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“Quanto a mim, em tudo ouço vozes e relações dialógicas entre elas” 

Bakhtin  

 

Um início de conversa 

 

O texto que aqui inicio é um exercício de pensar as ciências humanas na relação 

com a vida, de pensar possibilidades e caminhos de alargamento dos limites dessas 

ciências. É uma conversa, um diálogo que aqui se lança já à espera de palavras outras. 

A escolha pelo eixo “Vida, cultura e alteridade” se deu por conta de que o que 

trago para este texto são reflexões e compreensões acerca das ciências humanas em 

relação com a vida – que é o lugar de seu nascedouro e o lugar de onde se nutrem. Desta 

forma, trato de pensar, um pouco que seja, nas ciências humanas imbricadas com a vida, 

com a cultura e com a alteridade. 

No texto publicado nos anais do Círculo – Rodas de Conversa Bakhtiniana2, que 

se deu em São Carlos (SP), em novembro de 2012, trouxe para a discussão uma 

inquietação a respeito da necessidade (ou urgência) de pensar uma ciência humana 

responsável, utilizando, para isso, os escritos de Bakhtin e do Círculo, além de escritos 

de pensadores como Augusto Ponzio e João Wanderley Geraldi, na construção de 

compreensões acerca das ciências humanas, mais especificamente acerca da Linguística. 

Neste texto, no entanto, quero dar um pequeno passo adiante, trazendo para este diálogo 

leituras e pensares a respeito das Ciências Humanas de forma um pouco mais ampla, 

não centrada somente na Linguística. 

Nessa perspectiva, esboço uma proposição das ciências humanas como um lugar 

de encontro de vozes, de encontro de palavras, de encontro de olhares. Augusto Ponzio, 

em falas realizadas em abril deste ano3 em eventos na Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP – e na Universidade Federal de São Carlos – UFSCar –, entre 

tantas outras questões que levantou, trouxe o pensar sobre a ação de falar um outro 
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idioma como um lugar de encontro de modos diferentes de ver o mundo. Para ele, falar 

uma outra língua é encontrar novamente os fonemas perdidos. Falar em outra língua não 

é somente aprender a se comunicar em outra língua, mas é aprender a ver o mundo de 

outra maneira. Um sujeito bilíngue fala duas línguas, mas cada uma no momento 

apropriado – as duas línguas não se falam, não entram em contato, não se relacionam; 

um sujeito que fala duas línguas e sabe traduzir um texto é porque conhece os dois 

modos de olhar para o mundo, os modos que cada língua lhe proporciona. Bakhtin fala 

do plurilinguismo dialógico: não só as línguas se relacionam, mas o próprio modo de 

ver o mundo (Ponzio, 2013). 

O que temos nessas palavas de Ponzio é um alargamento e um aprofundamento 

da relação entre falar uma língua (materna ou estrangeira) e o modo de construção do 

olhar sobre o mundo. Ele desvia o foco de olhar para uma língua estrangeira como um 

conjunto fechado, como um pacote que devemos apreender para conseguirmos falar um 

outro idioma, e desfoca esse olhar para a língua (estrangeira, nesse caso) na relação com 

a vida. É um encontro de palavras, é um encontro de vozes; um encontro de diferentes 

modos de ver o mundo. 

De modo análogo, poderíamos pensar também a relação entre as ciências, mais 

especificamente aqui entre as ciências humanas: poderíamos construir um olhar para as 

ciências como um lugar da escuta, um lugar em que múltiplas vozes e diferentes modos 

de conceber e de olhar para o mundo se encontram, um lugar de encontro de palavras. 

Para tanto, é preciso conceber a relação  que as ciências humanas têm com seus 

objetos de estudo e de pesquisa. Bakhtin, no texto “Metodologia das Ciências 

Humanas4”, faz uma distinção acerca de diferentes modos de lidar com o objeto 

estudado: o cognoscente pode fazer a pergunta a si mesmo e a um terceiro em presença 

da coisa morta, mas também pode fazer a pergunta ao próprio cognoscível (p.394). Essa 

distinção nos leva, então, a retomar o que Bakhtin afirma ser o objeto de estudos das 

ciências humanas: um sujeito que fala com outro sujeito que fala, “O objeto das ciências 

humanas é o ser expressivo e falante” (p.395). Há, portanto, nesse objeto, encontros de 

palavras, encontros de vozes; há atividade por parte do cognoscente e atividade do que 

se abre – “conhecimento do ato bilateral de conhecimento-penetração” (p. 395).  

A “atividade bilateral do conhecimento”, proposta por Bakhtin como necessária 

às ciências humanas, se dá no limite entre uma consciência e outra. Aqui também é 

possível pensarmos, então, a respeito da diferença que Bakhtin estabelece entre o ato da 
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explicação e o ato da compreensão: “Na explicação existe apenas uma consciência, um 

sujeito; na compreensão, duas consciências, dois sujeitos. Não pode haver relação 

dialógica com o objeto, por isso a explicação é desprovida de elementos dialógicos […]. 

Em certa medida, compreensão é sempre dialógica” (p. 317). Essa distinção, que 

aparece em “O problema do texto na linguística, na filologia e em outras ciências 

humanas5”, nos traz de novo o pensar sobre os sentidos que se constroem nas atividades 

bilaterais do conhecimento, atividades essas que só emergem no limite entre, pelo 

menos, duas consciências. 

Bakhtin ainda trata das formas do saber – a forma monológica e a forma 

dialógica. Na forma monológica do saber, como afirma Bakhtin, “o intelecto contempla 

uma coisa e emite enunciado sobre ela. Aí só há um sujeito: o cognoscente 

(contemplador) e falante (enunciador). A ele só se contrapõe a coisa muda” (BAKHTIN, 

2003, p. 400). Ainda para Bakhtin, é possível conceber qualquer objeto do saber 

(incluindo o homem) como uma coisa [morta/muda]. Contudo, “o sujeito como tal não 

pode ser percebido e estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, 

não pode tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode 

ser dialógico” (BAKHTIN, 2003, p. 400). 

Num exercício de pensar as ciências humanas, a delimitação dos objetos de 

estudos e das metodologias de pesquisa e de construção de conhecimento, poderíamos 

nos interrogar: o quanto de vida, de cultura e de alteridade há nas ciências humanas 

desta nossa contemporaneidade? De que maneira ocorrem nossas atividades de 

pesquisa: em relação com um objeto mudo ou em relação com um sujeito 'expressivo e 

falante'?  Que níveis de assepsia – do objeto, dos sujeitos, da história – temos construído 

em nossos trabalhos? Quais têm sido os limites de nossas pesquisas nas ciências 

humanas? 

A questão da assepsia e dos limites é muito cara, posto que numa busca por 

alargar as dimensões de compreensão que podemos construir e por nos aprofundar nos 

sentidos que podemos buscar, esbarramos, muitas vezes, nos limites do monologismo, 

nos limites de uma só consciência na 'descrição' e 'explicação' de nossos objetos em vez 

de construirmos uma atividade bilateral de compreensão desses sentidos. “O 

pensamento que, como um peixe no aquário, choca-se com o fundo e as paredes, não 

pode ir além e mais fundo” (BAKHTIN, 2003, p.401). É preciso extrapolar, então, “as 

paredes do aquário” para podermos “ir além e mais fundo”; é preciso falar com e não 
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sobre nossos 'objetos' de pesquisa. É preciso 'sujar' nossos objetos com a vida. 

 

O olhar enviesado e a escuta como formas de extravasar os limites do pensamento  

 

Augusto Ponzio, no mesmo evento já citado anteriormente, ainda afirmou que 

ensinar é praticar a educação linguística. É educar um “bambino” para olhar para o 

mundo pela geografia, pela história, etc.. Esse é um ensino plurilíngue, pluricultural. É 

como um caleidoscópio, que, ao olhar por ele, tudo muda e essa mudança que devemos 

buscar construir não se trata de uma mudança por prazer, um prazer individual, mas 

uma mudança social para que possamos viver melhor juntos, para que possamos 

construir modos diversos de vivermos juntos (PONZIO, 2013). 

Aqui, Ponzio traz a imagem do caleidoscópio, em outros momentos já usou 

também a imagem do periscópio. Isso para construir, por meio de objetos concretos, 

uma relação de busca de novos olhares sobre as coisas, sobre os sujeitos, sobre o 

mundo, sobre a vida; a construção de um olhar indireto, enviesado, que esse pensador 

traz com muita força em seus escritos e em suas falas. Essa necessidade de olhar para 

língua não para descrever a língua em si, mas olhar para ela para ver o mundo; olhar 

para o escudo de Perseu não para ver o objeto em si, mas para ver a Medusa e lutar com 

ela; olhar para a literatura para compreender a própria vida; poderíamos pensar, então, 

um olhar para as ciências humanas não em si, mas para nelas colocar-nos à escuta das 

vozes, das palavras, das tantas maneiras de construção de olhares para a vida. 

A escuta também é um ato bilateral. Não é uma atividade por parte de quem fala 

e uma passividade por parte de quem escuta. A escuta também fala, também responde. 

“Na verdade, o destinatário da palavra tem uma posição de quem responde de forma 

ativa; e essa posição responsiva, o seu de acordo ou em desacordo, totalmente ou em 

parte, estão em jogo desde o início do encontro de palavras, às vezes literalmente, desde 

a primeira palavra do falante” (PONZIO, 2010, p.54). 

Se consideramos, com Bakhtin, que “Independentemente de quais sejam os 

objetivos de uma pesquisa, só o texto pode ser o ponto de partida”,  a construção de 

compreensões acerca dos textos com os quais trabalhamos nas ciências humanas, que 

devem ser nosso ponto de partida, precisa ser uma construção que extrapole também os 

limites desses textos, de modo a alcançar níveis mais profundos, de modo a alargar os 

sentidos. Isso é também buscar uma palavra outra, não somente uma palavra objetiva, 

direta, mas uma palavra indireta, uma palavra enviesada, que, assim como o 

caleidoscópio, possa nos fazer ver de modos diversos. E a busca dessa palavra outra se 



dá pela escuta, ativa e respondente. A posição de escuta é o ponto central da relação com 

a palavra outra (PONZIO, 2010).  

Ponzio propõe uma “Linguística da Escuta”. Nessa linguística, ele nos coloca a 

necessidade de trabalharmos não com a frase, mas com o enunciado. Aí está um dos 

modos de construção de novos olhares sobre o nosso objeto de estudos: em vez de 

olharmos para o já-dado, para o repetível e reproduzível, Ponzio nos propõe que 

olhemos para o irrepetível, para o único, para o singular. Isso extrapola os limites do 

texto, extrapola os limites do já-dado para alcançarmos as profundezas do novo, do 

único, do singular, do irrepetível. A escuta está imbricada nessa ação, colar-se à escuta 

das vozes, dos sentidos que remetem tanto para o interior do texto quanto para fora dele. 

No campo das ciências humanas, então, poderíamos trazer para a construção do nosso 

olhar sobre os nossos objetos as características e os sentidos que são do interior desses 

objetos, mas que, além disso, remetem para sentidos que lhes são exteriores; isso 

Bakhtin e Volochínov já trazem em Marxismo e Filosofia da Linguagem quando tratam 

da questão dos signos (BAKHTIN / VOLOCHÍNOV, 2009). 

Contudo, na linguística, por exemplo, sabemos que “ao ultrapassarmos o nível 

da frase – e já dentro deste nível em muitos casos – temos inúmeras dificuldades com o 

modelo científico que herdamos [...]” (GERALDI, 2010a, p.59). Nesse sentido, também 

de acordo com Geraldi,  

 

Se queremos incluir entre nossos objetos de estudo os modos de construção 
das significações, dos sentidos, das compreensões e das interpretações, 
mantendo discursos e textos como nossos objetos preferenciais, aos quais 
chegamos com um custo considerável para nossa fama de cientistas bem 
sucedidos, talvez tenhamos que reconhecer que nosso objeto – agora a 
linguagem e seu funcionamento e não mais a língua e seu sistema de relações 
internas – faz parte de um tipo de atividade humana que não se deixa reduzir 
ao positivismo. GERALDI, 2010a, p.60. 

 

Geraldi ainda assevera que “[...] antes de tudo cada pesquisador precisará 

equipar-se com sua posição (política, é claro) de alinhamento à tradição ou radicalização 

na defesa de outras manifestações verbais [no caso da linguística] como tão importantes 

ou até mesmo mais importantes do que aquelas que a tradição elevou à categoria de 

cânone” (GERALDI, 2010a, p.61). 

 

Para continuarmos a conversa 

 

Para dar um acabamento provisório a este início de diálogo, gostaria de colocar 

aqui as palavras de Goethe, já usadas por mim como epígrafe em outro momento:  



 

Quando contemplamos as montanhas, quer de perto, quer de longe, e vemos 
seus cumes ora a brilhar com a luz do sol, ora enevoados, ora envoltos em 
nuvens tempestuosas, ora fustigados pela chuva ou cobertos de neve, 
atribuímos todos esses fenômenos à atmosfera, pois podemos ver e 
compreender seus movimentos e suas modificações. As montanhas, porém, 
em sua forma tradicional, oferecem-se imóveis aos nossos sentidos. Nós as 
tomamos por mortas em virtude de sua rigidez; estando elas em repouso, 
acreditamos não haver aí nenhuma atividade. Há bastante tempo, porém, não 
consigo evitar de atribuir as alterações que se apresentam na atmosfera, em 
grande parte, a uma atuação velada e secreta das próprias montanhas. Goethe6 
 

Pensando nisso, a vida, a cultura, a alteridade são partes constituintes de nossos 

'objetos de estudo'; constituem atividade, inter-agem com o texto, com a linguagem; não 

há um cenário e nem atores nesse jogo, há inter-ação, inter-atividade e, portanto, devem 

ser objetos de nossa pesquisa os eventos únicos, irrepetíveis, singulares. Dessa modo, 

“nos dias contemporâneos uma nova forma de conceber o Eu vai se imponto, e agora 

não mais como construtor, mas como constructo. Pensar o eu como constructo não joga 

fora a questão da identidade, mas ela não é mais vista como ponto de partida. O ponto 

de partida é o construtor, e esse é o Outro” (MIOTELLO;MOURA, 2012, p.11). 

O outro, portanto, não é objeto, é sujeito, não é sobre ele que se deve construir 

uma pesquisa, mas com ele. A alteridade deve ser o ponto de partida e não mais a 

identidade; o diálogo e não mais a descrição; a compreensão e não mais a explicação. 

No entanto, lembrando aqui uma passagem de João Cabral de Melo Neto, 

utilizada por João Wanderley Geraldi na abertura de um de seus livros – “A aula como 

acontecimento” (2010b): “Sei que traçar no papel / é mais fácil que na vida. / Sei que o 

mundo jamais é página pura e passiva. / O mundo não é uma folha de papel, receptiva: / 

o mundo tem alma autônoma, / é de alma inquieta e explosiva. [...]7”.  
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