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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como proposta discutir a educação na perspectiva bakhtiniana, adotando 

como princípio o caráter ideológico da palavra, tecida pelo enredamento dos fios dialógicos 

presentes nas relações que se estabelecem entre os sujeitos, cotidianamente. Nesse sentido, 

concebemos que as relações cotidianas são sempre permeadas por uma realidade social e 

histórica em que a palavra, como signo ideológico, ocupa uma posição central no processo 

discursivo e comunicativo. Desse modo, buscaremos estabelecer uma interlocução entre os 

princípios bakhtinianos por relacionando-os com uma prática educativa dialógica, em que 

consciências se interpenetram num processo de constituição de sujeitos autônomos.  

 

A PALAVRA NA EDUCAÇÃO  

 

Bakhtin oferece uma grande contribuição à educação e a nós, educadores, por nos 

convidar a refletir sobre o uso que fazemos da palavra em nosso convívio cotidiano. A educação 

é por natureza dialógica e, portanto, a palavra é inerente a esse diálogo. Essa é uma verdade 

incontestável. Para Bakhtin (2003), a palavra, além de ser uma ponte cujas extremidades se 

sustentam, ela sempre procede de alguém e se dirige a alguém. A educação é constituída na 

interação desses “alguéns” naturalmente comunicantes, ou seja, ela ocorre sempre na travessia 

entre quem enuncia e quem responde ao enunciado.  
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É no contato entre a língua e a realidade concreta, via enunciado, que a palavra pode 

expressar um juízo de valor, uma significação, um sentido. O sentido é construído no discurso e 

essa construção envolve os participantes, a realidade concreta.  Com isso, podemos perceber que 

a educação necessita ser pensada como prática social de interlocução, de troca, de construção, 

não com a função de homogeneizar, mas de produzir singularidades. Dessa forma, pela relação 

dialógica, é que emerge a diversidade representada no modo de pensar de cada um. Nessa 

diversidade acontece a interação de autores do processo educativo, ou seja, o aluno se constitui 

autor por meio da prática responsiva do diálogo. O professor também se constitui autor, na 

medida em que ele penetra na corrente da língua, recupera sua palavra, sem fazer dela uma 

instância de poder, mas, sim, um meio de exercer uma autoridade que se conquista no 

conhecimento dialogado e, isso só é possível por meio do enunciado concreto, conforme 

esclarece o próprio Bakhtin (2003) ao afirmar que os enunciados têm uma razão de ser porque 

eles não se bastam cada um a si mesmo.  Nesse sentido, a educação se constitui nessa cadeia 

discursiva em que inúmeros ecos, vindos de todas as direções, são ouvidos e compreendidos 

pelos sujeitos envolvidos no processo educativo. Então, cabe ao agente educativo colocar-se 

diante do discurso do aluno com uma atitude compreensiva.  

De acordo com Bakhtin, as palavras são tecidas a partir de fios ideológicos que servem de 

trama a todas as relações. Dessa forma, é impossível exercer qualquer domínio, ou tentativa de 

controle sobre o curso que elas tomarão depois de lançada a outro. A palavra é, sobretudo para os 

sujeitos da educação, um termômetro capaz de detectar e indicar transformações e rumos no 

processo ensino aprendizagem e inserir na escola um sistema de comunicação que configure ao 

espaço educativo um lugar de fala e de escuta, de convívio, onde não se manipula e nem se abafa 

a voz do outro. Um espaço educativo e de encontro de homens livres, onde o agir pedagógico 

possa adquirir especificidade e criar condições básicas para a significação social do 

conhecimento. 

Para o professor que construa um discurso pedagógica na perspectiva bakhtiniana, é 

necessário, sobretudo, que ele leve em conta o discurso dos seus interlocutores, neste caso, o 

aluno. Esse interlocutor, reconhecidamente como um ser histórico e social, tem como pressuposto 

a língua e a sua peculiaridade intrínseca, que é o dialogismo. Assim, o enunciado que emerge no 

cotidiano da sala de aula está obviamente afetado por milhares de fios ideológicos, vividos pelos 

sujeitos da educação, os quais dão sentidos ao conhecimento produzido.  



A educação se dá nesse complexo acontecimento do encontro entre a minha palavra e a 

palavra do outro, e esse encontro é a fronteira onde as diversas vozes dialogam muitas vezes 

demarcadas por uma arena de lutas ideológicas, constituindo-se como o lugar de conflito, onde 

as suas linhas territoriais se confundem por meio de confronto de ideias, cujas condições sócio-

históricas passam a exercer papel fundamental na constituição dos significados que são 

produzidos. As palavras tanto refletem como refratam e por isso as ideias não se fundem e se 

homogeneízam, visto que cada uma mantém a sua singularidade de sentido. Nessa perspectiva, os 

papeis de professor e aluno são de interlocutores que, juntos, constroem e (re)significam o objeto 

de estudo. O aluno ocupa uma posição de sujeito ativo, na interação com o professor e com os 

demais colegas, produzindo significados, ou seja, produzindo conhecimento. Tanto o professor 

quanto o aluno participam dialogicamente do processo educativo com voz integral, com todo o 

seu pensamento e com toda a sua individualidade. Nessa relação, o aluno não permanece objeto 

da consciência do professor, mas sim, ele é outra consciência no gozo dos plenos direitos. É 

somente em relação à consciência do aluno que a consciência do professor pode existir e vice e 

versa. 

Nesse enfoque, constatamos que a prática monológica da educação constitui sempre o 

outro como objeto da consciência e não a outra consciência. No monólogo não é possível existir 

atitude compreensiva dos sujeitos envolvidos, nem mesmo se pode esperar uma resposta que 

modifique tudo no mundo da consciência do outro. O monólogo é autoritário, ele dá sempre a 

última palavra. Ele é concluso e surdo à resposta do outro. Por isso Bakhtin se opõe à linguagem 

mecânica ao enaltecer a abertura e a incompletude, a terminação aberta que possibilita outras 

terminações. Com isso, ele nos convida a deixar de lado os nossos hábitos monológicos, por 

entendê-los como contrários à natureza da vida, pois, para ele: 

 

Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar etc. Nesse 

diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, 

a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra 

entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal. Cada pensamento e 

cada vida se fundem no diálogo inconclusível (BAKHTIN, 2003, p. 348). 

 

Segundo Bakhtin, o monologismo não ouve, não interroga, não responde, não concorda e 

nem discorda, uma vez que ele coisifica os sujeitos, colocando-os na posição subserviente. O 

dialogismo, por sua vez, liberta as pessoas, colocando-as na condição de sujeitos de suas 

consciências, autônomas e equivalentes, que se refazem continuamente diante de cada evento 



concreto da vida. Nesse sentido, o que se espera dos sujeitos da educação é a postura de um agir 

responsável tanto nas suas formações quanto nas suas autoformações. 

Bakhtin, na Filosofia do Ato, fez uma introdução a um tratado de Filosofia Moral em que 

mostra a importância da comunicação entre o mundo da cultura e o mundo da vida (SOBRAL, 

2008). Essa comunicação possibilitará a união desses dois mundos, tendo a palavra, com seus 

contextos, significados e sentidos construídos na relação entre os sujeitos que aprendem/ensinam, 

como o principal instrumento. Portanto, é de se refletir: como está sendo trabalhado na sala de 

aula o conhecimento que emerge dessa relação dialógica? Quais os significados construídos nessa 

interação? Como se definem os papéis dos sujeitos que aprendem e os dos que ensinam?  

 

VIDA, CULTURA E CONHECIMENTO 

 

De acordo com os princípios bakhtinianos, a educação tem por objetivo a comunhão entre 

o mundo da cultura e o mundo da vida, pois o mundo em que aprendemos e fazemos histórias é o 

mundo constituído por eventos realizados por sujeitos concretos em situações cotidianas 

concretas. Dessa forma, na educação, eventos e teoria precisam dialogar sem que um se 

sobreponha ao outro.  Segundo Bakhtin (2003), as pessoas são seres de expressão e, portanto, 

bilaterais, uma vez que a expressividade só se realiza na interação de duas consciências. 

Todavia, visto que o ser da expressão é bilateral, teoria e vida prática precisam dialogar, pois uma 

não deve se sobrepor a outra. Dessa forma, a educação, como ato bilateral, recusa a tendência de 

generalizar, ou seja, separar o mundo da cultura do mundo da vida.  

Conforme Sobral (2008, p. 225), Bakhtin considera nefasta a tendência “teoreticista”   

 

[...] de reduzir atos particulares ao que há em comum entre todos os atos, pois 

isso separa o concreto do abstrato, o geral do particular, e, assim, perde de 

vista a totalidade que é o ato, uma dialética entre conteúdo (ou sentido) e 

processo concreto de realização. Bakhtin se opõe aqui a filosofias 

formalistas, próximas do racionalismo, em que as categorias de organização 

da percepção se sobrepõem ao aspecto empírico da percepção e a reduzem ao 

geral. 

 

Com essas palavras, Bakhtin assevera que em todo ato há particularidades que são únicas 

e irrepetíveis e, por isso, em qualquer tentativa de separação do ato de sua realidade concreta, 

perde-se a visão da totalidade. Eis aí colocado o grande desafio de todo educador: dar visibilidade 



ao mundo da cultura e ao mundo da vida, uma vez que, na realidade, eles são indissociáveis. 

Assim, “Logo, se não admite que a teoria apague a vida concreta, prática, Bakhtin também não 

admite que a prática concreta apague a teoria, o plano em que se pode generalizar sobre todos os 

atos”. (SOBRAL, 2008, p. 225). 

Nesse sentido, considerando a natureza dialógica da palavra e a necessidade de 

restauração dessa dialogicidade  na sociedade,  Bakhtin nos convoca a  observar tudo o que 

ocorre em nossa volta, para perceber como de fato a vida acontece. Para isso, é fundamental 

apoiar-se em uma filosofia capaz de romper com a visão binária de mundo. 

 Clark e Holquist esclarecem a esse respeito: 

 

Uma das dificuldades apresentadas por Bakhtin é como evitar que se pense, a partir da 

interioridade, uma simultaneidade difundida por toda a parte sem ao mesmo tempo cair 

no hábito de reduzir tudo a séries de oposições binárias: não um dialético ou/ou, mas 

um diálogo ambos/e. No âmago de sua obra há um reconhecimento da existência como 

uma atividade incessante, uma enorme energia, que está constantemente no processo de 

ser produzidas pelas próprias forças por ela impulsionadas. Tal energia pode ser 

concebida como um campo de força  criado pelo ambiente ininterrupto entre forças 

centrífugas, que se empenham em manter as coisas variadas, separadas, apartadas, 

diferenciadas uma das outras e centrípetas, que se empenham em manter as coisas 

juntas, unificadas, iguais. As forças centrífugas completam ao movimento, ao devir e à 

história; elas aspiram à mudança e à vida nova. As forças centrípetas exigem estase, 

resistem ao devir, abominam a história e desejam a quieta mesmice da morte. O choque 

zoroastriano entre estes poderes é levado a cabo em muitos níveis diferentes, como na 

interação entre forças eletromagnéticas, químicas e termodinâmicas no cosmo físico, no 

corpo humano e no universo das partículas subatômicas. Mas o yin e o yang de tais 

forças atuam igualmente no mundo das relações sociais, entre indivíduos, classes 

econômicas e culturas inteiras (CLARK; HOLQUIST, 2004, p. 34-35). 

 

Estas forças, o yin e o yang, exemplificam o que foi a carreira de Bakhtin ao longo de sua 

vida, que foi sempre permeada pela tentativa de compreender o que havia de particular no 

diálogo entre as forças que se manifestam simultaneamente no fluxo da vida. É também por isso 

que Bakhtin foi caracterizado como um filósofo da liberdade, porque defende a ideia do diálogo 

inconcluso e de uma postura dialógica sempre em direção ao sentido.  

 

CONSIDERAÇÕES  

 

O monologismo busca impor um pensamento universal que desqualifica toda e qualquer 

singularidade e diversidade cultural. Ele exerce uma influência perversa para a produção do 

conhecimento, visto que impede a interação das múltiplas vozes que compõem o processo 



educativo, o que, consequentemente, bloqueia as possibilidades de se construir, por meio da 

prática do ensinar/aprender, uma metodologia  que valorize o discurso no qual a palavra de todos 

seja a base efetiva de apoio para a busca do conhecimento. Nessa perspectiva, ressaltamos a 

necessidade de, na sala de aula, locus privilegiado na promoção da integração dos múltiplos 

aspectos que envolvem a aprendizagem, desenvolver uma prática capaz de romper com a lógica 

homogeneizadora do pensamento de uma determinada classe social.  

A sabedoria da incerteza é o que nos ensina Bakhtin. É essa sabedoria que nos torna cada 

vez mais sábios, porque ela nos permite aprender ao ensinar. O mundo é complexo, ambivalente 

e por isso é importante aprender com as singularidades que há em cada evento e com isso 

aprender a desafiar as verdades e não reificá-las. 
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