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“Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras 

tantas pessoas.” 

 (Música: Caminhos do Coração, Gonzaguinha, 1983). 

 

Nossas recentes trajetórias como pesquisadoras no curso de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo – 

UFES - nos convidam a compartilhar neste texto, algumas reflexões e aprendizados 

importantes ao nosso processo formativo e às nossas constituições como pesquisadoras 

a partir das relações dialógicas com diferentes interlocutores: colegas da turma 27 e de 

outras turmas, professores, profissionais, e sobretudo os companheiros do Grupo de 

Pesquisa Formação e Atuação de Educadores - GRUFAE. Nesse percurso, inspiradas 

nas referências bakhtinianas, buscamos a compreensão, o encorajamento, o aportepara 

nossasquestões de estudo, além dos princípios teórico-metodológicos. De acordo com 

Bakhtin (2011), nos tornamos humanos no convívio com o outro, por meio da 

linguagem e das relações vivenciadas no contexto social e histórico.  

 

Eu vivo em um mundo de palavras do outro. E toda a minha vida é uma 

orientação nesse mundo; é a reação às palavras do outro (uma reação 

infinitamente diversificada), a começar pela assimilação delas (no processo 

de domínio inicial do discurso) e terminando na assimilação das riquezas da 

cultura humana (expressas em palavras ou em outros materiais semióticos) 

(BAKHTIN, 2011, p. 379). 

 

Compreendemos que nossa inserção nessa nova etapa da vida acadêmica vem 

marcada por outros tantos sujeitos que constituem-nos ao longo das nossas 

trajetórias.Contudo, a condição de pesquisadoras em Ciências Humanas, e mais 
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especificamente na área de educação, nos remete à consciência deresponsabilidade e ao 

desejo de avançar em conhecimento, de potencializar nossos discursos nesse diálogo 

com o outro. Diálogo que se forma como reação, como resposta às palavras do outro das 

mais diversas maneiras, possibilitando que delas nos apropriemos imprimindo-lhes 

novossentidos, compondo nosso trabalho de autoria em meio às muitas vozes que 

escutamos atentamente no contexto acadêmico.Diante dos nossos estudos e leituras e 

das várias atividades que incluem aulas, debates, seminários, pesquisas, participação em 

eventos, dentre outras, reconhecemos nos encontros do Grupo de Pesquisa sobre 

Formação e Atuação de Educadores (GRUFAE) um importantelugar de interlocução e 

oportunidade para o exercício da escuta do outro e a percepção das aproximações e 

implicações a respeito do que escuto do outro em mim. Na compreensão de que a 

alteridade representa o lugar de constituição, onde o falar e o pensar possibilitam nossa 

constituição como sujeitos na relação com o outro, compreendemos que a prática da 

escuta nesses lugares de interação, nos conduz em um movimento dialógico.Por isso, 

pretendemos aquirefletir sobre como nos constituímos como pesquisadoras, ressaltando 

a relevância do nosso pertencimento ao GRUFAE nesses primeiros passos que 

antecedem nossa imersão no campo de pesquisa para a produção de dados.  

Bakhtin (2011, p. 395) aponta a especificidade das ciências humanas ao declarar 

que “O objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante. Esse ser nunca 

coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e significado”. 

Portanto, destaca a condição do ser humano enquanto sujeito sócio histórico capaz de 

criar, questionar, investigar, inventar, transformar, enfim, produzir cultura e ao mesmo 

tempo ser produzido por ela, demarcando a diferença das ciências naturais ao colocar 

que: 

 

O limite da precisão nas ciências naturais é a identidade (a = a). Nas ciências 

humanas, a precisão é a superação da alteridade do alheio s em sua 

transformação no puramente meu (substituições de toda espécie, modernização, 

o não reconhecimento do alheio, etc.) (BAKHTIN, 2011 p. 408-409). 

 

Dessa forma, nos constituímos como sujeitos em diferentes contextos, num 

processo dialógico que é marcado pelas relações de alteridade e pelo reconhecimento do 

outro. Porém, num contexto atual em que prevalecem o individualismo e a 

competitividade, precisamos nos posicionar em relação às nossas concepções de ser 



humano, de mundo, de conhecimento, o que nos leva a questionar: como encontrar 

formas de superação desse contexto no sentido de promover uma relação de colaboração 

e cooperação na produção do conhecimento?De acordo com Bakhtin (2011, p. 312): 

 

As ciências humanas são as ciências do homem em sua especificidade, e não de 

uma coisa muda ou um fenômeno natural. O homem em sua especificidade 

humana sempre exprime a si mesmo (fala), isto é, cria texto (ainda que 

potencial). 

 

Nessa compreensão, em nossos propósitos de pesquisas pretendemostrabalhar 

com acapacidade de expressão do homem, que é inesgotável em seu sentido e 

significado, com suas - nossas palavras, com inúmeras e diferentes vozes, com 

inquietações, desejos, sentimentos, pensamentos. Esse desafio requer que vivenciemos 

os processos dialógicos com postura ética, com disposição para cuidar do outro, com 

atitude responsiva diante de nossas pesquisas (de cada um e de todos). Essa vivência, na 

dinâmica dos encontros do GRUFAE, nos possibilita compartilhar projetos e trabalhos, 

contribuindo para o fortalecimento da produção de todos e para a nossa constituição 

enquanto grupo, revigorando nossas concepções e nossa perspectiva teórica. Afinal, no 

grupo, somos diferentessujeitos em diferentes percursos: alguns calouros, outros 

veteranos da vida acadêmica, existindo neste evento possibilidades do agir humano 

entrelaçadas aos processos formativos, permitindo nesta jornada, relações responsivas, 

alteritárias, sendo este, lugar de própria constituição do sujeito. 

 

Relações de alteridade e nossa constituição como pesquisadoras no GRUFAE 

 

Miotello (2006) aponta como fundamento da discussão de dialogismo e 

alteridade no trabalho de Bakhtin a questão da constituição do sujeito interagente na 

relação única, necessária e exterior com o outro, afirmando que:  

 

A comunicação e a linguagem são eventos sociais, que adquirem forma, tipo e 

existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de suas 

relações sociais. É o Eu se constituindo verbalmente sobre a base do Nós. 

Trabalhar com a questão da alteridade é absolutamente fundamental em 

trabalhos bakhtinianos. E ampliando mais a questão da alteridade em Bakhtin, 

nos defrontamos com a questão da presença constitutiva de vozes como 

princípio fundante de sua arquitetônica lingüística, pois que em todos os seus 

trabalhos ele defende que as palavras e os pensamentos se instauram através de 

várias vozes, ecoando cada uma de maneira diferente, ao mesmo tempo  
(MIOTELLO, 2006, p. 177). 



Considerando essas relações sociais e culturais, a necessidade do outro é vital 

para a constituição do sujeito. Podemos compreender essa necessidade no processo 

dialógico e encontrar na alteridade sua grande exaltação. “Eu não posso passar sem o 

outro, não posso me tornar eu mesmo sem o outro; eu devo encontrar a mim mesmo no 

outro, encontrar o outro em mim.” (BAKHTIN, 2011, p. 342).   

Contudo, Bakhtin (2011) ressalta que, apesar de ser indispensável a presença do 

outro para nossa constituição como sujeitos, não podemos nos fundir com ele. Na 

perspectiva do enriquecimento formal como ideia determinante da criação cultural, o 

mesmo autor problematiza com a seguinte questão: “Que vantagens teria eu se o outro 

se fundisse comigo? Ele saberia apenas o que eu vejo e sei, ele somente reproduziria em 

si mesmo o impasse de minha vida” (BAKHTIN, 2011, p. 80). Dessa forma, nós 

continuaríamos apenas nós mesmos, passando de duas pessoas a somente uma, 

reduzindo o outro a nós mesmos. Essa redução limitaria a possibilidade e de enriquecer 

os acontecimentos da nossa vida.  

Nessa perspectiva, a alteridade pode ser compreendida no contexto de relações 

mútuas, no ato de compartilhar e repensar nossas concepções que, no caso das vivências 

no GRUFAE, possibilitam a produção de novos sentidos e significados. É nessa 

dimensão que se situa a alteridade. Quando nos ocupamos no grupo de planejar e 

realizar um evento, analisar uma situação, contribuir com a produção de um trabalho, 

vivenciamos o nosso ato, porém a cada vez de diferentes lugares, estabelecendo 

diferentes interlocuções no processo de constituição do Eu sobre a base do Nós.  

É nessa dinâmica intensa, muitas vezes acelerada, que buscamos compreender as 

relações de dialogia e alteridade. Alicerçar o trabalho do grupo em atitudes de 

colaboração e solidariedade exige que, por parte de todos, tenhamos cuidado para 

entender os diferentes percursos uns dos outros e compreender nossas necessidades e 

singularidades. Afinal, “[...] eu ocupo no existir singular um lugar único, irrepetível, 

insubstituível e impenetrável da parte de um outro. [...] Tudo que pode ser feito por mim 

não poderá nunca ser feito por ninguém mais, nunca (BAKHTIN, 2010, p. 96).  

Requer também o exercício minucioso da escuta atenta e ética. Significa ainda o 

compromisso com a construção coletiva dos nossos projetos, a responsabilidade com 

nossas (de todos) produções, que nos leva inevitavelmente a fazer escolhas e refletir 



sobre elas, além analisar criticamente as regras que organizam os nossos contextos e as 

formas de organização e desenvolvimento de nossas frentes de trabalho. 

A respeito do ato da compreensão, Bakhtin (2011, p. 378) o relaciona 

diretamente ao ato da avaliação. Ressalta a simultaneidade em que ocorrem, pois, 

segundo o autor o sujeito busca compreender os acontecimentos da sua posição “[...] 

com sua visão de mundo já formada”. Sendo assim, esse ponto de vista já determina sua 

avaliação, porém sofre transformações.  

 

O sujeito da compreensão não pode excluir a possibilidade de mudança e até de 

renúncia aos seus pontos de vista e posições já prontos. No ato da compreensão 

desenvolve-se uma luta cujo resultado é a mudança mútua e o enriquecimento  
(BAKHTIN, 2011, p. 378). 
 

Nesse sentido, pesquisar é essencialmente colocar em análise nossos pontos de 

vista com predisposição à mudança e ao enriquecimento, num ato que permite avanços 

recíprocos no conhecimento de todos os sujeitos implicados, comprometendo-nos com a 

renovação dos sentidos, buscando escapar da ilusão da estabilidade e do acabamento. 

“Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos passados, podem 

jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por todas): eles sempre irão mudar 

(renovando-se) no processo de desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo.” 

(BAKHTIN, 2011, p. 410). 

 

Nos encontros e despedidas 

 

 Portanto, é na base da relação com o outro que se fundam os princípios da 

dialogia e da alteridade, mediados pela linguagem, renovando-se permanentemente e 

ilimitadamente nos diferentes contextos. 

A música Encontros e despedidas, composição de Milton Nascimento e 

Fernando Brant (1985), nos remete ao movimento que vivenciamos no grupo de 

pesquisa ao mencionar “[...] E assim, chegar e partir são só dois lados da mesma 

viagem.”É assim que nos constituímos no GRUFAE: juntos na mesma viagem. Vindo 

de diferentes lugares e com inúmeras possibilidades de destinos, nos permitimos 

compartilhar essa força axiológica no percurso em que se dá o encontro com os outros 

que nos determinam, os quais nós confirmamos como autores das nossas vidas. 

 



O fato de que o outro não foi inventado por mim para uso interesseiro mas é 

uma força axiológica que eu realmente sancionei e determina minha vida 

(como a força axiológica da mãe que me determina na infância) confere-lhe 

autoridade e o torna autor interiormente compreensível de minha vida: não sou 

eu munido dos recursos do outro mas o próprio outro que tem valor em mim, é 

o homem em mim (BAKHTIN, 2011, p. 141). 
 

E que as incompletudes que nos constituem sejam os futuros ecos de nossas 

contra palavras. 
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