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Iniciando o diálogo 

Nas últimas décadas do século XX até a atualidade, cada vez mais o debate 

sobre a neutralidade nas pesquisas em ciências humanas, como forma de garantir sua 

cientificidade, têm se acirrado. Nesse cenário imbricado de tensões, em que o saber da 

academia precisa interagir com as concepções construídas no cotidiano das relações 

sociais, propomos com este texto5 discutir as interações de pesquisadores e sujeitos no 

desenvolvimento de pesquisas em ciências humanas, especificamente no campo 

educacional. Iluminamos nossas problematizações com os conceitos de polifonia, 

dialogia e sujeito, expressos nas obras de Mikhail Bakhtin. Para tanto, 

problematizaremos nossas próprias interações como pesquisadoras em uma instituição 

escolar do município de Guarapari/ES, denominada escola municipal de educação 

infantil e ensino fundamental (EMEIEF), no município de Afonso Cláudio a partir dos 

espaços de formação dos profissionais da EI e no município de Pancas a atuação 
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docente no atendimento de crianças de 4 a 6 anos ( multi-idades) nas salas extensivas de 

educação infantil do campo. Centramos o foco das análises a partir de nossas interações 

com professoras e crianças de quatro turmas da educação infantil (EI) e do ensino 

fundamental (EF) nessa EMEIEF, com profissionais docentes que atuam com crianças 

de 0 a 3 anos, nos centros municipais de educação infantil (CMEI) e com professoras de 

Educação Infantil atuantes na Educação do Campo. 

Algumas enunciações possíveis 

Partindo de uma proposta dialógica na interlocução de nossas enunciações com o 

leitor deste texto, lançamos o convite à partilha de ideias sobre a produção do 

conhecimento nas ciências humanas vinculado às pesquisas no cotidiano das 

instituições educacionais. Advogamos a premissa de que essa produção e o 

texto/contexto em que se dá o conhecimento são um campo de tensões onde se 

confrontam muitos discursos. Se pensarmos os discursos dos sujeitos com quem 

pesquisamos e os nossos próprios, como pesquisadores, um imenso leque de 

significados conflitantes – e mesmo paradoxais – irá surgir. 

Assumirmos esse campo de tensões implica renunciar a toda ilusão de 

transparência, de racionalidade e de negação da subjetividade imbricada nas relações 

com o outro. Seja no discurso dos sujeitos com quem pesquisamos, seja no nosso 

próprio discurso, há neles uma opacidade a ser trabalhada. É com esse trabalho que a 

pesquisa contemporânea pode fazer da diversidade de vozes um elemento constituinte 

do pensamento e não apenas um aspecto secundário. 

Sobre isso Bakhtin (2003) afirma que 

 

A riqueza e a diversidade das vozes são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana  e 

porque em cada campo dessa atividade é integral o repertório de 

gênero do discurso, que cresce e diferencia à medida que se 

desenvolve e se complexifica um determinado campo (Bakhtin, 2003, 

p. 263). 

 

 

Não trazemos aqui a renúncia à teoria e ao trabalho de objetivação e 

conceitualização em nossas pesquisas. Ao contrário, a polifonia inscrita nas pesquisas 

em Ciências Humanas não nos exime de nosso trabalho de análise como pesquisadoras. 

Sem perder de vista a diversidade presente no campo de pesquisa, o trabalho do 



conceito implica uma enunciação universalizante dessa diversidade. Eis aí um ponto de 

tensão entre os polos singularizante e universalizante da pesquisa que, para Bakhtin, 

abriga o desafio e a riqueza das Ciências Humanas e somente uma postura relativista 

pode querer fugir a essa tensão. Ou seja, o pesquisador em Ciências Humanas não 

tangencia o campo, mas coloca-se imbricado e implicado nele, numa permanente 

relação dialógica com os sujeitos desse campo. 

Nesse chamamento a uma tomada de posição quanto à nossa inserção no campo 

de pesquisa, na condição de pesquisadores, somos permeados pelo pluralismo do 

pensamento bakhtiniano expresso no conceito de polifonia, entendido como lugar de 

conflito e tensão. Assim, os lugares sociais de onde se produzem discursos e sentidos 

não são necessariamente simétricos. Na condição de pesquisadoras imersas no campo, 

de que lugares falamos então? Em que contextos interagimos e com quais sujeitos? Que 

enunciações emergem dessas interações? 

De modo particular falamos das instituições denominadas EMEIEF que ofertam, 

nos mesmos tempos e espaços, atendimento para a EI (crianças de 4 e 5 anos) e o EF 

(séries iniciais), dos espaços de formação dos profissionais da EI que pertençam ao 

Sistema Municipal de Educação dos municípios de Guarapari e Afonso Cláudio, e das 

salas extensivas do município de Pancas, que atendem às crianças da EI. Dialogamos 

cotidianamente com profissionais docentes, crianças, gestores, equipe técnica, equipe de 

apoio... Enfim, interagimos com os sujeitos que habitam esses espaços, também 

permeados de tensões e desafios. Nessa dialogia, “[...] 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). 

No contexto dessas interações, focalizamos os diálogos cotidianos entre os 

sujeitos com uma inspiração na perspectiva bakhtiniana de que o diálogo se constitui 

como um tipo especial de interação, entendido num sentido muito mais amplo do que 

um mero debate, ou a representação de uma conversa entre dois sujeitos transcrita para 

o papel. Partimos da premissa de que o diálogo se reveste de um caráter de não-

encerramento, de finalização provisória. Mesmo que um diálogo se interrompa, ele não 

finaliza, pois sempre é possível se dizer mais alguma coisa a partir dele. Assim, 

entendemos que, tanto os sujeitos com que interagimos como nós mesmas, se dizem no 



campo de pesquisa num movimento constante de enunciações, mobilizando diferentes 

intenções mútuas. 

Tais intenções se manifestam nos enunciados das vozes sociais dos sujeitos, 

numa dinâmica em que elas vão se apoiar mutuamente, se contrapor, se desfazer em 

outras vozes, se parodiar, criar polêmicas explícitas ou não, num jogo de forças vivo e 

em constante movimento. Aventamos a ideia de que o cotidiano de nossas pesquisas é 

atravessado por essas vozes que, ao mesmo tempo em que respondem ao já-dito, 

provocam as mais diversas respostas, sejam elas adesões, recusas, críticas, ironias, 

valorizações, silêncios etc., na concepção de um contexto dialógico não-limitado. Suas 

interações podem produzir um diálogo que as modifique e deem origem a novas 

percepções, ideias, significações e outros dizeres possíveis, outras relações dialógicas. 

Numa tentativa de mostrar a amplitude multidirecional das relações dialógicas, 

Bakhtin recorre a exemplos de várias situações, para além do diálogo simples, que 

podemos reconhecê-las. Situações como a confiança na palavra do outro, a recepção da 

palavra de autoridade, o aprendizado, a concordância, suas gradações e nuances, a 

combinação de muitas vozes que amplia a compreensão, uma voz que se sobrepõe a 

outra, o afastamento para além do compreendido, e assim por diante. Bakhtin afirma, 

ainda, que uma das características da dinâmica das relações dialógicas é a constante 

tensão presente em seus discursos. Também destaca a ideia do “tenso combate 

dialógico”, afirmando que 

 
De fato, qualquer enunciado concreto, de um modo ou outro ou em um grau 

ou outro, faz uma declaração de acordo ou de desacordo com alguma coisa. 

Os contextos não estão apenas justapostos, como se alheios uns aos outros, 

mas encontram-se num estado de tensão constante, ou de interação e conflitos 

ininterruptos. (BAKHTIN, 2010, p. 80). 

 

 

Ou seja, as relações dialógicas são espaços de tensão entre enunciados, não 

somente nos embates, mas também nas adesões aos discursos enunciativos. Assim, o 

diálogo se constitui como um amplo espaço de luta entre as vozes sociais - e seus 

sujeitos sociais e históricos -, no qual atuam forças que buscam a centralidade dos 

discursos e forças fugidias opostas que corroem continuamente esta tendência 

centralizadora. Tal tendência visa impor à pluralidade de vozes que se manifestam nos 

diálogos cotidianos um pensamento unitário, monológico, desprovido de outras vozes 

sociais. 



Como pesquisadoras ancoradas ao pensamento bakhtiniano, consideramos 

nossos campos de pesquisa como lugares sociais historicamente processuais, bem como 

os sujeitos que nela convivem. Com efeito, interagir nesses campos, conceitualizar sem 

desprezar a potência da diversidade presentes neles, auscultar sensivelmente os sujeitos 

desses nesses lugares lança um grande desafio a estas pesquisadoras. Os tempos e 

ritmos próprios de cada um desses campos, considerando o contexto de suas 

especificidades, nos faz vincular às interações dialógicas existentes entre eles a 

percepção do diálogo como ponto de partida, de maneira geral, para as pesquisas em 

Ciências Humanas. 

Reiteramos nossas reflexões acerca das EMEIEF de Guarapari, dos CMEI de 

Afonso Cláudio e das salas extensivas de Educação Infantil do campo de Pancas, como 

lugares de encontro pedagógico/formativo no conceito de polifonia proposto por 

Bakhtin (2003), onde as múltiplas vozes existentes não são apenas objetos dos discursos 

dos sujeitos, mas são os próprios sujeitos. Como forma de ocuparmos um determinado 

lugar, a polifonia pressupõe a possibilidade de diálogo significativo, de potência dos 

sujeitos, de expressão das diversas visões de mundo de cada um desses sujeitos. Na 

polifonia não há uma única verdade, “ou isto ou aquilo”, mas sim “isto e também 

aquilo”. 

Nesses lugares de encontro pedagógico/formativo não há um único sujeito que 

possua um único discurso válido, mas sim há múltiplos sujeitos que se encontram dando 

início a um diálogo significativo acerca das interações que se estabelecem entre eles e 

deles com o lugar onde estão. Como pesquisadoras nestes lugares, perspectivamos a 

potência das vozes dos sujeitos e das práticas pedagógicas e formativas que lá estão. 

Vozes que ecoam cotidianamente dando significados às suas práticas/formação e ao 

pertencimento a esses espaços. 

No ecoar das vozes, consideramos a interação de múltiplas perspectivas 

individuais e sociais, representando uma estratificação e aleatoriedade da linguagem, 

mostrando-nos o quanto não somos autores das palavras que proferimos. Bakhtin (1993) 

diz que até mesmo a forma pela qual nos expressamos vem imbricada de contextos, 

estilos e intenções distintas, marcadas pelos espaços e tempos em que vivemos, nossa 

profissão, nível social, idade e tudo mais que nos cerca.  O reconhecimento das vozes 

sociais se dá na sua pluralidade dialogizada e, nesse espaço heterogêneo, a resistência a 



qualquer processo monologizador. Como forma de superar o monologismo só há, para 

Bakhtin, a via do diálogo sem fim, considerada por ele a única forma de preservar a 

liberdade do ser humano e de seu inacabamento; uma relação em que o outro nunca é 

considerado como coisa ou objeto, e na qual os sujeitos não se fundem, mas se 

reconhecem no outro, na potência de seus discursos enunciados nos espaços em que 

convivem. 

Dessa forma, na pluralidade de vozes que habitam e tensionam os espaços de 

nossas pesquisas, buscamos visibilizar eticamente todos os sujeitos e suas relações 

dialógicas. Especificamente, focalizamos os encontros das práticas cotidianas dos 

professores da EI e do EF, na premissa de que o exercício da docência nos espaços das 

instituições educativas, expresso nessas práticas, se constitua como um lugar de 

formação para os professores, em meio ao jogo de tensões desses encontros.  

 

Considerações inconclusas 

 

Embebidas pela ideia bakhtiniana de que sempre se pode dizer mais alguma 

coisa sobre algo já que a última palavra não foi dita - e nem será enquanto vivermos -, 

nos situamos imbricadas no campo de pesquisa com os sujeitos através de uma 

configuração dialógica de compreensão (BAKHTIN, 2003), que nos permite a 

compreensão da diversidade de sentidos que emergem das vozes nas relações sociais 

que se manifestam na cotidianidade das EMEIEF de Guarapari, dos CMEI de Afonso 

Claudio e das salas extensivas de Educação Infantil do Campo de Pancas, em interface 

com a formação. Buscamos visibilizar com nossas pesquisas a riqueza dos processos 

dialógicos que se constituem nas interações entre os sujeitos do/no cotidiano, e deles 

conosco, nos fazeres diários das instituições educacionais. 

A polifonia das enunciações dos sujeitos, inscritas nas pesquisas, expressam os 

sentidos que são ressignificados diante do conhecimento processual, ou seja, não 

seguem uma linearidade e são imbricadas de tensões, em todo o movimento 

enunciativo, seja nos consensos, nas discordâncias, nos embates, nos silenciamentos, 

nos estranhamentos, nas incertezas, nas conquistas... Os sentidos não se configuram a 

partir de uma simetria, posto que o diálogo não possui um caráter de encerramento, de 

acabamento. Compreender as enunciações através das vozes dos sujeitos na pesquisa, a 



partir de um processo dialógico, visibiliza a potência dessas vozes e o que está 

subjacente nelas. Nesse contexto, implica dizer que os desdobramentos das pesquisas 

nas ciências humanas numa perspectiva bakhtiniana assumem uma dimensão 

epistemológica, estética e ética, considerando os sujeitos como legítimo outro na 

totalidade de sua complexidade que se constitui em interação com os outros, na partilha 

das vivências. 

De tudo o que propomos com este texto, e sem a pretensão de finalizar nossas 

problematizações, buscamos discutir as interações de pesquisadores e sujeitos no 

desenvolvimento de pesquisas em ciências humanas, especificamente no campo 

educacional, ancoradas aos conceitos bakhtinianos de polifonia, dialogia e sujeito. Na 

condição de pesquisadoras, perspectivamos nossas pesquisas num movimento de 

auscuta sensível e dialógica às enunciações dos sujeitos com quem interagimos nos 

espaços das instituições educacionais, buscando visibilizar a potencia dos encontros e 

das vozes nesses lugares, vinculadas a uma postura ético-responsiva às contrapalavras 

do outro. Ou seja, estarmos nós, pesquisadoras, abertas à polifonia do outro em nós. 
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