
Bakhtin é pano de fundo 
para crítica ao modelo 
neoliberal de educação
ESTUDIOSOS DA OBRA BAKHTINIANA, MARIA TEREZA DE ASSUNÇÃO FREITAS (UFJF) E JOÃO WANDERLEY GERALDI 

(COLABORADOR VISITANTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO) DISCUTEM A IMPORTÂNCIA DE BAKHTIN NOS VÁRIOS 

CAMPOS DAS CIÊNCIAS HUMANAS

A 
contribuição do i lósofo da linguagem, o russo Mikhail 

Bakhtin (1895–1975), é o cerne deste diálogo, entre por 

dois de seus maiores entusiastas no Brasil, a professo-

ra da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

Maria Teresa de Assunção Freitas, e o professor aposentado da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e colaborador 

visitante da Universidade do Porto (Portugal), João Wanderley 

Geraldi. 

Bakhtin entende a linguagem como atividade, mas sua obra não 

se i xa nas letras, estende-se por vários campos das Ciências Hu-

manas, passando pela comunicação, semiótica, crítica literária e 

educação, numa ideia de movimento constante, essencial para 

a compreensão das questões da contemporaneidade. O i lósofo 

foi perseguido pelo Governo soviético e a riqueza de seus textos, 

atribuídos a outros autores de seu Círculo, só foi descoberta pelo 

mundo já no i m de sua vida.

Maria Teresa foi uma das primeiras estudiosas do país a trazer os 

textos de Bakhtin para a Universidade, e Geraldi lançou alguns 

dos livros mais representativos para área de educação com base 

no pensamento bakhtiniano. “O texto na sala de aula”, de 1984, 

ainda i gura entre as prateleiras de professores e alunos dos cur-

sos de pedagogia, e uma de suas últimas produções, “A aula como 

acontecimento” (2010), traz a rel exão sobre o ensino da lingua-

gem e as amarras políticas da escola de hoje.
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Maria Teresa de Assunção Freitas: Para mim, é um prazer con-

versar sobre algo que é de nosso interesse comum: Bakhtin. 

Sabemos que o autor deixou uma extensa obra ligada à fi losofi a 

da linguagem. Gostaria que você analisasse a contribuição dos 

estudos de Bakhtin e seu Círculo para as questões emergentes 

na contemporaneidade.

João Wanderley Geraldi: Sua grande vantagem, como pensador, 

é que ele não se i xou em apenas um campo, trabalhando nas 

áreas da cognição, da estética e da ética. Em razão desse trân-

sito, ele fornece para nós um conjunto de conceitos e categorias 

de análise que nos permitem homenageá-lo. Para mim, a maior 

homenagem que você pode prestar a um pensador não é dizer o 

que ele disse, mas, pensando como ele pensou, usando os cami-

nhos que abriu, analisar os fenômenos do mundo contemporâneo, 

e não os do passado. Nesse sentido, eu não sou um exegeta de 

Bakhtin, mesmo porque seria contraditório com o próprio pensa-

mento dele. Então, ver os fenômenos contemporâneos com base 

no pensamento do Bakhtin não é querer dizer o que ele disse, mas 

usar sua experiência de pesquisador e pensador e os conceitos 

que produziu para focar questões que ele mesmo não poderia ter 

pensado, porque são próprias da contemporaneidade. 

Maria Teresa: E quais são os conceitos-chave produzidos por ele 

que nos ajudariam a pensar a contemporaneidade?

Geraldi: Vou citar três grandes princípios. Os dois primeiros fazem 

parte da categoria do diálogo e envolvem a alteridade e a com-

preensão. Para Bakhtin, o eu só existe na medida em que o outro 

o faz. É uma relação de duas consciências, o que não signii ca 

dois sujeitos como centros independentes. Bakhtin não vê o sujei-

to do ponto de vista cartesiano, mas sim de uma forma histórica, 

que se constrói. O segundo princípio é o da compreensão como 

resposta. A compreensão não é sinônimo de decodii cação, de 

relações biunívocas entre o que uma consciência pensa e diz e 

o que a outra compreende. Ao contrário. Para ele, jamais isso é 

possível, porque a compreensão é um movimento, um processo 

carregado de contras-palavras e da história do outro. Esses princí-

pios deveriam ser aplicados não só nas relações entre os homens, 

mas nas nossas compreensões de mundo. Ele pressupõe, por 

exemplo, uma responsabilidade perante a natureza, uma escuta 

dos objetos. Não devemos olhar o objeto sempre por uma dei ni-

ção já dada. O mundo está sobrecarregado de signii cados e, por 

isso, tendemos a enxergar o mesmo signii cado nas pessoas, nas 

coisas e nas palavras. Para Bakhtin, a compreensão é mais do que 

meramente um reconhecimento. Um terceiro conceito, que faz 

parte da estética e caminha em direção à ética, é o de excedente 

de visão. Consiste em admitir, de forma até humilde, que o outro 

tem um excedente de visão em relação a mim e eu o tenho em 

relação a ele. Nesse sentido, Bakhtin está propondo uma espécie 

de convívio multicultural. Ninguém possui uma verdade. É difícil 

para nós, com nossas visões europeístas, judaico-cristãs, greco-

-romanas, pensar nas outras culturas como excedentes de visão, 

mas isso seria enriquecedor.

Maria Teresa: Esses conceitos são, realmente, chave para toda 

compreensão da teoria bakhtiniana. A ideia de cultura, que você 

mencionou, me lembra uma frase do texto “Apontamentos de 

1970-1971”, presente no livro “Estética da Criação Verbal”, onde 

Bakhtin diz que duas culturas não se fundem nem se confundem, 

elas mantêm sua integridade e dialogam uma com a outra. Acho 

que é isso que você acabou de dizer.

Geraldi: O pensamento ideológico bakhtiniano não busca a sín-

tese. Para ele, se A e B entram em contato, saem A e B modii -

cados, não resulta C, ou seja, eles não se fundem em um único 

pensamento. Você sempre terá pontos de contato e pontos de 

divergência. É nas divergências que se abrem a historicidade e a 

sociabilidade do mundo. Pensemos, por exemplo, nas questões 

diplomáticas entre os países através dessa perspectiva. Quere-

mos que o apedrejamento de mulheres em culturas diferentes da 

nossa não exista mais, é claro. Temos que lutar por mudança nes-

sa cultura que não é a nossa, mas, ao mesmo tempo, respeitar que 

uma cultura se altere, tornando-se uma cultura, modii cada, e não 

a nossa própria, colonizada pelos nossos modos de ver o mundo.

Maria Teresa: Pensando a partir do que você disse, podemos 

estender essa refl exão de Bakhtin sobre a cultura para a ques-

tão do conceito de verdade na ciência. Explane um pouco mais 

sobre como a verdade deve ser compreendida no pensamento 

bakhtiniano.

Geraldi: O pensamento de Bakhtin não é estruturante. Ele reco-

nhece, por exemplo, que no fazer cientíi co precisamos criar estru-

turas para nossos objetos de estudo. No entanto, Bakhtin vai dizer 

que jamais de dentro dessas estruturas conseguiremos chegar ao 

real, efetivo e concreto. No mundo do conhecimento, uma teoria 

não diz o real, uma teoria diz uma verdade dentro da sua própria 

teoria. Ele tem isso muito claro já no início do século XX. Diga-

mos assim, se nós historicamente temos feridas narcísicas, como 

as geradas por Copérnico (a Terra não é o centro do universo), 

pela teoria da evolução (não somos criados) e pela descoberta 

do inconsciente por Freud (não somos sempre racionais), Bakhtin 

nos introduzirá uma outra: a ferida da inexistência da verdade. 

Nenhum povo, nenhuma cultura, nenhuma teoria diz o real.
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Maria Teresa: Por isso podemos dizer que a dialética de Bakhtin 

não é estruturante ou sistêmica como a de Hegel que se organiza 

em tese, antítese e síntese, mas é uma dialética dialógica.

Geraldi: Isso. É quase uma recuperação etimológica do conceito 

de dialética, já que as duas palavras [diálogo e dialética] têm as 

mesmas raízes.

Maria Teresa: Como você analisa o processo de produção das 

obras de Bakhtin?

Geraldi: Para mim, sua grande produção ocorreu entre os anos 

1920 e 1935 através de seus textos de arquivo. Com o passar dos 

anos, ele vai mastigando os conceitos, alterando nomes, acres-

centando algo novo. A cada vez que você lê o texto de Bakhtin, 

parece outro texto. É impressionante. Eu uso uma cor de caneta 

diferente a cada vez que releio as obras, então, meus livros de 

Bakhtin são extremamente bordados, porque é como se eu esti-

vesse lendo outro livro.

[Maria Teresa revela que com ela acontece o mesmo, abrindo um 

de seus livros para mostrar os vários grifos em cores diferentes]

Maria Teresa: Como a educação pode pensar o seu trabalho, sua 

missão a partir de Bakhtin?

Geraldi: No sentido absolutamente contrário da política neoliberal 

de educação. Hoje os processos concretos, o chão da escola, da 

sala de aula, a relação professor-aluno, que é o que interessa a 

Bakhtin, estão sendo cada vez mais emparedados pelo projeto 

neoliberal de educação, cujas pretensões são duas: transformar 

o conhecimento em mercadoria, a escola em negócio, e mostrar 

ao mercado quais são os centros de onde saem os trabalhado-

res mais qualii cados. Para isso, essa política precisou produzir 

sistemas de avaliação, parâmetros. É dizer como o ensino deve 

ser dado, como se o controle fosse sinônimo de ei ciência. Uma 

educação de produtividade não é uma educação bakhtiniana. 

Para pensar em educação bakhtianamente, teríamos que pensar 

através da linha da diferença, e não da uniformidade. 

Maria Teresa: Quais as implicações da teoria de Bakhtin para a 

pesquisa nas Ciências Humanas? Você já começou a falar sobre 

isso e gostaria que continuasse. Como ele poderia contribuir 

para nossos estudos, como pesquisadores de uma universidade?

Geraldi: Primeiro, Bakhtin considera as Ciências Humanas como 

uma heterociência. É preciso entendê-la como outra cientii cida-

de, bastante diferente das Ciências da Natureza. Segundo, pre-

cisamos admitir, como pesquisadores, que nós não trabalhamos 

com o real, mas temos uma atividade estruturante que produz 

uma verdade apenas teórica. Do ponto de vista ético, as Ciências 

Humanas necessitam de certa humildade que hoje não têm. Nós 

somos muito ‘donos da verdade’, e me incluo nisso. Um terceiro 

princípio é estético. Nem sempre o modo de dizer o conhecimento 

precisa ser tradicional, isso pode ser feito de várias formas, como 

por um i lme, por imagens ou outros tipos de linguagem. Para 

nós cientistas são desai os muito grandes. Bakhtin também nos 

lança um novo caminho metodológico. Não há corrimãos, você 

deve construir o seu pensamento, desenhá-lo, usar a história dos 

outros, mas sem repeti-la. Esse caminho de descobertas nunca 
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se fecha. Ele nos dirá que todos os sentidos encontrarão a sua 

ressurreição, numa analogia bastante bonita. Por último, Bakhtin 

nos ensina a partir da forma com que ele próprio trabalhou: não 

nos fechemos num só campo sob pena de não conseguirmos 

enxergá-lo. Como na imagem de Michel Lèvy, ver a l oresta de um 

promontório é diferente de olhá-la de dentro da própria l oresta. 

Sempre digo que os linguistas se dedicaram tanto à língua que se 

esqueceram da linguagem, justamente porque não saíram de seu 

próprio campo.

Maria Teresa: Gostaria que você falasse mais dessa relação entre 

língua e linguagem no Brasil.

Geraldi: Temos em relação à língua um olhar romântico e estarre-

cedoramente i xador. Hoje já aceitamos que um repórter de Re-

cife (PE) fale na TV com variação fonológica segundo sua região, 

mas não admitimos a variação da escrita. Por que o “que” não 

pode ser escrito só com a letra “q”? Quem disse que não pode? 

Quem disse que isso precisa ser tão i xo? Nas escolas, é a mesma 

coisa. Se você olhar os livros didáticos, verá que se ensina a língua, 

sua gramática e estrutura, e, por isso, é difícil exigir dos alunos 

que dominem a linguagem. Produzir um texto é um fenômeno de 

linguagem e que não se faz seguindo regras. Não adianta saber 

que um texto precisa ter introdução, desenvolvimento e conclu-

são. Isso não ensina ninguém a produzir um texto! Sempre i co 

me perguntando se a escola não está gastando excesso de tempo 

com a língua em prejuízo da linguagem. O nosso problema não é 

a escrita, é a capacidade de criação.

Maria Teresa: Quem são os nossos professores de hoje? Que for-

mação receberam ou recebem para dominarem a linguagem?

Geraldi: Acho que as pessoas se esquecem que a escolarização 

no país é recente. Praticamente passamos de uma geração sem 

escolaridade para outra de pessoas pós-graduadas. A maioria 

do professorado do ensino público de hoje tem pais com quatro 

anos de estudo. É um salto, em uma só geração, de uma baixa 

escolaridade para uma escolaridade superior. E isso obviamente 

produz um gap, uma falta, um abismo a ser preenchido, que tem 

a ver com cultura, com o domínio da escrita, um convívio com o 

mundo da escrita, com um conjunto de vivências que eles – e me 

incluo entre eles, os professores – não tiveram. Os professores 

i zeram o curso de graduação possível e, agora, os culpamos por 

toda condição histórica do país? Esse gap só pode ser preenchido 

ao longo do tempo. Eu, por exemplo, sou i lho de analfabetos e 

virei titular de uma das mais importantes universidades do país, a 

Unicamp. Isso em uma geração só. Existe um conjunto de cultura 

clássica, por exemplo, que eu não domino. Só agora, depois de 

aposentado, é que estou conseguindo ler. Os professores do ensi-

no básico têm os mesmos problemas.

Maria Teresa: Então você está chamando a atenção para o fato 

de que compreender a linguagem como capacidade de criação é 

o mais importante a ser cuidado pela escola e que é justamente 

nesse aspecto que a escola trabalha menos?

Geraldi: Sim. Quando nossos orientandos vão para campo, duas 

coisas aparecem. Primeiro, não há aula. O professor não compa-

rece, ou quando presente é interrompido: o policial entra para 

falar de trânsito, os agentes de saúde para falar sobre qualquer 

“A maior homenagem que podemos 
prestar a herança cultural 
que recebemos não é a sua 
conservação, mas a produção de 
uma nova cultura, enriquecida para 
os próximos que virão. Essa é a 
ideia da aula como acontecimento, 
que tiro de bakhtin” 
(João Wanderley Geraldi)
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campanha, ou outras interrupções aparecem. Ou seja, todos que-

rem falar para esse auditório cativo que são os jovens e crianças. 

E aí pergunto: quando é que eles ensinam de fato? Segundo, 

no exercício da proi ssão de professor, você está cada vez mais 

emparedado, não tem poder de criação das aulas e segue o que 

o livro didático propõe. Então, como você está cerceado, você 

cerceia também, mesmo sem querer. Acho que estamos vivendo 

um neotecnicismo na educação, de retorno aos objetos i xos e 

i xados por conta dos sistemas de avaliação da política neoliberal.

Maria Teresa: Em uma de suas falas anteriores foi mencionado 

que, de acordo com o projeto neoliberal de educação, o conhe-

cimento se transforma em mercadoria, e a escola em negócio. 

Seria interessante retornar a isso e comentar um pouco sobre 

essa relação entre o mercado e a escola.

Geraldi: Não interessam as condições do aluno, do professor, sua 

história e o gap que mencionei. As provas são aplicadas indistin-

tamente, porque, no mercado, o que importa são produtos, e as 

pessoas viraram produtos. Quem são os nossos “clientes”? Não 

são os nossos alunos, são os empresários para quem nossos alu-

nos vão trabalhar. As empresas querem transferir para o Estado, 

para diminuir os seus prejuízos, a formação de seu trabalhador. 

Antigamente, o trabalhador aprendia a trabalhar no trabalho; hoje 

a empresa quer que ele já venha pronto. Ao invés de criticar o 

sistema, que é excludente, a escola se tornou o bode expiatório. 

Enquanto houver exploração i nanceira, transferência de capital 

para bancos, as crises vão continuar, passando de um país para 

outro. Nesse sentido, a escola não pode i car atrelada ao mercado.

Maria Teresa: Para terminar, gostaria que você falasse um pouco 

sobre as refl exões de seu livro “A aula como acontecimento”.

Geraldi: A escola da contemporaneidade deveria ser a escola das 

perguntas e não das respostas, onde professor e aluno são sujei-

tos que dialogam sobre os acontecimentos vividos no presente. 

Defendo como fundamental que o ensino na sala de aula se trans-

forme em perguntas, para que as perguntas nos levem à herança 

cultural, e não o contrário. Hoje a escola tradicional ainda é mar-

cada pela l echa que sai da herança cultural, atravessa o professor 

e chega ao aluno. A maior homenagem que podemos prestar a 

herança cultural que recebemos não é a sua conservação, mas 

a produção de uma nova cultura, enriquecida para os próximos 

que virão. Essa é a ideia da aula como acontecimento, que tiro 

de Bakhtin. Ele diz que a realidade concreta predomina sobre a 

teoria, e a herança cultural é uma teoria.

Maria Teresa: No fi m da entrevista, parece que voltamos ao co-

meço. Para Bakhtin sempre há uma pergunta que gera outra e 

outra. Temos que responder ao que a realidade, o vivido, o ex-

perenciado nos trazem. Responder no sentido de assumir uma 

responsabilidade. É nessa responsabilidade que nos comprome-

temos com a realidade.

Geraldi: A mensagem ética de Bakhtin sobre a noção de respon-

sabilidade é fundamental. Ele liga a responsabilidade à resposta. 

Foi ótimo você ter falado nisso. Já pensou, Maria Tereza, se ti-

véssemos tido aula com Bakhtin? Que maravilha seria... eu invejo 

aqueles que tiveram.
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“Sua grande vantagem, como pensador, 
é que ele não se i xou em apenas 
um campo, trabalhando nas áreas 
da cognição, da estética e da ética. 
Em razão desse trânsito, ele fornece 
para nós um conjunto de conceitos e 
categorias de análise que nos permitem 
homenageá-lo”

(João Wanderley Geraldi)

24


