas nas matérias da 

Revista Nova Escola na seção Retrato, mais especificamente, em dois textos: Aqui todo 

o poder está nas mãos das crianças e Ensino a domicílio para os pequenos da 

floresta, nos meses de agosto e setembro do ano de 2011. Para isso, pautaremos a 

análise na teoria de Bakhtin/Volochínov (2010) em Marxismo e Filosofia da Linguagem, 

doravante MFL, mais detidamente nos conceitos de tema e significação. 

 Para a organização do trabalho, dividimos o texto da seguinte forma, no primeiro 

tópico, refletiremos sobre as noções de sentido na visão de correntes teóricas, bem como 

na visão de Bakhtin e seu Círculo. Após esse debate, parte-se para a discussão de uma 

nova categoria bakhtiniana: a ideologia. Primeiramente, contextualizaremos a evolução 

conceitual do tema “ideologia” de acordo com Thompson (2009), para depois 

contrastarmos estes conceitos com a teoria bakhtiniana sobre ideologia. 

 Na segunda parte, um dos tópicos mais importantes seja a definição de Tema e 

Significação de Bakhtin/Volochínov (2010), pois irá servir para a análise das matérias na 

última parte do artigo. A partir daí temos a principal teoria do pensamento russo sobre a 

própria linguagem e a forma de significar. Por fim, contextualiza sobre a Revista Nova 

Escola e seu papel na formação do professor e como ferramenta na educação de crianças 

e jovens. Mostra-se a questão do significado das palavras dicionarizadas 

“ensino/aprendizagem” em contraposto às palavras com novos significados dentro de um 

contexto/texto. Desse modo, um único tema pode produzir diversas significações, no 

caso, a palavra-discurso ensino/aprendizagem adquiriu essas (re) significações nas duas 

matérias da revista, carregados das ideologias imbricadas dos sujeitos e interlocutores, 

que, consequentemente, contribuem para a perpetuação dos sentidos após a proferição 

ou a escrita de um enunciado. 

 
 

                                                 
1 Mestranda do curso de Pós- Graduação em Linguística Aplicada (POSLA) da Universidade Estadual 
do Ceará (UECE). Bolsista Capes. E-mail: elisianyleite@gmail.com. Orientador: João Batista Costa 
Gonçalves. 
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1. As noções de sentido 
 

A linguagem é uma forma de se comunicar com o Outro, podendo surgir 

desdobramentos dessa comunicação, gerando vários efeitos de sentido, isto é, sentidos 

ideológicos. A palavra é considerada uma fonte de poder, na qual há embates de forças 

como em uma arena, como afirma o Círculo de Bakhtin. Antes de adentrarmos nesses 

conceitos, primeiramente, vamos conhecer a noção de sentido. 

Para Silva (2009), os sentidos de um discurso são construídos a partir do sujeito, 

do outro, da situação comunicativa e da relação dialógica que tal enunciado estabelece 

com outros discursos. A análise dos discursos não nos revela a língua em si, mas as 

relações histórico-sociais, uma vez que marca a posição valorativa dos sujeitos, logo, 

essa relação dialógica entre os discursos permite uma rememoração dos sentidos e dos 

valores. 

Da mesma maneira, Fernandes (2008) define o sentido como algo dependente da 

inscrição ideológica da enunciação, do lugar histórico-social de onde se enuncia: logo, 

envolve os sujeitos em interlocução. É importante ressaltar o lugar em que os sujeitos 

enunciadores proferem o discurso, pois envolve o contexto e a situação para favorecer 

essas condições de discurso. Já Fabrício (2006, p. 57) afirma que: 

 

O sentido, assim, não é algo que acompanha a palavra, pois uma palavra só se 
torna significativa no seu uso em determinadas circunstâncias e contextos de 
comunicação. Isso quer dizer que a significação não é algo anterior às práticas 
discursivas vigentes em uma comunidade das quais aprendemos a participar. 

 
No pensamento do círculo de Bakhtin, o sentido ganha um outro valor e se 

apresenta de maneira distinta daquele conceito de sentido do dicionário. 

Bakhtin/Volochínov (2010) repensam as questões ligadas à produção do sentido e da 

significação de um determinado enunciado a partir desta perspectiva interdiscursiva e 

social, na qual o significado realiza-se através de um conjunto complexo de fatores, de 

sujeitos em atos de fala, de intertextos, de interditos, de não-ditos. Isto nos leva a crer 

que os sentidos só se constituem se houver a materialidade linguística, isto é, a interação 

e a produção desses sentidos ocorrem através dos enunciados ditos. O enunciado é a 

real unidade da comunicação discursiva. Cada vez que o mesmo enunciado for proferido 

ganhará um novo sentido, porque estará inserido em um outro contexto, um outro 

momento histórico-cultural, sendo assim, o sentido está ligado, estritamente, à sua 

produção. 

 Os autores tentam centrar a ideia de que a linguagem não é isolada como uma 

palavra no dicionário, pelo contrário, é muito mais abrangente, dependendo de um 
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contexto social, histórico e cultural. A palavra reposiciona-se em relação aos conceitos 

tradicionais, sendo encarada como um elemento concreto ideológico. 

Bakhtin/ Volochínov (op.cit) dão importância à questão da palavra. Para eles, a 

palavra dita, expressa, enunciada, constitui-se como produto ideológico, resultado de um 

processo de interação na realidade viva. Desse modo, os sujeitos estão constantemente 

internalizando e revozeando os enunciados dos outros. Segundo Clark e Holquist (1998), 

a conversação é produto da interação entre falantes e, em termos mais amplos, produto 

de toda uma situação social em que ela surgiu. A atitude em relação à fala do locutor é 

sempre responsiva ativa e materializa-se na sua resposta. Assim, nossos enunciados 
estão repletos de enunciados dos outros, sendo empregados de forma consciente ou não. 

 Ponzio (2008), sobre esse mesmo aspecto de Bakhtin/Volochínov, diz que a 

palavra não se encontra na língua neutra e impessoal, mas é palavra alheia, que já conta 

com um rastro ideológico determinado, uma intenção valorativa concreta.  

Em outra perspectiva do que seria o sentido, Santos (2010) pensa que Vygotsky, 

Leontiev e Luria compreendem o sentido como algo que se relaciona com as vivências 

afetivas dos sujeitos. Então, um indivíduo escolhe o sentido que deseja dar a uma 

palavra, de acordo com a situação e as possibilidades de uso dela, conforme as condições 

histórico-culturais. Portanto, conclui-se que o significado refere-se a uma representação 

social, histórica e cultural de uma realidade humana, consubstanciada na linguagem, ou 

seja, o sentido estará sempre vinculado ao motivo e ao objeto da atividade de quem a 

desempenha, e conforme as condições histórico-culturais do ser humano. Assim, as 

significações, sendo o reflexo da realidade e a mediação entre o homem e sua 

consciência, tornam possíveis a concretude dos sentidos. 

Do ponto de vista do Círculo de Bakhtin, os sentidos são construções dialogadas 

imbuídas da vontade de querer entender e interagir dos interlocutores. Por isso, os 

sentidos são ideológicos.  

 

1.2 A ideologia 

O estudo acerca do termo ideologia não remete a este século. Este conceito 

adquiriu diversos significados ao longo do tempo. Hoje em dia, esta palavra apresenta 

novos significados. Anteriormente a essa mudança, a palavra ideologia estava carregada 

de um sentido negativo e crítico. Com o passar dos anos, tentou-se extinguir esse 

aspecto negativo da palavra e criou-se uma concepção neutra da ideologia. 

Segundo Thompson (2009), a “ideologia” foi introduzida por Destutt de Tracy em 

1796 como um rótulo para uma suposta ciência das ideias. Desde esse período, teve 

várias acepções pelas ciências sociais no século XIX e também no século XX, o conceito 

de ideologia foi seguindo em uma direção e caminhou-se para outra. Nesse sentido, a 
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ideologia deveria ser positiva, útil e suscetível de exatidão rigorosa, de acordo com os 

ideais iluministas e da Revolução Francesa.  

Interessante notar que a partir do surgimento do capitalismo e do declínio de 

certos dogmas da religião, a secularização da vida social, o poder político criou várias 

condições para a emergência e difusão das “ideologias”. Nesse contexto, as ideologias 

são entendidas, principalmente, como sistemas seculares de crenças que têm uma 

função mobilizadora e legitimadora. Thompson (2009) nos revela que existiam teóricos 

da linha: “fim da ideologia”, pois acreditavam que as ideologias continuariam a florescer 

em sociedades menos desenvolvidas, e eles de modo algum descartavam a possibilidade 

de que paixões revolucionárias possam, ocasionalmente, reaparecer em sociedades 

industriais desenvolvidas, através de levantes isolados e sem grandes consequências. 

No tocante ao assunto da linguagem e prática social, através da linguagem que as 

ideologias são postas na história; sem esse movimento também não haveria força social 

e nem sentido. Isto é, o verdadeiro lugar do ideológico é o material social particular de 

signos, conforme Bakhtin/Volochínov (2010). 

Em sua obra MFL, Bakhtin/Volochínov (2010, p. 9) concluem que “sem signos não 

existe ideologia”. Em seguida, eles reiteram a noção da ideologia: “O domínio da 

ideologia coincide com o domínio dos signos. Eles são mutuamente correspondentes. Ali 

onde um signo se encontra, encontra-se também ideologia. Tudo o que é ideológico 

possui valor semiótico” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p. 10). A partir desse conceito de 

ideologia, os autores continuam a questionar que tudo que é ideológico é um signo, ou 

seja, sem signos não existe ideologia. 

Para os pensadores acima, a palavra é o fenômeno ideológico por excelência. 

Toda a realidade da palavra é absorvida por sua função de signo. A palavra não comporta 

nada que não esteja ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado por ela 

mesma. Por outro lado, a palavra é neutra em relação a qualquer função ideológica 

específica. Ela pode preencher qualquer função ideológica, como a estética, a científica, a 

moral e a religiosa. A ideologia não pode ser vista como excluída do funcionamento 

social; muito diferentemente, ela é constitutiva da dinâmica social e, de forma análoga, é 

constitutiva da própria consciência. 

Em Bakhtin/Volochínov (2010) há dois tipos de ideologias: a dominante ou oficial 

e a do cotidiano. A ideologia do cotidiano é considerada como a que brota e é constituída 

nos encontros casuais e fortuitos, no lugar do nascedouro dos sistemas de referência, na 

proximidade social com as condições de produção e reprodução da vida, conforme 

Miotello (2010). O autor continua a explicar que, de um lado, a ideologia oficial, como 

estrutura ou conteúdo, relativamente estável; de outro, a ideologia do cotidiano, como 

acontecimento, relativamente instável; e ambas formando o contexto ideológico 
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completo e único, em relação recíproca, sem perder de vista o processo global de 

produção e reprodução social. 

Miotello (op.cit) afirma que na obra dos autores russos há dois estratos dessa 

ideologia: 1) estrato inferior da ideologia do cotidiano: onde se dão os encontros fortuitos 

e por tempo limitado, e as atividades mentais e a consciência se apresentam sem 

modelagem ideológica clara; 2) estrato superior da ideologia do cotidiano: onde essa 

multiplicidade de fios ideológicos, constituídos na multiplicidade de atividades e relações 

sociais, encontra sua primeira tessitura, e onde, portanto, repercutem mais rapidamente 

as mudanças da infraestrutura socioeconômica. 

Assim, conclui-se essa parte sobre a ideologia na visão bakhtiniana. A seguir, irá 

se discutir a respeito do tema e da significação. 

 
2.Tema e significação 

Em MFL, os autores russos Bakhtin/Volochínov (2010) dedicam um capítulo para 

abordar a questão do tema e da significação e também dos acentos apreciativos. Já 

mencionei no começo do trabalho sobre os sentidos ideológicos, ainda que brevemente. 

Agora levaremos em conta o estudo da produção de sentidos para o qual se faz 

necessário levarem em consideração duas categorias pautadas nos estudos bakhtinianos, 

que são: tema e significação. A primeira está relacionada à enunciação concreta e ao 

signo ideológico, enquanto a segunda está relacionada à abstração, a virtualidade, ao 

signo linguístico.  

Clark e Holquist (1998), interpretando as idéias bakhtinianas, mostram que as 

palavras quando vistas de forma isolada, equivalem à linguagem que os linguistas mais 

tradicionais estudam. Ao serem vistas como sociais, elas são compreendidas de forma 

mais vasta. E é nessa perspectiva que Bakhtin se situa para estudar a linguagem. 

Inicialmente, vamos abordar o conceito de tema. Na visão do círculo de Bakhtin, 

toda elocução, seja em fala externa ou interna, tem um significado como uma unidade 

completa que garante a unicidade da enunciação como unidade distintiva. Bakhtin/ 

Volochínov (op.cit) denominam este significado global de “tema” da enunciação. Para 

eles, o tema deve ser único. Senão, não teríamos nenhuma base para definir a 

enunciação. O tema da enunciação é de fato assim como a própria enunciação, individual 

e não reiterável. Ele se apresenta como a expressão de uma situação histórica concreta 

que deu origem à enunciação.  

Bakhtin/Volochínov (op.cit) acrescentam que o tema da enunciação não somente 

é determinado pela língua, mas também pelos elementos não verbais da situação sócio-

histórica em que se atualiza o enunciado. Os autores chamam de significação a outra 
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parte inalienável da enunciação; trata-se dos elementos da enunciação que são 

reiteráveis e idênticos a cada momento de enunciação. Os teóricos russos os assumem 

como abstratos e fundados sobre uma convenção social, são “[...] um aparato técnico 

para a realização do tema” (p. 129). Nessa concepção teórica, tema e significação são 

indissolúveis no processo de produção de sentido. 

O tema da enunciação é determinado não só pelas formas linguísticas que entram 

na composição (as palavras, as formas morfológicas ou sintáticas, os sons, as 

entoações), mas igualmente pelos elementos não verbais da situação que integram a 

situação de produção, de recepção e de circulação. Desse modo, o inusitado de cada 

enunciação se soma à significação, dando origem ao tema, resultado final e global do 

processo da construção do sentido. O sistema de significação, contudo, não se configura 

como fixo e biunívoco: o tema se une à significação, de modo que o sistema é sempre 

flexível, mutável e renovável. Enquanto o significado global que confere unidade à 

enunciação, a noção de tema é caracterizada pela transitoriedade, uma vez que é 

apropriada unicamente ao momento da proferição e a nenhum outro. É, portanto, único e 

irreprodutível.  

A significação da enunciação, entretanto, pode ser analisada em um conjunto de 

significações ligadas aos elementos linguísticos que a compõem. Cereja (2010) acredita 

que a significação, como explorada no MFL, existe como capacidade potencial de 

construir sentido, própria dos signos linguísticos e das formas gramaticais da língua. 

Enquanto a significação é abstrata e tende a ser estável, o tema é concreto e histórico, 

recriando e renovando o sistema de significação. O tema pode ser um atributo apenas da 

enunciação completa; ele pode pertencer a uma palavra isolada somente se essa palavra 

opera como uma enunciação global. Já a significação pertence a um elemento ou 

conjunto de elementos na sua relação com o todo. Por isso, é complicado traçar um 

limite entre o tema e a significação. No interior silencioso do tema, a enunciação também 

é dotada de uma significação, que se referem aos elementos da enunciação que são 

reiteráveis e idênticos cada vez que são repetidos. 

[...] a significação é por natureza abstrata e tende à permanência e à estabilidade, 
o tema é concreto e histórico e tende ao fluido e dinâmico, ao precário, que recria e 
renova incessantemente o sistema de significação, ainda que partindo dele. Se a 
significação está para o signo- ambos virtualidades de construção de sentido da 
língua-, o tema está para o signo ideológico, resultado da enunciação concreta e da 
compreensão ativa, o que traz para o primeiro plano as relações concretas entre 
sujeitos (CEREJA, 2010, p. 202). 
 

A relação do tema e da significação na língua é de complementaridade e de 

interação: a noção de tema apóia-se sobre certa estabilidade da significação, sem a qual 

as palavras perderiam o seu sentido, em uma espécie de livre escolha significativa. 



 

III Simpósio Nacional Discurso, Identidade e Sociedade (III SIDIS) 
DILEMAS E DESAFIOS NA CONTEMPORANEIDADE 

 
 

 

 
 

 

7 

Sendo parte, a significação está para o todo; ou melhor, realiza-se nesse todo, do qual 

faz parte. Bakhtin/ Volochínov (2010) esclarecem que sem essa relação com o todo, que 

é a própria enunciação em sua plenitude, perderíamos a significação. De acordo com esta 

teoria, a palavra tema não é utilizada em oposição à significação, pelo contrário, são 

termos interligados. 

 A distinção entre tema e significação relaciona-se à questão da compreensão 

ativa e passiva da enunciação. Dessa forma, a compreensão passiva, típica dos filólogos, 

exclui qualquer atitude responsiva, justamente por isolar a palavra e tratá-la como 

sempre idêntica a si mesma. Neste sentido, argumenta que:  

qualquer tipo genuíno de compreensão deve ser ativo; deve conter já o germe de 
uma resposta. Só a compreensão ativa nos permite apreender o tema, pois a 
evolução não pode ser apreendida senão com a ajuda de outro processo evolutivo 
(BAKHTIN/ VOLOCHÍNOV, 2010, p. 131). 

 

Em relação à plenitude significativa, Bakhtin/ Volochínov (2010, p. 132) revelam 

que: “não tem sentido dizer que a significação pertence a uma palavra enquanto tal. Na 

verdade, a significação pertence a uma palavra enquanto traço de união entre os 

interlocutores, isto é, ela só se realiza no processo de compreensão ativa e responsiva”. 

O tema deve apoiar-se sobre certa estabilidade da significação; caso contrário, ele 

perderia o seu elo com o que precede e o que segue, ou seja, ele perderia, em suma, o 

seu sentido. A partir de toda essa discussão feita até aqui será importante para se 

entender a próxima seção que é a análise da palavra “ensino/ aprendizagem” nas duas 

matérias da Revista Nova Escola, conforme as suas mutações de sentido. 

 

3. Uma análise da palavra ensino/aprendizagem: a linguagem como prática 

social nas matérias da seção Retrato da Revista Nova Escola a partir dos 

conceitos de tema e significação de Bakhtin/Volochínov 

Primeiramente, antes de se fazer a análise das matérias, iremos conhecer um 

pouco sobre a revista. A Nova Escola é o nome de uma revista mensal brasileira, 

destinada a professores ou pedagogos, editada há mais de 25 anos no mercado. O seu 

intuito é trazer matérias com discussões sobre a escola, ensino e aprendizagem. Com 

ideias criativas sobre o universo da sala de aula, o professor ganha um possível aliado 

para tornar sua aula mais dinâmica e atrativa para seus alunos. A revista é destinada a 

professores, mas com um formato de uma revista comum e jornalística, utilizando alguns 

gêneros próprios desse meio, como a notícia, a reportagem, o editorial entre outros. 

A pesquisa tem como intuito fazer uma análise sobre as duas matérias da Seção 

Retrato: Aqui, todo o poder está nas mãos das crianças, de Anderson Moço e 
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Ensino a domicílio para os pequenos da floresta, de Elisângela Fernandes. 

Entretanto, para conhecer os sentidos da palavra ensino/aprendizagem, deve-se saber, 

primeiramente, o seu significado no dicionário, e depois, compreender os seus 

significados no contexto. De acordo com o Dicionário Aurélio (2010), a palavra ensino 

significa: “Ensino: sm. 1. Transmissão de conhecimentos; instrução. 2. O método usado 

no ensino” (p.291). Já a aprendizagem tem-se: "[Aprendiz} sf. Aprendizado. [Pl:- gens]” 

(p. 57). Se encaminharmos para o conceito de aprendizado, que está ao lado da 

aprendizagem no dicionário, se caracteriza por: “sm. Ato, ou processo ou efeito de 

aprender; aprendizagem” (p.57). 

As acepções dessas palavras são muito semelhantes, pois os dois processos são 

imbricados. A palavra ensino refere-se à transmissão de ideias, conhecimentos ou o ato 

de instruir alguém. E a aprendizagem, o ato de aprender. As duas palavras-discurso 

seriam como uma relação de causa e efeito.  

Na Seção Retrato da Nova Escola foram escolhidos dois textos. A primeira matéria 

foi publicada no mês de agosto de 2011; e a segunda matéria publicada no mês de 

setembro do mesmo ano. Em ensino a domicílio para os pequenos da floresta, a 

jornalista Elisângela Fernandes retrata as comunidades rurais de difícil acesso e sem 

vagas nas escolas públicas, então os educadores do Acre levam a pré-escola para a casa 

de crianças, como uma aula particular. No outro texto, aqui, todo o poder está nas mãos 

das crianças, o repórter Anderson Moço narra a história de jovens no Ceará que 

preparam para gerir projetos culturais enquanto trabalham em uma fundação chamada 

Casa Grande com museu, rádio e editora de livros. 

 Para Resende e Ramalho (2006), entender o uso da linguagem como prática 

social implica compreendê-lo como um modo de ação historicamente situado, que tanto é 

constituído socialmente como também é constitutivo de identidades sociais, relações 

sociais e sistemas de conhecimento e crença. Daí a dialética entre discurso e sociedade: 

o discurso é moldado pela estrutura social, mas é também constitutivo da própria 

estrutura social. 

Por exemplo, os vários sentidos que podemos assimilar através das palavras 

ensino/ aprendizagem referente a um único tema são diversos. A mesma palavra pode 

ter várias significações, e a maneira como é empregada, também influi. A palavra é 

ideológica e carregada de vozes dos Outros. 

Resende e Ramalho (op. cit) abordam a questão de várias vozes, que se articulam 

e debatem na interação, é crucial para a abordagem da linguagem como espaço de luta 

hegemônica, uma vez que viabiliza a análise de contradições sociais e lutas pelo poder 

que levam o sujeito a selecionar determinadas estruturas linguísticas ou determinadas 
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vozes, por exemplo, e articulá-las de determinadas maneiras num conjunto de outras 

possibilidades. 

Na teoria de Bakhtin e seu Círculo, as autoras acima acreditam que eles 

enfatizaram a dialogicidade da linguagem, postulando que os textos são dialógicos em 

dois sentidos: primeiro, mesmo textos aparentemente monológicos, como os textos 

escritos, participam de uma cadeia dialógica, no sentido de que respondem a outros 

textos e antecipam respostas; segundo, o discurso é internamente dialógico porque é 

polifônico, todo texto articula diversas vozes. Por isso, para a construção dos sentidos, 

são de suma importância os conceitos de tema e significação. 

Voltando à análise das matérias da Revista Nova Escola, tomemos os dois casos: 

1º caso: Ensino a domicílio para os pequenos da floresta 

 

 
Figura 1: CARA A CARA Na varanda de sua casa, Maria Vitória aprende com Sirlene 

 

O sentido da palavra ensino carrega alguns significados (como pudemos conferir 

no dicionário Aurélio anteriormente), mas, especificamente, no texto, esta palavra ganha 

um novo valor. Como, muitas crianças estão sem estudar por falta de vagas nas escolas 

públicas, os professores querem ensinar não importa o local e nem a hora, o principal 

objetivo deles são: a aprendizagem dos jovens e das crianças. Apesar do aprendizado se 

dá na troca de experiências e conhecimentos entre os demais colegas e profissionais 

também, este foi o caminho que eles encontraram para ensinar. Mais de 2,3 mil crianças 

são atendidas no programa Asas da Florestania Infantil, no qual 247 educadores 

lecionam em 17 municípios. Não seria o ideal de educação e ensino propostos pelo 

próprio Ministério da Educação, pois as aulas são curtas de apenas duas horas, e alguns 

professores não são qualificados, exceto a professora Sirlene (ver foto acima) que tem 

Magistério.  

Trazendo à tona a teoria de Bakhtin/Volochínov (2010), o que faz da palavra uma 

palavra é a sua significação. As palavras servem, em sua significação, ao surgimento e 

desenvolvimento de temas. A significação é a base a que o sujeito em contexto recorre 

para “criar e desenvolver” o tema.  Neste caso, o tema é o ensino de jovens carentes que 
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mostra as significações de um ensino apesar de precário pode auxiliar no 

desenvolvimento intelectual dessas crianças, ou é melhor um ensino de duas horas que 

nenhuma instrução. Em uma das falas de Socorro D’Ávila, coordenadora do programa, 

podemos destacar o seguinte sobre esse tipo de ensino: “perde o importante 

aprendizado do convívio escolar com os colegas”. Podemos inferir pelo enunciado que a 

acepção da palavra aprendizado está definida como uma interação ou convívio social com 

crianças ou jovens da mesma idade em que o ensino se dá de maneira mais dinâmica. A 

escola não é somente um prédio que abriga as crianças em um período, mas um lugar de 

trocas de conhecimentos e experiências (onde se dá a aprendizagem e ocorre o ensino) 

entre educadores e alunos. Depreende-se desta fala que a função da escola é ensinar 

para a vida, mas nem sempre o sentido da palavra ensino é perceptível para todos, e 

infelizmente, entre os representantes do poder. Quando o educador passa a ensinar na 

casa dos alunos, esse vínculo é perdido em partes, pois eles não terão como trocar ideias 

e tirar dúvidas dos demais estudantes. Entretanto, a coordenadora relata que foi o 

caminho que encontraram para ensinar. Já a professora Sirlene registra em um caderno 

o desempenho de suas alunas, e um dos comentários dela é: “No fim do ano, percebo 

que as crianças conseguem aprender muito”. O sentido de ensino/aprendizagem não é 

somente de transmissão de conhecimento, mas de trocas de experiências tanto o aluno 

pode ensinar algo ao professor como vice-versa. O texto transmite a informação de que 

as palavras ensino/aprendizagem não são referentes aos conceitos tradicionais de ensino 

e de educação, apesar da dificuldade e da falta de recurso, o ensino a domicílio propõe 

uma nova forma de ensinar e aprender com foco nas necessidades dos alunos. Através 

do contexto, os sentidos podem ser bem distintos, e assim o tema do signo só pode ser 

observado numa situação concreta da enunciação. Para identificá-lo exige que reconheça 

o sentido que assume no momento histórico e na situação de acordo com os elementos 

extraverbais, como também o papel do locutor e interlocutor. 

2º Caso: Aqui, todo o poder está nas mãos das crianças. 

 
Figura 2: COMO GENTE GRANDE Augusto, 11 anos, é um dos responsáveis por tocar a 

instituição. 
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Neste segundo caso, a palavra ensino não apareceu explicitamente no texto, e a 

palavra aprendizagem só apareceu uma vez. Com isso, Bakhtin/ Volochínov (2010) 

afirmam que o sentido de uma enunciação não coincide com o seu significado, com o 

conteúdo estritamente verbal: o que é dito é impregnado de coisas subentendidas ou 

não. Não é obrigatório que apareça, no texto, as palavras de maneira explícita, porque 

podemos inferir através do subentendido, nas entrelinhas ou pelo próprio contexto. Em 

Nova Olinda no Ceará, a Fundação Casa Grande possui muitas atratividades para os 

jovens. Há um Memorial do Homem Cariri em que as crianças narram à história dos 

habitantes da região. Geralmente, esses meninos e meninas estudam pela manhã e 

trabalham no local à tarde. 

A fundação surgiu em 1992 e possui um museu, um antigo educandário que foi 

transformado em Escola de Comunicação. O criador do projeto, Alemberg de Souza, 

conta que o objetivo principal é transformar os jovens em gestores culturais. A intenção 

é que todos aprendam na prática a lidar com o trabalho artístico. Entre o dito e o não-

dito ou subentendido nas entrelinhas, o ensino e a aprendizagem foram sendo definidas 

como uma prática social e não pode restringir-se a ser puramente livresca, teórica, sem 

compromisso com a realidade local e com o mundo em que vive. O conhecimento é tanto 

mais eficiente quanto se fizer na prática e levar a uma prática coerente e consciente. A 

Fundação Casa Grande é uma escola de artes que ensina teatro, música, comunicação, 

mais especificamente, a serem gestores culturais, além de ter uma biblioteca e gibiteca. 

Os professores da instituição tentam transmitir o que sabem para os alunos. Só é 

possível ensinar se tiver aquele que ensina, e só é possível aprender se tiver quem 

aprenda. 

Em relação à teoria, a construção dos sentidos de um enunciado depende de uma 

série de fatores (discursivos, ideológicos, históricos, sociais, políticos e ideológicos) 

extralinguísticos e inter-relacionados, escolhidos e refratados segundo os interesses 

dialógicos dos interlocutores envolvidos no processo comunicativo. Os “sentidos das 

palavras se vinculam as ações humanas. Logo, toda relação que o indivíduo/sujeito terá 

com a linguagem passará forçosamente pelo discurso” (BACCEGA, 1995, p. 90). 

A acepção da palavra ensino/aprendizagem dentro do texto/contexto refere-se 

que os instrutores passam o conhecimento (ensinam) aos jovens, para que esses 

aprendam algo que levem para o seu cotidiano, e consequentemente, instruam também, 

futuramente, outros meninos com as mesmas aspirações. Apesar de poucos recursos, a 

escola utiliza a criatividade e a cooperação para transformar a realidade das famílias de 

Nova Olinda. Ensinar e aprender não significa a mesma coisa apesar de serem abordadas 

juntas. O ensino visa à aprendizagem, mas não significa que ensinar é o mesmo que 
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aprender, por exemplo, os autodidatas aprendem tudo sozinho, como Machado de Assis. 

A aprendizagem é a consequência do ensino. O indivíduo só se desenvolve 

intelectualmente pela aprendizagem. O ser humano aprende naturalmente a falar sua 

língua nativa, a andar, mas conhecimento lógico, a falar uma outra língua, a escrever, 

tudo isto precisa de alguém que o ajude nesse processo que é o professor. 

Finalizando, podemos mostrar um outro tema para o sentido ensino/aprendizagem, 

que, embora não esteja explicitamente presente no texto analisado, podemos inferir a 

concepção freireana da relação ensino/aprendizagem. Freire (1999) afirma que o homem só 

passou a ensinar, quando descobriu que era capaz de aprender. O autor acredita que a 

educação é uma resposta da finitude da infinitude. Desta forma, a educação é possível para o 

homem, porque este é inacabado e sabe-se inacabado. Portanto, a educação implica uma 

busca realizada por um sujeito de sua própria educação. A educação tem caráter permanente. 

Não há seres educados e não educados. Estamos todos nos educando. Somente através da 

educação que o indivíduo terá autonomia de sua vida. 

 

CONCLUSÃO 

Podemos dizer que a obra de Bakhtin/ Volochínov (2010) se mostra como uma das 

maiores contribuições para os estudos da linguagem mais recentemente. A linguagem, 

nesta perspectiva, está atrelada à sociedade, ou seja, às práticas sociais. Enfim, não se 

pode trabalhar a produção e a construção de sentidos sem levar em conta o tema e a 

significação, temas importantes para esta pesquisa. Assim, pode-se afirmar que o 

sentido ganha vida em seu uso através dos vários sentidos que as palavras ganham nas 

trocas linguísticas. Ao longo do trabalho, percebeu-se, que, as análises do termo 

ensino/aprendizagem, com as noções de sentido dicionarizadas, compreendemos as 

significações disponíveis na língua para, depois, serem usadas por diferentes locutores e 

interlocutores dependendo da situação, isto é, o contexto. Desse modo, a língua não é 

algo inerte, e sim dinâmico que está em constante evolução. Como afirmava 

Bakhtin/Volochínov (2010), a língua é um embate de constantes lutas. 
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