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Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

[...]. (Drummond de Andrade, 2012, p. 138). 

 

Condições de deserto se interpõem entre nós, pesquisadores/leitores de Bakhtin, 

porém ainda presos as nossas “concretudes”. A condição de prisioneiros de nossas 

próprias (com)tradições têm nos levado a perguntar sobre nosso trabalho de ensino-

pesquisa-extensão e nossa relação com os outros. Que pontes lançar para promover o 

encontro entre mim e outro, entre as três esferas de atividades ou responsabilidades 

acadêmicas? E mais, estamos dispostos a sair, cada qual de seu território familiar e 

mergulhar nesse desconhecido árido e incontrolável deserto em que nos insulamos e no 

qual, muitos de nós, às vezes nos encontramos perdidos e alheios, procurando dar 

nossas contribuições à ciência, a arte e a vida? 

 

Os três campos da cultura humana - a ciência, a arte e a vida - só adquirem 

unidade no indivíduo que os incorpora à sua própria unidade. Mas essa 

relação pode tornar-se mecânica, externa. Lamentavelmente é o que acontece 

com maior frequência (BAKHTIN, 2011, p. XXXIII). 

 

 Essa é a proposta deste ensaio: buscar um encontro entre arte, ciência e vida, 

uma tentativa de eliminar os desertos e os insulamentos em que nos encontramos.  

Portanto, indicamos ao nosso leitor/leitora, que aqui procuraremos traçar a paisagem do 

mundo contemporâneo, tal qual tem sido percebido por nós. Partimos, portanto, do 

contexto da própria crise: a crise do ato contemporâneo.  

Não é novidade alguma afirmar que vivemos em um mundo em que o consenso 

e o bom senso quase não existem mais, gerando, assim, uma grave crise de 

compreensão. Não há mais senso comum. O cientista não compreende o artista. O 
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artista não compreende o homem de ciência. E ambos não estão nem aí para o quê pensa 

o homem simples do povo.  Este por sua vez, não dá a mínima importância ao que 

fazem ou dizem os dois outros. É como se dissessem “a teoria na prática é outra e a vida 

continua apesar de sua vã filosofia”. A crise é ampla e irrestrita e nos encontramos 

paralisados frente a ela. 

Neste mundo de mútuas incompreensões todos se acusam, reclamam uns dos 

outros, e morrem sem ser plenamente felizes. Morrem simplesmente. E a vida não 

melhora porque a culpa é sempre do outro: que não descobre a cura para doenças morais 

e físicas que nos afligem; que não segue o que foi escrito e prescrito na e pela bula dos 

cientistas; que não entende nem valoriza as novas tendências estéticas e as novas 

linguagens artísticas; que faz uma arte confusa que nem parece  arte e reclama do 

público que não a entende nem a valoriza.  

Enfim, se a vida não tem mais jeito nem graça, a culpa está e é sempre do outro. 

Mas ela é ao mesmo tempo de todos. Quem acusa é também acusado. Quem é acusado 

se desculpa.  A culpa é o nó górdio, o vento que sopra no deserto de cada dia e devasta 

tudo: corações e mentes. Dilacera principalmente a carne humana que é servida nos 

banquetes dos senhores da guerra, das indústrias, da religião e da política.  Corrompe o 

sentimento de amizade e de fraternidade que deveríamos cultivar de uns para com os 

outros. A culpa não tem responsabilidade nem piedade, castiga, condena e mata a arte, a 

ciência e a vida. A culpa é antropofágica, selvagem e bárbara.  

Diante do terrível espetáculo de indiferença e de tanta impiedade, convém 

lembrar-nos da poesia de Brecht. Recitá-la como se fora uma oração rezada no terço de 

cada dia desses tempos sombrios. Recitá-la como epitáfio ou elogio à loucura de nossa 

indiferença frente ao deserto que nos avizinha. 

 

É certo: ganho o meu pão ainda,/Mas acreditai-me: é pura casualidade./ Nada 

do que faço justifica/ que eu possa comer até fartar-me./ Por enquanto as 

coisas me correm bem/(se a sorte me abandonar estou perdido). E dizem-me: 

"Bebe, come! Alegra-te, pois tens o quê!" (BRECHT) 
3
.  

 

Ele ainda nos pergunta: como podemos comer, se a comida que comemos, nós a 

tiramos de quem tem fome? Como podemos beber, se a água que bebemos, nós a 

tiramos de quem tem sede? Às perguntas de Brecht acrescentamos as nossas: como 
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pesquisar, escrever sem levarmos em conta a fria realidade de nossas esquinas? Como 

viver sem levar em consideração a existência de milhares de outros que teriam os 

mesmos direitos?  

Os versos de Brecht nos mostram ainda a nossa inabalável indiferença para com 

a vida de todos aqueles que padecem de fome e frio, que moram nas ruas, debaixo dos 

viadutos, chafurdados nas drogas e se alimentando de lixo. Horror que Manuel Bandeira 

(tradutor de Brecht) também traça, com espanto, seu vivo retrato.  

 

Vi ontem um bicho/Na imundície do pátio/Catando comida entre os 

detritos./Quando achava alguma coisa,/Não examinava nem 

cheirava:/Engolia com voracidade./O bicho não era um cão,/Não era um 

gato,/Não era um rato./O bicho, meu Deus, era um homem (BANDEIRA, 

1993. P27.).  

 

Bandeira nos remete novamente a Brecht, no momento em que ele, mais uma 

vez, nos interpela:  

 

Que tempos são estes, em que/é quase um delito/falar de coisas 

inocentes./Pois implica silenciar tantos horrores!/Esse que cruza 

tranquilamente a rua/não poderá jamais ser encontrado/pelos amigos que 

precisam de ajuda? (BRECHT, op.cit.).  

 

Os poetas nos apontam para aquelas regiões “invisíveis”
4
 de nossa sociedade. 

Temos nos esforçado muito para não vê-las e, assim, nos proteger do que possa azedar o 

nosso jantar, tirando-nos o apetite, a ilusão e o sono. Tirando-nos, sobretudo, a 

capacidade de pensar e agir responsavelmente. O fato é que continuamos incólumes e 

sem nos comover ante a tanta miséria. Fingimos que não o vemos ou não vemos que 

fingimos?  

Crise epistemológica ética ou moral? O fato é que os deserdados, “Os 

condenados da terra”, como os nomeou Fanon (2005), nos veem e nos enchem de pavor 

e de medo. E de tal forma que nos obrigam a nos confinar nos desertos de nossos 

condomínios cercados de grades, cadeados, jardins e policias armados até os dentes. 

Uma forma estranha de viver em segurança e em privação de nossa própria liberdade 

para conter desesperada e inexoravelmente os desertos sociais que avançam sobre todos 

nós. Escaparemos a eles? Não arriscamos a resposta, temos medo.  
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Não! Não somos os anjos tortos que anunciam zombeteira e sarcasticamente o 

fim do mundo. Queremos apenas anunciar a sua monumental e evidente presença em 

nossas ruas e avenidas. Queremos anunciar que estamos vivendo em um tempo sem 

delicadezas, sem amor e compaixão. Tempo em que a vida é uma ordem dura como 

pedra. Contudo, mais duro é o nosso coração prenhe de cáustica indiferença. Queremos 

dizer, sobretudo, que, de nada nos adiantaria escrever, pesquisar e educar se 

perdêssemos a fé em outro mundo diferente; se perdêssemos a convicção que, ainda, há 

tempo para transformá-lo com a nossa ação responsiva de amor e compaixão por cada 

homem que se encontra a nossa volta; que faz parte do nosso mundo e de nossa vida.  

Não estamos nos servindo da poesia e das metáforas apenas para ornar, espantar 

ou seduzir o leitor. Concordamos com João Cabral que “é difícil defender,/ só com 

palavras, a vida,/ainda mais quando ela é esta que vê Severina” (MELO NETO, 1996) 
5
.  

Mas se não podemos responder às perguntas que a vida sempre nos impõe como 

desafio, é ela mesma que responde com sua presença viva, e de punho em riste. A vida 

não nos evita. Servimos-nos aqui da poesia como palavra responsável, como palavra 

que precisamos responder com gestos concretos, solidários e responsáveis no interior da 

própria vida.     

É dos poetas, mais que dos cientistas, que temos aprendido as melhores lições. 

Eles nos dão vias de reflexão com beleza, razão e emoção. Obrigam-nos a dar uma 

resposta aos horrores da vida contemporânea.  A poesia não é puro deleite, mas ato 

enunciativo. Como bem nos disse Rubem Alves:  

 

A poesia não é coisa fraca por ser coisa da alma. Ela é forte precisamente por 

brotar da alma. [...] “a poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. 

Operação capaz de Transformar o mundo, atividade poética é revolucionária 

por natureza, exercício espiritual, é um método de libertação interior. A 

poesia revela este mundo; cria um outro...” ( 2007, p.13).   

 

O importante não é constatar a existência dos desertos, o abandono das crianças 

ou o racismo e os preconceitos, mas pensar em quê e o quê fazer com eles enquanto 

sujeitos ao nosso não-alibi de existir.  Enfrentemo-lo então pela ótica da ciência e 

também da poesia.    

Nosso modo de vida trouxe consequências graves para nossa maneira de ser-

estar no mundo. Trouxe-nos, sobretudo aridez. Abordar essa questão será encarar o 
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deserto como sintoma de uma doença critica da qual fomos todos acometidos. Doença 

que, de tão acostumados, talvez não possamos mais nos reconhecer sem ela. Todavia, 

mais que extirpá-la, incorporá-la como parte de nossa existência. Assim como fez o 

poeta que ao ver a pedra no meio do caminho a transformou em enunciação poética, 

incorporando-a a história de suas retinas, transformando-a em objeto de sua reflexão. 

 

No meio do caminho tinha uma pedra /Tinha uma pedra no meio do 

caminho/Tinha uma pedra/ No meio do caminho tinha uma pedra./Nunca me 

esquecerei desse acontecimento/ Na vida de minhas retinas tão fatigadas. / 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho/Tinha uma pedra./Tinha uma 

pedra no meio do caminho/No meio do caminho tinha uma pedra 

(DRUMMOND DE ANDRADE  2012, p. 237).  

 

É sob ou sobre esta pedra que se ergue, se cristaliza e se expande entre nós, que 

precisamos pensar um caminho plausível para outro mundo. Para dizer com Freire 

(2001) e acolhendo ainda as palavras dos poetas, o nosso compromisso nesse tempo 

limite tanto com a educação quanto com a pesquisa, não pode ser outro: incorporar a 

realidade de pedra como parte de nossas respostas possíveis. Frente ao processo de 

arenização das relações humanas, comprometer-se solidariamente com o Outro, pois, 

segundo Bakhtin (2011), só e tão somente o outro é capaz de nos ajudar a ver ou rever 

aquilo que não podemos ver inteiramente do lugar único que ocupamos no mundo. Só 

com o outro podemos escapar ao deserto que entre nós se formou e que pesa 

insuportavelmente sobre nossos ombros.  

Tanto Bakhtin quanto Freire têm nos ajudado a compreender a importância de 

uma ciência dialógica e polifônica, na qual as soluções dos problemas não sejam apenas 

buscadas por um único ponto de vista, mas no diálogo solidário entre os homens. 

Qualquer coisa fora desta perspectiva não é ato solidário e libertador, mas ato de 

violência que fere a dignidade humana - tanto minha quanto a do outro. Como bem nos 

escreve Freire, no título do segundo capítulo da Pedagogia do Oprimido: “Ninguém 

liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão”. 

(1987, p.29). “Nem pró nem contra, mas no simples estar juntos uns em presença dos 

outros” (ARENDT, 1990, p. 225) é que conseguiremos suportar a “insustentável leveza 

do ser” (KUNDERA, 1985). Mundo que, no final das contas, “não pesa mais que a mão 

de uma criança” (DRUMMOND DE ANDRADE, 2012, P.33), desde que convoquemos 

o outro para viver juntos.  



No campo das ciências humanas o compromisso ético do pesquisador é sempre 

com a vida.  É assim, seco, reto e direto que temos entendido a pesquisa. A vida como 

ela é e a vida como deveria ser. Compromisso com o conhecimento e com a ética que dá 

sentido ao agir como ato humano responsável.  Ato que nenhum outro pode assumir em 

meu nome. Fora dessa perspectiva responsável, a vida é um deserto que cresce entre 

mim e o outro. Entre os homens. É contra esse deserto que ameaça nossa vida em 

comum entre tudo e todos que nos tem feito pensar e desejar os oásis da existência 

responsável; que tem nos mobilizado em direção ao um escrever-pensar-pesquisar 

responsável, a nos multiplicar em palavras e a gritar feito João Batista como voz que 

clama no deserto. Segundo Bakhtin,  

 

A vida conhece dois centros de valores, diferentes por principio, mas 

correlatos entre si: o eu e o outro, e em torno destes dois centros se 

distribuem e se dispõem todos os momentos concretos do existir. (Apud 

Ponzio, 2010, p.22).   

 

 As palavras de Bakhtin são a tônica e a origem deste texto. Uma resposta às 

suas palavras que temos tomado sob nossa intransferível responsabilidade. É em torno 

desse núcleo - que não se confunde - que temos pensado as nossas atividades de 

pesquisa e de ensino. Atividades que, de modo algum, podem ser desvinculadas de 

nossas próprias vidas e da existência de outras vidas, sejam a de nossos alunos, 

orientandos, pesquisadores e/ou sujeitos de nossa pesquisa com os quais trocamos 

nossas impressões a respeito do mundo. Partimos do mesmo princípio proposto por 

Bakhtin em todo conjunto de sua obra e principalmente pela sua filosofia do ato 

responsável como não-álibi: a de que todos somos responsáveis por todos, e nós, mais 

que todos os outros.  

  É ao outro, e sempre a ele, a quem temos procurado responder oferecendo o 

nosso ponto de vista. Ponto de vista sobre o mundo que cada vez mais ameaçado pelo 

crescimento de incomensuráveis desertos. Todavia apesar dessa existência miserável e 

sem comiseração que ameaça todos; tantos os que oprimem quanto os que são 

oprimidos, não podemos nos furtar ao enfrentamento amoroso e esperançoso e fazer 

dele o nosso lócus de reflexão e luta pela vida e pela liberdade. Se não for assim, qual 

sentido de uma pesquisa ou de uma educação que não vise o bem do homem, que não 

vise o bem da vida? Que não vise o conhecimento e a liberdade de todos?      



Esta é a ética com a qual, segundo nosso ponto de vista, deveria prometer e se 

comprometer qualquer pesquisador/a educador/a, habitantes desse vale de lágrimas 

secas e petrificadas.  Senão de que nos valeria pesquisar-educar? Quanto a isso, a obra 

de Bakhtin não deixa dúvidas: somos inteiramente responsáveis por nossa vida e pela 

vida de outros homens.  A nós não caberia nenhum perdão, nenhum álibi.   

A dimensão ética da pesquisa/educação remete à nossa responsabilidade a qual 

deve ser relacionada à responsividade que se traduz na forma como os sujeitos 

concretos se colocam diante das situações com as quais lidam. Reflete-se no lugar que o 

sujeito ocupa na existência e implica na alteridade sob a forma de resposta ao outro. Se 

a responsabilidade refere-se ao assumir os próprios atos, a responsividade é o responder 

a alguém ou a alguma coisa. O agir individual relaciona o que há de próprio e coletivo 

nas interpretações pessoais, posto que o sujeito só possa compreender o mundo a partir 

de sua realidade histórica e cultural, mas ainda assim o faz em seus próprios termos, 

sendo, portanto, responsável por sua ação. Para Sobral “trata-se de uma m diação 

que depende da apropriação específica que cada sujeito, singular que é, faz 

pessoalmente da interpretação (objetivação) coletiva do mundo dado” (2008, p. 227). 

O que faço e a quem respondo quando faço é a dupla face do agir humano. O 

sujeito ético, portanto, está em relação com o outro de forma dialógica. Essa tensão 

entre a solidão individual e a submissão ao coletivo se dá pela responsabilidade situada 

no agir concreto de um sujeito em relação de responsividade aos outros. A atitude 

responsiva ativa é condição estruturante do texto de pesquisa e o que o pesquisador diz 

está marcado por ela, esteja ele consciente disso ou não. 

Em Para uma Filosofia do Ato Responsável, Bakhtin mostra que há uma 

separação irredutível entre o mundo da cultura e o mundo da vida. Enquanto o primeiro 

é marcado pela abstração, o segundo - campo da realidade - é singular e irrepetível. O 

texto anuncia um projeto ético: nossa existência singular traz como consequência que a 

ação de cada um não pode ser feita por outra pessoa. É preciso agir na realidade e isso 

decorre da singularidade de cada ser, do fato de que cada eu é único (2010, p. 98-99). É 

minha singularidade que me obriga (p. 118). O ser tem que assumir proposições com 

validade teórica ou valores históricos para que eles ganhem sentido (p. 94, p. 105).  

Já que não temos álibi para nossa existência, ao pesquisar, marquemos nossa 

posição diante da pergunta que formularemos e das respostas que buscaremos para ela. 

Segundo Bakhtin, e assim também o é para nós, a luta pela liberdade é uma tarefa 

infinda, urgente e necessária. São essas preocupações que têm dado sentido às nossas 



pesquisas e às nossas atividades de ensino.  Pesquisas em que temos refletido sobre a 

importância da linguagem e da educação dos seres humanos, os únicos que segundo 

Kant (1996, p.11), precisam e devem ser educados, pois só assim poderão se tornar 

verdadeiramente homens autônomos e livres.      

Contra todo o pessimismo que ameaça a dignidade humana tem sido o sentido de 

nossa ação responsável. Ousamos afirmar que os desertos que entre nós vicejam têm 

sido para nós os melhores lugares para que o pensamento sobre um mundo humano 

possa emergir livremente, sem amarras, sem ideias pré-concebidas. Para nós eles não 

são lugares impossíveis, antes lugares de possibilidades-limítrofes em que o pesquisador 

entregue aos seus próprios pensamentos pode encontrar as condições mais propícias 

para - como nos aconselharia Arendt (1990): “pensar sem corrimões”, pensar sem o 

peso de ideias preconcebidas, mas sim pensá-las como questões de nosso tempo 

presente a partir dos próprios fatos que presenciamos. Pois só como sujeitos e 

testemunhas individuais da história e que podemos agir e dar uma resposta a eles.    

É assim que a metáfora do deserto tem sido apropriada por nós como um campo 

de tentações, de interrogações e de produção de uma resposta. Um nada-tudo: lugar de 

perdição, de passagem, de ilusões, de alucinações, lugar de inscrição de nossos desejos 

e sentimentos para com o mundo humano.  É o deserto com seu tudo-nada que faz com 

comecemos a pensar que algo precisa ser feito em nosso favor e em favor de todos os 

homens. Em favor, principalmente, de todos aqueles e aquelas que se encontram 

necessitados e desamparados pelas políticas públicas e vivendo, destarte, na miséria 

feito bicho, mas que bicho não é.  É homem tal qual outro homem é, mas homem com 

sua humanidade ferida, violentada, coisificada.       

Somos de partido que não se pode - se quisermos sobreviver aos desertos - fugir 

a ele, antes enfrentá-lo com e no diálogo.  O deserto é implacável e radical, frente a ele 

não há meio termo. O deserto é quente ou frio, mas nunca morno.  Os desertos são 

lugares extremos: ora isto ora aquilo. Ora calmos, ora planos, ora abissais. O deserto é 

sim. É não.   

Para Freire o pensamento por si só também não nos garante certeza alguma, o 

pensamento não é como a ciência que trabalha com verdades e certezas, antes nos traz 

dúvidas e incertezas. Para Freire, o mundo não é. Não é nunca (e nunca será) um 

absoluto acabado. Para ele o mundo humano ainda não é o que deveria ou poderia ser. 

Ele será sempre o seu vir a ser pela ação dos homens e mulheres que se encontram 



neles.  Não é teoria pura, tampouco ação irrefletida, mas práxis. Para Freire assim como 

é também para Bakhtin e Arendt, o mundo humano é obra dos próprios homens. 

O pensar teórico, então, tal qual o agir ético, é a imposição de uma assinatura, 

pela qual o pesquisador se torna responsável inalienável pela reflexão que pôde 

produzir. Pois “mesmo uma teoria já clássica é pensada a partir da singularidade da 

pergunta contemporânea que a evoca.” (PEREIRA, 2012, p. 68). A ética do pensamento 

se revela na não indiferença. 

*** 

Segundo Drummond escrever é desnudar-se, confessar-se publicamente. Saber-

se pequeno e nu diante do vasto mundo. Saber que em seu diminuto coração não cabe 

sequer as suas próprias dores tampouco cabe às dores de todos os outros homens. 

Homens para os quais quer responder responsavelmente com suas palavras. Palavras 

que ao mesmo tempo são suas e também alheias. Palavras que não são só suas, mas 

também de outros com quem se convive e a quem se é instado a responder, pronunciar-

se e ser.  E nelas e só nelas poderá ser ou vir a existir. E aí e só aí poderá residir o autor 

homem. Não adianta procurá-lo em outro lugar. Nas palavras do próprio Bakhtin (2011, 

p.5) no processo de sua criação o autor se objetiva no produto que cria. E só nele, mas 

não consegue ver tampouco nem ouvir a si mesmo. 

A página é o deserto, o espaço/tempo em que autor se encontra na sua própria 

incerteza, na sua própria solidão e completa nudez, no seu “E agora José?”.     

O afastamento do mundo, todavia, não faz do intelectual uma pessoa fora dele, 

antes pelo contrário, pertence ao mundo dos homens, à esfera mundana.  Sua reclusão é 

apenas transitória. A respeito disso nos fala Said. 

 

Não existe algo como intelectual privado, pois, a partir do momento em que 

as palavras são escritas e publicadas ingressamos no mundo público. 

Tampouco existe somente um intelectual público, alguém que atua apenas 

como uma figura de proa, porta voz ou símbolo de uma causa, movimento ou 

posição. Há sempre a inflexão pessoal e a sensibilidade de cada individuo, 

que dão sentido ao que está sendo dito ou escrito (2005, p.26).   

 

Assim como foi ao longo deste ensaio concluímos, mas uma vez com a poesia de 

Drummond: “O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, 

vamos de mãos dadas.” (2012, p.138). 
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