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 Não se podem compreender adequadamente as obras do Círculo de Mikhail 

Bakhtin sem perceber a importância do papel da alteridade em seu pensamento, pois a 

alteridade faz parte de conceito fundamental de todo o pensamento bakhtiniano, que é o 

dialogismo. Conceito filosófico que não deve ser confundido com intertextualidade – a 

qual consiste nas mais diversas relações entre textos – o dialogismo diz respeito, antes 

de tudo, no papel indispensável do outro, na formação do eu. Assim é que a concepção 

aparece já na primeira obra de Bakhtin, “Para uma filosofia do ato responsável”, mesmo 

que o termo “dialogismo” não seja empregado. É com base na relação com a alteridade 

que se o pensamento de Bakhtin e seu círculo emprega a noção de dialogismo nas mais 

diversas áreas, especialmente a ética, a estética, os estudos linguísticos e os estudos 

literários.  

No que diz respeito à ética, o lugar absolutamente singular que cada um ocupa 

na vida, implica uma responsabilidade também singular, pessoal e intransferível, em 

relação ao outro, considerando também que cada outro também é único. Nas relações da 

vida humana, que, para Bakhtin, consiste em uma sucessão de atos éticos o outro está 

sempre presente. O outro é aquele que forma o eu: é ele a primeira fonte da linguagem e 

dos valores. O outro também é aquele a quem pelo qual o eu é responsável. Mas essa 

responsabilidade não é geral e abstrata, além de ser singular, pois decorre da 

singularidade do eu, também é responsiva, pois decorre de uma resposta atual ao outro e 

às circunstâncias específicas de cada relação. A posição singular de cada ser humano, 

além de ter consequências éticas – pois cada ser humano é um centro específico de 

valores, com sua singularidade, mesmo que esses valores sejam compartilhados – 

também tem consequências cognitivas, pois a singularidade do eu também lhe confere 

uma visão específica do mundo, mesmo que essa visão do eu tenha muito em comum 

com alguns outros. Tudo isto serve de base para a filosofia que Bakhtin busca e ensaia: 

uma filosofia que não desconsidere a singularidade do existir-evento, que não a dissolva 

em um sistema geral e abstrato. Este é o tipo de filosofia que Bakhtin considera uma 
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filosofia primeira. Uma filosofia que não desconsidere as singularidade de cada eu e de 

suas circunstâncias.  

A alteridade também tem um papel indispensável no pensamento estético de 

Bakhtin. Em “O autor e a personagem na atividade estética”, Bakhtin concebe a 

atividade estética, especialmente no campo da literatura, como relação entre duas 

consciências. Do ponto de vista intrínseco, isto é, no interior do próprio discurso 

narrativo, temos a relação entre uma consciência maior, o autor, e consciências que são 

abrangidas por esta, seus personagens. O autor detém um excedente de visão, que lhes 

permite complementar os personagens, oferecendo ao leitor uma visão desses 

personagens que eles mesmos não têm condições de ter. Do ponto de vista extrínseco, 

temos a relação entre a consciência do autor-criador – aquele que, por meio da arte, 

expressa o objeto estético – e o autor-contemplador, aquele que logra reconstruir esse 

objeto estético. Note-se, que, mesmo a forma artística sendo a mesma, o objeto estético 

recriado pode comportar variações, que derivam da própria relação de alteridade entre 

os autores. 

O excedente de visão também acontece, embora de forma limitada na vida: o 

outro, a partir de sua própria alteridade, detém uma visão de eu, um conhecimento extra, 

complementar, que o próprio eu não poderia adquirir sozinho. Assim, a narrativa é uma 

forma artística, mais completa, de trabalhar com um excedente de visão, que já existe, 

parcialmente, na vida. Exemplo deste papel da alteridade na vida encontra-se no 

conhecimento do nascimento e da morte: tanto a memória do nascimento quanto à da 

morte, não podem provir do eu, mas do outro. Portanto, só o outro pode dar notícia das 

duas extremidades da vida do eu.  

A teoria do romance de Bakhtin também implica a alteridade como própria dos 

processos mais importantes da criação prosaica, que são a estilização e a paródia. Em 

ambos os casos, encontramos o fenômeno da bivocalidade, pois, para Bakhtin, o 

romancista é um mestre da palavra indireta: ele não utiliza somente seu próprio 

discursos, nem se limita a procurar uma imitação do discurso alheio que anule sua 

presenção ético-estético- linguística. Antes, o romancista apropria-se a linguagem do 

outro de forma que a sua mesma também transpareça, mais ou menos sutilmente, seja 

por uma relação de relativa harmonia com o discurso alheio – caso da estilização – seja 

pela discordância, pela polêmica inscrita na própria estilização, que é a paródia (também 

denominada, por Bakhtin, estilização paródica). O dialogismo, embora presente em todo 

enunciado, é elaborado artisticamente de maneira especial pelo prosador, enquanto que 



nas formas clássicas da poesia, esse dialogismo, sem deixar de existir, não era a 

dominante artística do discurso poético. Cabe, contudo lembrar, que Bakhtin preparou 

um esboço de estudo sobre Maiakóvski em que analisa e elogia justamente o fato de o 

poeta russo construir uma poesia com base em elementos de discursos tradicionalmente 

não-poéticos, como é o caso da linguagem da publicidade e de outros discursos próprios 

da cidade moderna.  

O dialogismo – que só existe se houver alteridade – é fundamental para o 

pensamento linguístico do Círculo de Bakhtin. É a concepção dialógica do discurso que 

permite que os estudos dos membros do círculo – por uma viés mais ou menos marxista, 

dependendo de quem assina cada texto – concentrem-se nos fenômenos do enunciado, 

desconsiderado ou muito pouco estudado pela linguística até então. Ao considerar que 

toda frase, como enunciado, é uma resposta real ou virtual ao discurso do outro, o 

pensamento bakhtiniano sobre a linguagem articulou a relação entre unidades 

linguísticas maiores (mas, sobretudo, unidades discursivas), com a singularidade de 

cada enunciado como evento. Assim, introduziu nos estudos linguísticos uma análise 

mais satisfatória daquele aspecto social, apontado mas não intensamente explorado por 

Saussure (ou pelas anotações que seus discípulos nos legaram). De fato, estudar a língua 

com foco no enunciado e na enunciação é reintroduzir, de maneira crítica e analítica, a 

vida social no sistema linguístico abstraído. Isto permitiu que o círculo de Bakhtin 

compreende-se melhor o caráter ideológico do signo, bem como o caráter semiótico da 

ideologia.  

Cumpre lembrar que, em sua reflexões sobre a literatura, sempre articulada com 

os demais discursos da cultura, Bakhtin toma em consideração também a alteridade 

cultural, considerando também seus aspectos temporais. Assim, observa que cada época 

pode compreender aspectos da época anterior de maneira diferente dos contemporâneos 

dessa outra época, o que ele sintetiza jocosamente com a afirmação: “os antigos gregos 

não sabiam que eram antigos gregos”. Essa alteridade temporal também tem 

importância para a presença das grandes obras, aquelas que sobrevivem no “tempo 

longo”, adquirindo sentidos por meio de intérpretes de outras épocas. Isto porque, para 

Bakhtin, o ato de compreender não consiste somente em assimilar um sentido pronto e 

absoluto, mas em, efetivamente dialogar com o texto. E dialogar significa – embora não 

aleatoriamente – agregar sentidos trazidos pela alteridade do interlocutor.  
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