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A discussão que apresentamos nesse artigo insere-se no conjunto das reflexões 

de uma Linguística Aplicada que, ao tomar como ponto de partida para seus estudos a 

linguagem situada e seus modos de dizer,  possibilite compreender o lugar assumido 

pelas práticas discursivas institucionalizadas na construção da vida social. Esses estudos 

não podem dispensar um componente ético nem o lado emancipatório da produção do 

conhecimento,  considerando  que  conflitos  e  preconceitos  de  qualquer  natureza 

materializam-se semioticamente (MOITA LOPES, 2006; BOHN, 2005). 

O entendimento da importância do estudo das práticas discursivas encontra-se 

em consonância com o pensamento de autores vinculados aos estudos culturais, entre os 

quais  destacamos Stuart  Hall  (1997),  para quem a expansão da cultura,  na segunda 

metade do século XX, consolida seu papel constitutivo na vida social, seja em aspectos 

substantivos, seja naqueles de ordem epistemológica. Os aspectos substantivos, dizem 

respeito,  mais  especificamente,  ao  lugar  da  cultura  na  estrutura  empírica  real  da 

sociedade  e  seu  papel  na  organização  das  diversas  atividades  institucionais  da 

sociedade, espraiando-se desde a ascensão de novos domínios, como o da tecnologia e 

sua  influência  sobre  aspectos  tradicionais  da  economia,  passando  pela  cultura, 

entendida como uma força de mudança histórica global e chegando à transformação 

cultural do quotidiano e à formação das identidades individuais e sociais. 

Os  aspectos  epistemológicos,  por  sua  vez,  tratam da  cultura  como  condição 

constitutiva da vida social, ao invés de uma variável dependente, o que tem provocado 

uma mudança de paradigma nas ciências sociais e humanas – uma virada cultural –, 

trazendo alterações na compreensão do que seja a linguagem humana transitando para 

além  de  sua  responsabilidade  pela  construção  e  circulação  de  sentidos  e  valores, 

configurando  sua  relação  com  os  fatos  e  com  os  sujeitos  não  apenas  como  uma 

representação exterior, mas também como uma representação constitutiva. 

Na verdade, uma concepção de linguagem como prática discursiva cuja relação 

com a realidade concreta, na qual essas práticas emergem, implica, por um lado, que 

toda palavra carrega posição avaliativa sobre seu tema, assumindo esse relacionamento 



a dinâmica da constituição de um todo que não é mecânico e,  de outro, afirmando que 

os enunciados são construídos em relações sociais intersubjetivas, colocando portanto a 

relação  com  a  alteridade  também  no  plano  do  constitutivo  (VOLOSHINOV, 

1979[1929]). 

Essa compreensão da centralidade da cultura e do papel da linguagem remete 

para temáticas nas quais a discussão sobre a alteridade torna-se significativa, como por 

exemplo, para os estudos das diferenças, da pluralidade cultural, do local e do global, 

do hibridismo, entre tanto outros. Nesse artigo, nosso objetivo é discutir a relação entre 

cultura e alteridade nos escritos de pensadores vinculados aos Estudos Culturais e ao 

Círculo de Bakhtin. 

Comecemos com um texto de Hall (2003), no qual ele discute que metáforas 

poderiam representar  a  questão  da  cultura  hoje,  de  forma  a  considera-la  como um 

indicador de transformações. Segundo ele, as metáforas clássicas da transformação tem 

como modelo o “momento revolucionário”, pensando as relações entre os domínios do 

social e do simbólico, portanto do cultural, como atados de tal forma que derrubadas as 

hierarquias sociais e as econômicas, emergem intrinsecamente mudança de valores e de 

símbolos culturais. Nesse sentido,  a partir  de uma analogia com o texto de Bakhtin 

sobre Rabelais e a cultura da idade média, explorado por Allon White, Hall sugere que a 

noção de carnavalização seria importante para ancorar uma metáfora da transformação 

não  reducionista  e  não  mecânica,  na  medida  em  que  essa  noção  não  implica 

simplesmente  em  uma  inversão,  uma  substituição  de  uma  cultura  pela  outra.  A 

carnavalização, diz Hall, transgride, aponta para “a natureza inextricavelmente mista e 

ambivalente de toda vida cultural “ (HALL, 2003. p.226), configurando dessa forma, ao 

escapar dos binarismos, uma nova perspectiva para os estudos culturais debruçarem-se 

sobre as culturas não canônicas. 

No  sentido  acima  apontado,  Canclini  (2005,  2006)  propõe  a  noção  de 

interculturalidade, a qual remete para o confronto e ao mesmo tempo o entrelaçamento 

que  ocorre  entre  grupos  e  culturas  quando  em situação  de  interação.  A relação  de 

interculturalidade  implica  em  reconhecer  as  diferenças,  ou  seja,  o  fato  de  que  os 

diferentes são o que são em suas relações sociais. Ou seja, no caso das culturas, diz ele,  

ao entrar em situação de relação elas se confrontam, se entrelaçam se interconstituem 



sem anular-se uma na outra. Esse posicionamento entra em sintonia com o pensamento 

do Círculo de que a relação com o outro não implica em identidade entre eles. 

No âmbito do Círculo de Bakhtin, além da temática das relações entre culturas,  

conforme presente na análise dos textos de Rabelais, emerge ainda a concepção de que 

essas relações sociais assumem uma natureza dialógica, realizando-se de formas as mais 

diversas, manifestadas semioticamente na desarticulação e rearticulação dos diferentes 

índices de valor no mesmo signo. Ou seja, conforme explicita Voloshinov (1979), ao 

dizer  que  o  signo  reflete  e  refrata  à  realidade,  no  âmbito  de  uma  dialógica  da 

plurivalencia e não no plano das dicotomias dialéticas. 

Em resumo,  diríamos  que  é  possível  encontrar  pontos  de  concordância  com 

relação à cultura nos dois campos de estudo já mencionados, considerando que ao abrir 

mão da ideia pura de transcendência,  o dialógico entende que em cada inversão há 

sempre um retorno ao passado, em qualquer ruptura estão os efeitos da ambivalência, da 

repetição,  do  hibridismo  que  fazem  transgredir  a  estabilidade  do  ordenamento 

hierárquico do campo cultural em apenas duas dimensões, ou seja, o alto e o baixo 

(HALL, 2003). 

A essa noção de cultura,  que se materializa semioticamente,  Canclini  (2005) 

afirma a necessidade de se considerar a relação com a alteridade,  que,  segundo ele, 

encontra-se enraizada em divergências interculturais empiricamente observáveis. Para 

ele,  em uma  sociedade  globalizada,  ao  conviver-se  diariamente  com os  diferentes, 

crescem os riscos de que essas diferenças se tornem conflituosas, de tal modo que, em 

alguns momentos, “a tolerância humanística, como simples apelo ético, é insuficiente” 

(CANCLINI, 2005, p.286). Afirma esse autor que, em uma ordem globalizada como a 

contemporânea,  a  possibilidade  de  convivência  com  o  diferente,  sem  considerá-lo 

desigual, gerando, nesse caso, conexões construtivas e nos conduzindo a sair do tempo 

da  “abundância  mesquinha”,  não  ocorre,  quer  por  pactos  de  cúpulas,  quer  pela 

resistência de atores ou movimentos dispersos. Estes, diz ele, conduzem apenas a ações 

de solidariedade com os de baixo e tolerância com os diferentes. Para esse autor, uma 

vez que os processos de conexão ou de desconexão com o outro são parte integrante do 

processo de nossa constituição como sujeito, é imprescindível que a pesquisa avance na 

direção de compreender o que seja o espaço intersujeitos. O que, em outras palavras, 

significa  reforçar  a  busca  pelas  formas  de  relação com a  alteridade,  como um dos 



objetivos a serem perseguidos na busca pela compreensão dos modos de existência da 

vida social contemporânea. 

Ainda no campo dos estudos culturais, Eagleton (2005) alerta para investigações 

que tendem a isolar os estudos da alteridade das questões do poder e da política em si, 

dificultando a visibilidade do que seriam diferenças entre desiguais e diferenças entre 

estilos de vida ou de cultura,  ou seja,  como afirma Geraldi (2003), pautando-se em 

parâmetros  que  obscurecem  as  desigualdades.  Para  Kramer  (2000),  é  urgente  e 

fundamental  que  as  pesquisas  apontem  caminhos  para  que  sejam  superadas  as 

dificuldades, tão presentes hoje, em escutar e em aceitar o outro como diferente, pois, 

diz essa autora, que é no reconhecimento do outro que nos tornamos plurais, que nos 

tornamos singulares como seres humanos. 

No dizer  de  Bauman  (2001),  na  fase  atual  da  modernidade,  tomar  o  espaço 

intersubjetivo como centro de investigação ou de reflexão é extremamente relevante, 

ainda mais quando é sabido que a fluidez da modernidade líquida afeta profundamente 

as  relações  humanas,  tornando-as  cada  vez  mais  frágeis,  mais  instáveis,  porque em 

constantes  mudanças.  Além  disso,  diz  ele,  a  natureza  não  civil  do  espaço  na 

modernidade líquida, os espaços êmicos, os fágicos, os não lugares, os espaços vazios 

deixam de propiciar os encontros, as trocas, as relações intersubjetivas mais duradouras, 

de  tal  forma  que,  mesmo existindo  uma superoferta  de  “alteridades”  com as  quais 

interagir  (BAUMAN,  1998)  não  significa  necessariamente  liberdade  na  escolha  do 

outro com o qual  interagir  e  nem garante que a  troca se realize com interlocutores 

situados  em  um mesmo  patamar  hierárquico.  Em tal  dinâmica,  as  relações  com a 

alteridade assumem as formas as mais diversas e nem sempre o respeito às diferenças 

significa sua marca registrada. 

Em  todos  os  autores,  até  então  mencionados,  embora  não  necessariamente 

explicitado, a relação com a alteridade está sempre apontando para uma relação ética. 

Ou seja, pensar o outro em uma sociedade democrática implicaria considerar esse outro 

com o direito de dizer e de ser ouvido, em uma relação que pode transitar entre os polos 

da conexão ou da desconexão, mas nunca de desigualdade ou de desconhecimento.

No  âmbito  dos  estudos  dos  pensadores  do  Círculo,  Bakhtin  (1990/1934),  já 

afirmava que o domínio da cultura necessita que as fronteiras não sejam fixas. Segundo 

ele, o ato cultural não tem interior, situa-se entre fronteiras, vive nas fronteiras. Fora das 



fronteiras,  ele  morre,  perde  terreno,  torna-se  vazio.  Mais  tarde,  em  outro  artigo 

(BAKHTIN, 2003 (b)), retoma essa ideia explicitando ainda mais seu ponto de vista, ao 

dizer que a cultura como produção simbólica do ser humano implica em considerar que 

as fronteiras entre as diversas culturas não são absolutas, aproximando-se dessa forma 

as  noções  contemporâneas  dos  estudos  da  cultura  que  privilegiam  os  espaços 

interculturais,  o hibridismo cultural,  reforçando a ideia da constituição intrínseca do 

domínio do cultural, espaço privilegiado do simbólico, com a alteridade. 

Outro  posicionamento  do  Círculo,  que  vem  ao  encontro  do  pensamento 

contemporâneo, diz respeito ao fato de que estudar o campo da cultura, considerando 

apenas os fatos do momento poderá conduzir a interpretações, por vezes, simplistas. 

Bakhtin (2003(b)) adverte-nos firma que estudos dessa natureza esquecem que “tudo 

que pertence apenas ao presente morre juntamente com ele (p.363), e que há de se 

considerar além do tempo presente, o que ele chama de “grande tempo”, no qual se 

constroem os” tesouros do sentido”. Embora sua referência seja específica para a esfera 

literária, ousamos dizer que a questão do grande tempo configura-se também em outras 

esferas.  Na esfera científica,  por exemplo,  essa visão de grande tempo coloca-se de 

forma bastante explícita, se considerarmos que a produção do conhecimento ancora-se 

basicamente  no  diálogo  com  o  discurso  alheio,  sem  delimitações  de  fronteiras 

temporais, espaciais ou axiológicas. Mesmo as práticas discursivas que se constroem na 

esfera da mídia, hoje bastante estudadas, apenas aparentemente seus sentidos e valores 

remetem para fatos momentâneos. Na realidade, o noticiário midiático em qualquer de 

seus  espaços de  circulação estão  sempre  dialogando com vozes  sociais  de hoje,  de 

ontem, de antes de ontem, longe, portanto de serem compreendidas e interpretadas sem 

alusão a um tempo que não necessariamente é o momento presente. Para Bakhtin, a 

cultura deve ser compreendida no que diz respeito à profundidade dos sentidos e valores 

veiculados e não apenas na ampliação de conhecimentos factuais (BAKHTIN, 2013 

(b)). 

De outro lado, para serem compreendidas e interpretadas, as práticas discursivas, 

repetimos, semiotização dos valores culturais e sociais, pressupõem um distanciamento. 

Segundo Bakhtin (2003 (a)), na cultura diz ele, “a distância é a alavanca mais poderosa 

da compreensão”, isso porque um “sentido só revela suas profundidades encontrando-se 

e contactando com outro, com o sentido do outro” (Bakhtin, 2003:366). No seu dizer 

fica patente que é apenas quando colocamos nossas questões às culturas alheias que 



conseguimos perceber o que há de novo e de diferente nessa cultura, isso porque, no 

encontro dialógico de duas culturas estas “se enriquecem mutuamente”.

Esse posicionamento instaura a necessidade de se considerar a alteridade nos 

estudos da cultura. Mais especificamente, com relação ao pensamento dos autores do 

Círculo, alguns pressupostos devem ser assumidos, um deles seria a ideia de que o ser 

humano não pode ser pensado fora da sua relação com o outro, e essa relação com o 

outro  materializa-se  no  modo  dialógico  intrínseco  de  funcionamento  da  linguagem 

humana, ou seja, a dinâmica do enunciado respondendo aos já-ditos e ainda não ditos, 

modo esse que revela, sem dúvidas, a presença do outro e suas vozes no discurso do 

“eu” (Bakhtin, 1990; Voloshinov, 1979). Assim sendo, consideramos que o estudo da 

alteridade para o círculo é imperativo ao se pensar em descrever a arquitetônica do 

mundo da vida – o mundo concreto, habitado por seres humanos também concretos, 

situados no espaço e no tempo, agindo valorativamente, em qualquer de seus momentos 

históricos  e  espaciais.  Mais  precisamente,  um  mundo  de  “nomes  próprios”,  cujos 

momentos fundamentais organizam-se em torno dos centros de valores do eu e do outro, 

nas dimensões do eu-para-mim, do outro-para-mim e do eu-para-outro. São, segundo 

Bakhtin, em torno desses momentos que todos os valores são construídos, desde aqueles 

científicos, políticos até aqueles do cotidiano (BAKHTIN, 2010/1921). 

Em síntese, a compreensão da alteridade em Bakhtin implica de um lado em 

entender que o ser humano, ao mesmo tempo em que se constitui a partir do outro, 

também afirma  sua  singularidade,  pois  a  alteridade  necessária  não  traz  em si  uma 

diluição  do  eu.  “Nas  palavras  desse  autor,  o  ser  humano  concreto  é  inacabado, 

incompleto, “não tem um território inteiro e soberano, está todo e sempre na fronteira, 

olhando  para  dentro  de  si,  ele  olha  o  outro  nos  olhos  ou  com os  olhos  do  outro” 

(BAKHTIN,  2003:341)”,  sem,  contudo  diluir-se  nesse  outro,  tornando  a  não 

reversibilidade uma característica do acabamento (PONZIO, 2010). 

Nesse sentido, a questão da alteridade aparece com sua dimensão dialógica, uma 

dimensão de interconstitutividade entre o eu e o outro, complexificando-se, desta forma, 

a  relação  de  alteridade,  que  deixa  de  funcionar  como  um  movimento  unilateral. 

Integrando-se no debate sobre o campo cultural, pensa Bakhtin que é imprescindível aos 

estudos  da  linguagem,  não  apenas  aos  literários,  vincular-se  aos  estudos  culturais, 

entendendo que as fronteiras do campo da cultura “não são absolutas” e que “ correntes 



poderosas  e  profundas  da  cultura  (particularmente  as  de  baixo,  populares)  [...] 

permanecem totalmente desconhecidas dos pesquisadores”(BAKHTIN, 2003:361). 

Concluindo diríamos que para os autores do Círculo, assim como para aqueles 

dos Estudos Culturais, compreender a cultura do outro não é transferir-se para aquela, 

na  medida  em  que  essa  transferência  simplesmente  configuraria   uma  concepção 

unilateral. Ao mesmo tempo, olhar para o mundo do outro com os olhos desse outro é 

um elemento indispensável no processo de sua compreensão, embora tendo clareza de 

que, “se a compreensão se esgotasse apenas nesse momento, ela seria umas simples 

dublagem e não traria consigo nada de novo e enriquecedor” (BAKHTIN, 2003, p.365). 

Em suma, para essas duas linhagens de pensamento, o domínio do cultural está 

inteiramente  situado  sobre  fronteiras  e  os  atos  culturais  relacionam-se  com algo  já 

apreciado antes, perante os quais posições axiológicas são assumidas. 
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