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Primeiras Considerações 

 

No seu livro Marxismo e filosofia da linguagem (MFL) Mikhail Bakhtin trata 

sobre as relações entre linguagem e sociedade colocando o signo, sob a dialética do 

signo, enquanto efeito das estruturas sociais. Nesta obra a questão da enunciação é 

colocada enquanto um fenômeno sócio ideológico. Nesta obra Bakhtin expõe a 

necessidade de uma abordagem marxista da filosofia da linguagem e também são 

abordados assuntos relacionados à: psicologia cognitiva, estilística, crítica literária, 

pedagogia das línguas, comunicação e etnologia. Nele encontramos os fundamentos do 

que hoje se denomina semiologia. Trata-se de um livro sobre as relações entre 

linguagem e sociedade, colocado sob o signo da dialética do signo, enquanto efeito das 

estruturas sociais. O fio  condutor do livro é a questão do signo e da enunciação 

enquanto um fenômeno de natureza social. Nele Bakhtin discute em que medida a 

linguagem determina a consciência e em que medida a ideologia determina a 

linguagem.  

Apoio-me sobre este trabalho na tentativa de compreender alguns fenômenos 

relacionados à comunicação entre pessoas pertencentes a um mesmo grupo social 

determinado. Meu ponto de interesse é compreender de que forma ocorre a 

aprendizagem de ciências dentro de grupos onde a cultura científica é transmitida de 

membros mais experientes a membros “em inserção”.  

       Através de quais processos ocorre esta inserção? A partir de quais indicadores o 

nível de pertencimento de um indivíduo a determinado grupo social organizado pode ser 

medido? Estas são algumas das questões por mim levantadas, as quais acredito que 

Bakhtin possa ajudar a compreender. 
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Este texto não é uma tentativa de colocar um ponto final à questão respondendo 

aos problemas explicitados, mas contribuir para o debate apresentando este  diálogo 

estabelecido entre alguns conceitos abordados por Bakhtin no MFL e a minha 

experiência pessoal. 

A natureza social da enunciação em Bakhtin 

No seu MFL, Bakhtin valoriza a fala, a enunciação e afirma sua natureza social e 

não individual. Para este autor a comunicação verbal, inseparável das outras formas de 

comunicação, implica conflitos, relações de dominação e de resistência; adaptação ou 

resistência à hierarquia; utilização da classe dominante para fortalecer o seu poder.  

Cabe lembrar que a obra foi escrita na tentativa de oferecer uma interpretação 

marxista para as questões propostas por Bakhtin, as quais algumas são citadas acima. 

Entretanto, mesmo que não seja um objetivo do meu trabalho tratar a questão da luta de 

classes no sentido marxista da expressão, é oportuno considerar a aprendizagem como 

uma relação conflituosa entre indivíduos pertencentes a grupos sociais distintos. A 

inserção de novos membros ao grupo dos letrados exige que os “novatos” sejam, de 

certa forma e com algumas ressalvas, sujeitados pelo discurso dominante. 

No caso do ensino de ciências, e em especial no ensino de física, a questão da 

tentativa de dominação e sujeição fica mais evidente. Isto se deve à própria 

epistemologia desta ciência, que presa por postulados, leis e definições que devem ser 

seguidos rigorosamente e apoiados pela comunidade  científica em geral, fica sem muito 

espaço para vozes dissonantes. Nesta área do conhecimento a questão da mudança 

conceitual é muito evidente. Através desta metodologia o novato é levado a 

ressignificar suas idéias e seus conceitos espontâneos. Fica evidente ai a ação do grupo 

dominante e sua tentativa de  monologizar os discursos. 

Assim, mesmo que esses grupos não sejam tratados enquanto estruturas de 

classes sociais marxistas, os grupos são considerados espaços de lutas constantes entre 

interesses diversos; são observados os fenômenos de dominação, adaptação e resistência 

à hierarquização e a intenção de grupos dominantes em fortalecer seu poder de 

influência através da sujeição dos demais.  

 



Voltando às questões iniciais 

  É certo que todos os dias, em escolas e universidades vários estudantes, 

em todos os níveis de ensino, são “iniciados” no que chamarei, daqui para frente, de 

cultura científica. Esta cultura científica seria o conjunto de práticas e usos partilhados 

por pessoas pertencentes a um grupo social organizado. Ao longo do seu 

desenvolvimento escolar e acadêmico, estudantes começam a transformar os seus 

conceitos, suas atitudes, seus pensamentos e sua perspectiva de mundo, de modo que 

gradativamente, o discurso dominante de uma comunidade científica pode ser ressoado 

através da voz deste estudante. Ele então passa a falar desse grupo como nós e não mais 

como eles. Uma questão intrigante com relação ao ensino de ciências que talvez possa 

ser um tanto esclarecida sob o ponto de vista bakhtiniano é a questão do processo de 

inserção de novatos na cultura científica. Como se dá essa inserção? Quais indicadores 

podem ser consultados para assegurar que certo indivíduo está inserido em determinado 

grupo socialmente organizado? 

Começando pela primeira questão, a da inserção, vale retomar algumas palavras 

de Bakhtin com relação à ciência das ideologias: para ele todo signo é ideológico e a 

própria ideologia é um reflexo das estruturas sociais. Todo grupo socialmente 

organizado detém o conhecimento de certos símbolos e signos, os quais são 

compartilhados entre os indivíduos que pertencem a este grupo. Indivíduos novatos em 

grupos sociais organizados em geral não partilham das significações que perpassam os 

usos e costumes do grupo particular no qual estão em processo de inserção. Este 

processo de reconhecimento e compreensão se dá através do processo de ensino-

aprendizagem, que não necessariamente deve estar ligado a um contexto de educação 

formal, mas pode ocorrer durante a interação social dos indivíduos dentro deste grupo 

através de formas de comunicação no contexto da vida e através dos signos. 

   Para Bakhtin, um signo é um fenômeno do mundo exterior 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995.Pág.34), o que significa que ele não é formado no 

interior dos indivíduos puramente por processos psíquicos, mas na inter relação entre os 

indivíduos em interações sociais concretas, ou seja, o signo é de natureza social. E não 

apenas de natureza social, mas sócio-ideológica na medida em que um signo carrega em 

si uma realidade que não se encerra na sua realidade material. Todo signo reflete e 

refrata outra realidade que lhe é exterior. Esta realidade é de conteúdo semiótico e 



ideológico; e sua especificidade reside, precisamente, no fato de que ela se situa entre 

indivíduos socialmente organizados, sendo o meio de sua comunicação 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995). A existência do signo é a materialização da 

comunicação social (BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995).  

Apesar de não ter escrito especificamente sobre educação e processos de 

aprendizagem, podemos inferir indiretamente que, para Bakhtin este processo ocorre 

através da comunicação social que possibilita a compreensão. Compreender um signo 

consiste em aproximar o signo apreendido de outros signos já conhecidos, em outros 

termos a compreensão é uma resposta a um signo por meio de signos 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995). A compreensão só pode se manifestar através de 

um material semiótico. A própria consciência só pode surgir e se afirmar como 

realidade enquanto encarnação material em signos. 

 

A consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo 

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

interação social. (...) Esta cadeia ideológica estende-se de consciência 

individual em consciência individual, ligando umas às outras. Os signos só 

emergem, decididamente, do processo de interação entre uma consciência 

individual e uma outra (BAKTHIN/VOLOCHINOV,1995 .p.34). 

 

 

Compreender um signo exterior para Bakhtin trata-se de apreender um dado 

signo no seu contexto ideológico correspondente. Durante este processo de 

compreensão ocorre a transmissão da ideologia através do compartilhamento do 

conteúdo semiótico dos signos. Desta forma o indivíduo em inserção pode apreender os 

significados partilhados pelo grupo socialmente organizado ao qual pretende pertencer e 

assim, comunicar-se conscientemente com os membros já inseridos. A possibilidade de 

comunicação consciente pode indicar que ocorreu a inserção do sujeito, uma vez que 

este já partilha do conteúdo semiótico e ideológico do grupo socialmente organizado do 

qual agora é parte. 

Este é um dos indicadores que podem ser consultados para averiguar se um 

indivíduo está inserido num grupo social determinado: a sua capacidade de explicitar a 

sua compreensão a partir do ponto de vista da ideologia dominante no grupo. Para 

Bakhtin, toda mudança ideológica (que é reflexo das estruturas sociais) desencadeia 

uma mudança na língua.  

 



Nenhum signo cultural, quando compreendido e dotado de um sentido, 

permanece isolado: torna-se parte da unidade da consciência verbalmente 

constituída. A consciência tem o poder de abordá-las verbalmente. Assim 

ondas crescentes de ecos e ressonâncias verbais como as ondulações 

concêntricas à superfície das águas moldam, por assim dizer, cada um dos 

signos ideológicos, toda refração ideológica do ser em processo de formação 

seja qual for a natureza de seu material significante, é acompanhada de uma 

refração ideológica verbal, como fenômeno obrigatoriamente concomitante. 

A palavra esta presente em todos os atos de compreensão e em todos os atos 

de interpretação (BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995. p. 38). 

 

Enquanto indicador mais sensível de todas as transformações sociais (...) a 

palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das 

mudanças sociais (BAKHTIN/VOLOCHINOV,1995). A palavra enquanto signo 

ideológico é um dos mais adequados indicadores para averiguar esta transformação 

ideológica.  

Através do estudo do material verbal é possível se chegar ao que Bakhtin 

chamou de psicologia do corpo social que seria o local, o meio ambiente inicial de 

todos os atos de fala que se materializam através de diferentes modos de discurso. Sem 

a materialidade conferida pela interação verbal, a psicologia do corpo social se 

transforma num conceito metafísico ou mítico como a “alma coletiva”, “o inconsciente 

coletivo”, ou “o espírito do povo”. Manifesta enquanto enunciação, sob a forma de 

diferentes formas de discurso, sejam eles interiores ou exteriores. É possível estudar esta 

psicologia do corpo social, como algo que está interiorizado nos indivíduos que 

compartilham de uma mesma realidade ideológica e semiótica. Sob este ponto de vista, 

os temas abordados (conteúdos) e as formas de discurso através dos quais estes temas 

tomam forma, que aparentemente são repetitivos podem ser compreendidos como 

resultado de  um processo social de transmissão de ideologia e não como uma simples 

reprodução de discursos que revela similaridade de pensamento entre os indivíduos do 

mesmo grupo. Os indivíduos não se agrupam por se expressarem (ou pensarem) de 

maneira parecida, eles passam a desenvolver sua consciência de maneira parecida 

precisamente por estarem inseridos num grupo que partilha o mesmo material 

semiótico-ideológico. Os temas e modos de discurso se repetem justamente por estes 

indivíduos se agruparem em estruturas sociais que permitem a transmissão de determina 

ideologia.  

 



Considerações finais 

Para Bakhtin, o pensamento não existe fora de sua expressão potencial e, por 

conseqüência, fora da orientação social desta expressão e do próprio pensamento assim,  

a lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica, da comunicação 

semiótica de um grupo social (BAKHTIN/VOLOCHIOV,1995.Pág.36). Durante o 

processo de inserção do indivíduo num grupo socialmente organizado, a sua 

consciência, constituída do mesmo material semiótico que a expressão em forma de 

enunciados e atos de fala, é de certa forma moldada a partir do processo de transmissão 

da ideologia dominante do grupo no qual este se insere. Os temas e as formas de 

discurso partilhadas por este grupo, mesmo que superficialmente demonstrem uma  

coincidência fortuita, podem ser compreendidos como resultado do processo de 

transmissão da ideologia através da interação verbal. Através do discurso de um 

indivíduo, seria possível definir se ele está inserido num determinado grupo social 

organizado a partir da constatação de indícios que remetam ao sistema ideológico 

característico deste grupo. Bakhtin lança uma luz ao caso particular de indivíduos em 

inserção na “cultura científica”, na medida em que ajuda a compreender como o 

discurso dominante aos poucos vai tomando lugar do senso comum não-científico, a 

partir dos processos de transmissão das ideologias dominantes através da interação 

social verbal. 
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