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INTRODUÇÃO 

A palavra é uma espécie de ponte lançada entre 

mim e os outros (BAKHTIN, 1979, p. 117). 

 

Instigados pelas reflexões propostas por Bakhtin (1979, 2003, 2005), sentimo-

nos impelidos a repensar alguns posicionamentos naturalizados em nossas produções 

acadêmicas. Assumindo uma postura dialógica e responsiva, reavaliamos aquilo que 

produzimos, bem como a relação que estabelecemos com o outro em nossas pesquisas. 

Por meio desse artigo problematizamos essas questões, focalizando principalmente as 

seguintes ideias: o que falamos, para quem falamos, com quem falamos e como 

falamos. 

No que se refere ao que falamos e para quem, situamos nossas pesquisas como 

enunciados e discorremos sobre as características dessa ideia. Quanto à relação com 

quem falamos, materializamos nossas reflexões sobre a necessidade de 

encaminhamentos metodológicos que priorizem o diálogo com o outro – sujeito de 

nossos estudos – e reconheçam a sua inconclusibilidade. Concluímos discorrendo sobre 

o modo como falamos – como nos apropriamos das palavras alheias – a partir das ideias 

bakhtinianas da autonomia e da plenivalência da multiplicidade de vozes que precisa 

envolver nossos trabalhos. 

Nossa intenção evoca o desejo de colocarmos sob suspeita nossas supostas 

verdades, preconizando em nossas pesquisas uma postura ética e responsável com o 

outro. 
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PROBLEMATIZANDO NOSSAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS 

 

Ao focalizarmos as relações sobre o que e para quem falamos em nossas 

pesquisas, partimos das ideias bakhtinianas de que o emprego da língua efetiva-se por 

meio de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos. Ainda segundo Bakhtin (1979, 

p. 117), toda enunciação constitui-se de dois aspectos: “[...] tanto pelo fato de que 

procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 

justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte”. E, nesse sentido, 

compreendemos que caracterizam-se por seu endereçamento, sua conclusibilidade 

(provisória) e a possibilidade de alternância entre os sujeitos do discurso. Orientados 

por esses conceitos, entendemos que em nossas pesquisas produzimos enunciados 

pensados e dirigidos para um outro, o que, por sua vez, impõe-nos a necessidade de um 

certo acabamento, viabilizando a compreensão ativo-responsiva e a alternância de vozes 

nesse diálogo. 

Compreendidas como resultado de uma interação social e constituídas de 

dialogismo e responsividade, nossas enunciações constituem-se como um elo numa 

corrente discursiva ininterrupta que nos conecta a outros enunciados produzidos e em 

produção, nos liga ao passado e ao futuro na medida em que “Toda enunciação, mesmo 

na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma coisa e é construída como tal” 

(BAKHTIN, 1979, p. 101). Portanto, não há como produzir enunciados isolados, uma 

vez que se revelam como uma tomada de posição ativa diante do que é dito ou 

compreendido. 

Nesse sentido, problematizamos qualquer pretensão monológica que se sustente 

pela afirmação de sentenças completas e conclusivas e desconsidere a posição ativo-

resposiva do outro com quem dialogamos em nossos estudos – sejam os próprios 

envolvidos na pesquisa, seja o seu futuro leitor. Como elos numa cadeia comunicativa 

ininterrupta e inesgotável, reiteramos a relativização de qualquer tentativa dogmática e 

autoritária que tente excluir possibilidades de resposta e anular a dimensão responsiva 

desse diálogo.  

Como réplicas, nossos enunciados nos levam a uma relação de diálogo com o 

outro que, em nossas pesquisas, constituem os sujeitos que envolvemos em nossos 

estudos. Cabe a ressalva de que incluímos nessa relação dialógica o outro que nos fala 

diretamente por meio de entrevistas ou relatos orais, e também o outro que nos deixa 

documentos escritos, enunciados que permitem a continuidade de uma corrente 



 
 

dialógica. Os enunciados escritos, portanto,  também compõem palavras alheias e 

representam uma consciência atrás do texto.  

As lentes bakhtinianas nos permitem entender que lidamos com sujeitos com 

enunciados próprios, formados nas suas múltiplas e diversas interações sociais. 

Obrigam-nos, portanto, a uma reconsideração da relação que estabelecemos com eles, 

pois se consideramos nossos próprios enunciados como inconclusivos e temporários, 

sujeitos a réplicas e ressignificações, abertos ao diálogo, não há como nos relacionarmos 

com o outro numa perspectiva que desconsidere suas respostas, seu inacabamento, sua 

imprevisibilidade, sua autonomia diante de nossas pressuposições.  

Analisando os romances de Dostoiévski, Bakhtin (2005) afirma que esse autor 

garantiu em suas obras a presença da diversidade de vozes de suas personagens. A 

independência e a plenivalência de cada uma dessas vozes constitui a prerrogativa das 

produções desse autor. Considerados por Bakhtin (2005) como polifônicos, os romances 

de Dostoiévski permitem problematizar um suposto tom monológico assumido pelas 

pesquisas e trabalhos acadêmicos que encerram o outro – coparticipante da pesquisa – 

em limites racionais, impedindo-o de transgredir fronteiras estabelecidas para seu 

caráter que o concluem e lhe dão um acabamento a despeito de suas próprias 

considerações sobre si mesmo.  

Os romances de Dostoiévski, para Bakhtin (2005), afirmam a inconclusibilidade 

e o inacabamento humanos, e suas personagens revelam-se com liberdade e 

independência (mesmo que relativas) na medida em que as ideias do autor que poderiam 

qualificá-las e/ou defini-las como imagem concluída e imutável – nas palavras de 

Bakhtin (2005), tudo o que poderia sentenciá-la – converte-se em objeto de reflexão da 

própria personagem e de sua autoconsciência. 

A personagem de Dostoiévski, portanto, entendida por meio de sua própria 

palavra e não como objeto da visão do autor, permite a Bakhtin (2005) concluir que a 

voz do herói é tão plena quanto à do autor. As vozes presentes nesses romances 

mostram-se independentes, imiscíveis, combinam muitas vontades, coexistem 

harmonicamente em meio às diferenças e interagem nessa diversidade. Para Bakhtin 

(2005), Dostoiévski ouvia e entendia essas vozes simultaneamente, vendo a 

multiplicidade e a diversidade naquilo em que naturalmente se determinava por meio da 

uniformidade.  

Essas afirmações revelam-nos a imagem que Dostoiévski construiu a respeito 

das suas personagens. Compreendidas como um ponto de vista específico sobre o 



 
 

mundo e sobre si mesmas, permitem-se afetar por outros pontos de vista, outras 

consciências, ou seja, permanecem abertas ao diálogo. Nessa relação, ouvem cada 

palavra dos outros sobre si mesma, olham-se por meio das lentes de outras consciências, 

consideram outros pontos de vista. Entretanto, todas essas definições não lhe dão o 

ultimato sobre sua própria imagem uma vez que a última palavra sobre si mesma é, por 

direito, da própria personagem, e advém de sua autoconsciência. Bakhtin (2005, p. 66) 

conclui que essa ideia reafirma a inconclusibilidade e o inacabamento humanos na 

medida em que “[...] não se pode transformar um homem vivo em objeto mudo de um 

conhecimento conclusivo à revelia”. Há sempre particularidades no homem, construídas 

a partir de sua autoconsciência, de suas interações, e que não podem se submeter a 

caracterizações exteriorizantes determinadas sem seu consentimento. 

Dostoiévski evidencia em seus romances a necessidade de interação entre 

consciências plenivalentes, o que permite reflexões profundas sobre nossos 

encaminhamentos metodológicos. Não podemos reduzir essas decisões a um jogo de 

perguntas e respostas. Por meio das discussões bakhtinianas, compreendemos que os 

enunciados produzidos pelos sujeitos envolvidos em nossas pesquisas precisam ser 

respeitados como respostas a um diálogo que iniciamos, mas que não podemos 

submeter ao nosso controle. E, nessa direção, precisamos garantir a esse outro o direito 

à última palavra sobre si mesmo. 

Como pesquisadores, não nos abrimos ao diálogo quando sujeitamos a voz do 

outro às nossas ideias definidas previamente. Compreendemos a constituição de nossas 

palavras por meio de uma relação ética com as palavras do outro que não as submetem a 

categorias preconcebidas, mas garante a coexistência dessas vozes com nossas ideias e 

conhecimentos. 

Nossa intenção, nesse sentido, não denota a supressão da perspectiva do 

pesquisador e/ou a anulação de seu excedente de visão. Para Bakhtin (2003, p. 12) 

 
[...] o autor conhece e enxerga mais não só no sentido para onde a 

personagem olha e enxerga mas também em outro sentido, que por princípio 

é inacessível à personagem; é essa posição que ele deve ocupar em relação à 

personagem. 

 

Ao retornar ao seu lugar após diálogo com os sujeitos coparticipantes da 

pesquisa, o pesquisador consegue avaliar ativo e responsivamente algumas questões e 

tem a responsabilidade de problematizar o que precisa. Entretanto, nossas concepções 



 
 

não nos autorizam enquadrar os enunciados produzidos pelo outro. Como 

pesquisadores, nossas ideias precisam fundamentar nossas escolhas e revelar de que 

enunciados partimos, mas não podem formatar os enunciados do outro. 

Nessa tensão dialógica constituímos nossos próprios enunciados. Produzidos na 

interação com as palavras do outro – seja confrontando-as, concordando com elas, 

problematizando questões –, nossos enunciados dão continuidade a uma cadeia 

comunicativa e, direcionados pelas concepções bakhtinianas, precisam buscar a 

harmonia de vozes, sem sua fusão; assumir um diálogo permanente, mas insolúvel; 

almejar a coexistência e a interação entre ideias mais que sua descrição ou submissão a 

julgamentos. 

O dialogismo e a polifonia, deste modo, redundam num ato ético de respeito ao 

outro e aos seus enunciados. E, assim, compreendemos que nossa postura como 

pesquisador precisa ser ressignificada. Parafraseando Bakthtin (2005, p. 4), torna-se 

imprescindível garantir que a multiplicidade de vozes e consciências, independentes e 

imiscíveis, e a autêntica polifonia de vozes plenivalentes constituam, de fato, a 

peculiaridade fundamental de nossas pesquisas. Em síntese, as reflexões propostas por 

Bakhtin (1979, 2003, 2005) permitiram-nos a conclusão de que 

 
[...] a orientação dialógica, coparticipante é a única que leva a sério a palavra 

do outro e é capaz de focalizá-la como posição racional ou como um outro 

ponto de vista. somente sob uma orientação dialógica interna minha palavra 

se encontra na mais íntima relação com a palavra do outro, mas sem se fundir 

com ela, sem absorvê-la nem absorver seu valor, ou seja, conserva 

inteiramente a sua autonomia como palavra. Manter a distância numa tensa 

relação racional nem de longe é questão simples. mas a distância entra no 

plano do autor, pois ela é a única que assegura a autêntica objetiv idade da 

representação do herói (BAKHTIN, 2005, p. 72). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo materializa nossas conclusões sobre as possíveis conexões entre as 

ideias bakhtinianas e nossas pesquisas. Como enunciações, compreendemos que nossos 

estudos precisam assumir o dialogismo bakhtiniano que não admite discurso sem 

réplica, nem o encerramento de sujeitos em categorias/identidades constituídas à sua 

revelia, nem a hegemonia de vozes, nem mesmo o desmerecimento das palavras do 

outro na elaboração de nossos próprios enunciados. 



 
 

Registramos nossas críticas direcionadas a uma postura dogmática e autoritária 

que anula os enunciados produzidos pelo outro e determina a supremacia de um 

determinado sujeito envolvido na pesquisa (autor ou personagem). 

Apropriar-se das referências bakhtinianas impõe-nos a obrigatoriedade do 

diálogo e de suas implicações, o que envolve reconhecermos a interação social em tudo 

o que produzimos e em todas as relações que estabelecemos com o outro em nossas 

pesquisas. Envolve, ainda, compreendermos a centralidade da relação com o outro nas 

obras de Bakhtin (1979, 2003, 2005). Lidar com as palavras alheias, portanto, nos 

impele a uma postura ética fundamentada na responsabilidade com o outro. 
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