
Para uma filosofia do ato: 
“válido e inserido 

no contexto”
Marilia Amorim

Uma vida fundada na base silenciosa <?> de seu álibi no ser cai em um ser 
indiferente, enraizado em nada. Todo pensamento não correlacionado comigo 
enquanto imperativamente único não é senão uma possibilidade passiva, que 

poderia não ser, que poderia ser outra.
Bakhtin

Para uma filosofia do ato deve ter sido escrito por Bakhtin entre os 
anos de 1920 e 1924, logo depois de seu primeiro texto publicado, Arte 
e responsabilidade (1919), segundo vários especialistas, como é o caso de 
Katerina Clark e Michael Holquist1 e Caryl Emerson.2 Permaneceu como 
manuscrito inacabado e sem título até ser publicado postumamente na 
Rússia em 1986, sob o título K filosofii postupka, com introdução de Sergei 
Bocharov. É provavelmente ao original que faz referência a revista Art:3 
“Mikhaïl Bakhtin continua trabalhando em seu livro dedicado aos proble-
mas da filosofia moral”, citação feita por S. G. Botcharov, na introdução 
à edição russa. O texto integra um conjunto de manuscritos que Bakhtin 
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havia guardado em um esconderijo em Saransk, cuja existência somente seria 
revelada pelo próprio Bakhtin nos anos 1970, quando já se sentia a salvo das 
perseguições políticas. O esconderijo em questão data do período de retorno 
de seu exílio oficial no Cazaquistão. 

De acordo com Clark e Holquist, esse é um período de grande efervescência 
intelectual e artística que contrasta com a situação social de caos e penúria que 
atravessa a Rússia após a revolução. Do mesmo modo, o entusiasmo e vigor da 
atividade intelectual do jovem Bakhtin contrastam com uma condição de vida 
material difícil e uma saúde já debilitada pela doença óssea que iria acompanhá-
lo durante toda a vida. Isso se reflete na própria escritura do texto, cuja grafia 
parece expressar pressa, uma intensidade quase febril e, ao mesmo tempo, uma 
fragilidade física. Alguns trechos, justamente os mais legíveis, foram escritos 
por sua esposa, para quem Bakhtin ditava o texto nos momentos de maior 
sofrimento com a doença.

Os manuscritos foram encontrados em péssimo estado e algumas palavras 
não puderam ser decifradas, aparecendo no texto com <i> imediatamente após 
a palavra. Outras foram objeto de uma leitura hipotética e por essa razão estão 
seguidas de <?>.

Até o momento, não existe tradução para o português. O leitor poderá, 
entretanto, valer-se de três versões. Cronologicamente, a primeira a aparecer 
no Ocidente é a versão para o inglês, datada de 1993: M. M. Bakhtin, Toward 
a Philosophy of the Act, editada por Vadim Liapunov e Michael Holquist. Foi 
traduzida do russo por Vadim Liapunov, vem acompanhada de sete esclare-
cedoras notas sobre a introdução e 175 notas sobre o texto, elaboradas pelo 
mesmo Liapunov. Conta, ainda, com uma consistente apresentação de Michael 
Holquist (“Foreword”), um prefácio à tradução (“Translator’s preface”), assi-
nado por Vadim Liapunov, e a tradução do texto introdutório à edição russa 
(“Introduction to the russian editon”), feita por S. G. Botcharov.

Uma segunda versão aparece em espanhol em 1997: Mijail M. Bajtin, Hacia 
uma filosofia del acto ético: de los borradores y otros escritos. A tradução foi feita por 
Tatiana Bubnova e integra um conjunto formado por outros textos assinados 
Bakhtin e Voloshinov/Bakhtin: “Autor y héroe en la atividade estética”, “La 
palabra en la vida y la palavra en la poesia: hacia uma poética sociológica” e 
“De los borradores”, conjunto de escritos de Bakhtin, recuperados de arquivo, 
elaborados por ele entre as décadas de 1940 e 1960. A edição, muito bem feita, 
vem acompanhada de um “Prólogo”, assinado por Iris Zavala, um “Prefácio de 
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la tradutora”, de Tatiana Bubnova, a “Introducción” à edição russa, de Serguei 
Botcharov, e, ainda, um posfácio, “Para uma filosofia de la acción responsable”, 
de Augusto Ponzio.

Para realização deste texto, baseei-me na versão do texto russo, que aparece 
em francês em 2003: Mikhaïl Bakhtine, Pour une philosophie de l’acte,4 feita 
por Ghislaine Capogna Bardet, e traduzi todos os trechos aqui citados. Esta é 
a primeira vez que o original russo foi traduzido em língua francesa e isso não 
deixa de constituir um fato novo para os bakhtinianos, uma vez que a mudança 
de língua alvo, na leitura de uma tradução, traz sempre reinterpretações impor-
tantes. Além disso, a própria tradutora – Ghislaine Capogna Bardet5 – assinala a 
presença de elementos novos em relação ao original de 1986. Algumas palavras, 
fragmentos e passagens puderam ser decifrados após a edição de 1986 feita por 
Botcharov, que, enquanto não sai a nova edição russa, cedeu-os gentilmente à 
tradutora francesa. Botcharov cedeu também notas de rodapé do próprio Bakhtin 
que não constavam do texto de 1986. No dizer da tradutora, “a redação concisa, 
até mesmo elíptica, confere-lhes [às notas] às vezes um caráter enigmático”. 

Seja pela diferença da língua, seja pelo meu novo lugar, a leitura da tradu-
ção francesa deu-me a impressão de estar lendo um novo texto. Mas, de modo 
algum, esse texto não contraria o anterior do mesmo modo que o presente 
artigo não contraria aquele que escrevi poucos anos atrás.6 Naquela ocasião, 
eu falava da emoção em encontrar no primeiro grande texto de Bakhtin, so-
mente posterior a “Arte e responsabilidade” (1919),7 o projeto de uma obra 
que se cumpriu quase que por inteiro. E essa emoção permanece intacta. Para 
uma filosofia do ato é a matriz filosófica de tudo o que vem depois; confirma 
e esclarece os demais textos. Para tratar dessa relação matricial com os textos 
posteriores, remeto o leitor a meu artigo, anteriormente mencionado. 

Aqui, gostaria então de trabalhar ao contrário, isto é, tentando identificar a 
especificidade e a autonomia de pfa (daqui em diante utilizarei essa sigla para 
me referir a Para uma filosofia do ato) em relação aos demais textos bakhtinia-
nos. Antes de mais nada, trata-se de um texto essencialmente filosófico que 
mereceria uma análise bakhtiniana profunda para iluminá-lo por meio dos 
diálogos filosóficos que o atravessam e o constituem. A quem responde, com 
quem concorda, de quem discorda etc.? O esboço dessa análise já foi muito 
bem traçado por Sobral,8 que percorre de maneira minuciosa a extensa lista de 
filósofos com quem Bakhtin está dialogando ao longo de sua obra. Destaque-
se entre eles, a filosofia alemã, em particular a de Kant, com quem Bakhtin 
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tinha profunda intimidade, pois praticava sua leitura desde muito jovem e dava 
aulas sobre ele. Segundo Todorov,9 a primeira língua estrangeira de Bakhtin 
é o alemão e ele faz sua primeira leitura da Crítica da razão pura, no original, 
com a idade de treze anos. 

Seria preciso, agora, que um filósofo, conhecedor dos autores citados ex-
plícita e implicitamente no texto de Bakhtin, examinasse em profundidade a 
leitura e a interpretação que Bakhtin deles faz e que pudesse nos mostrar até 
onde, do ponto de vista estritamente filosófico, pfa traz uma contribuição 
original. Todorov, por exemplo, indica que a ideia de que o diálogo é condição 
da linguagem, ideia tão cara a Bakhtin, este a encontrou em Heidegger, outro 
autor chave na intertextualidade bakhtiniana. Alguns autores, antibakhtinianos 
convictos, chegam até a acusar Bakhtin de plágio em relação a autores que ele 
não menciona. Essa questão é discutida por Tatiana Bubnova no texto “Être 
sans alibi: pour un autre itinéraire bakhtinien”.10 Aqui fica a sugestão para que 
filósofos levem adiante a análise. Não é essa a tarefa a que me proponho. 

Uma indicação preciosa para o entendimento de pfa nos é dada pela tra-
dutora francesa. Segundo ela, além do contexto geral da filosofia ocidental, é 
preciso situar pfa no contexto da tradição filosófica russa que é, marcadamente, 
uma filosofia que se interessa pela questão moral. Também em Bibikhine,11 
russo, filósofo da linguagem, encontramos a indicação de que Dostoiévski, 
autor que coloca a questão moral no centro de sua obra, é para Bakhtin não 
apenas um corpus, mas um paradigma para seu próprio pensamento. Esse é o 
primeiro susto que pfa pode causar aos leitores contemporâneos, impregnados 
de valores pós-modernos: Bakhtin deixa explícito que quer empreender uma 
filosofia moral. Na época em que escreve esse texto, Bakhtin está em Vitebsk. 
Segundo Todorov,12 seu passatempo preferido era passear por florestas e lagos 
nas cercanias de Nevel com os amigos e com eles conversar longamente sobre 
arte, filosofia e teologia. Juntamente com Maria Yudina (1899-1970) e Lev 
Vasilievich Pumpianskii (1891-1940), Bakhtin acaba batizando seu lago pre-
ferido de “lago da realidade moral” (traduzido por mim). 

E qual é o objeto da filosofia moral? Para Bakhtin, “é o mundo no qual 
se orienta o ato sobre a base de sua participação singular no ser”.13 O mundo 
moral “é o mundo dos nomes próprios, destes objetos e datas cronológicas 
particulares da vida”.14 

O enraizamento russo de pfa está também no profundo trabalho que o 
pensamento de Bakhtin opera com e sobre a língua russa. Análises etimológicas, 
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desmembramentos e reconstruções dão a esse texto um vocabulário próprio que, 
em grande parte, somente é possível na língua russa. Diz a tradutora francesa: 
“Bakhtin trabalha na espessura semântica das palavras. Ele torna presentes a 
etimologia, a composição das palavras, sua conotação. [...] Bakhtin reatribui um 
sentido literal – o mais próximo possível de sua composição – a palavras russas 
existentes, reutiliza antigos termos [...] etc. Aqui, mais do que em outros textos 
filosóficos, o raciocínio esposa os dados da língua.”15 O exemplo mais importan-
te da especificidade e da riqueza da língua russa para o pensamento bakhtiniano 
é a distinção entre duas formas de verdade – istina e pravda. Essa é uma distin-
ção crucial, que já tratei em meu artigo anterior16 e que voltarei a tratar aqui. 

Uma última consideração prévia deve ser feita. O estilo de pfa apresenta, 
entre outras, uma característica marcante: ele é repetitivo. Parece que Bakhtin 
está sempre dizendo a mesma coisa com palavras ligeiramente diferentes. Essa 
impressão é e não é verdadeira. Ele avança por repetições, isto é, voltando sempre 
ao cerne do raciocínio e à tese central. Mas, a cada retomada, é como se esse 
cerne se ampliasse, ganhasse novas consequências, abrangesse novas esferas e, 
assim, ampliasse sua significação. Cabe lembrar de que se trata de um manus-
crito e que, antes de mais nada, Bakhtin escrevia para ele mesmo. Podemos 
imaginar que se trata de uma escrita construtora do próprio pensar em que, 
a cada passo, o autor descobre junto com o eventual leitor aonde quer chegar 
ou aonde pode chegar seu pensamento. A repetição da tese central permite 
também testá-la nos diferentes pontos do percurso. Esse estilo exige do leitor 
uma atenção redobrada, pois, ao reconhecer aquilo que já foi dito, tende-se a 
deixar passar o elemento novo e a perder-se assim uma importante ressonância 
do texto. Porque é assim que o avanço de seu pensamento se faz: por novas 
ressonâncias de uma mesma ideia. Vamos a ela, a ideia, e a ele, o texto. 

IdeIas fundamentaIs

A questão central de pfa é tão profunda e original que quase nos escapa, 
acostumados que estamos com as outras questões centrais da obra de Bakhtin. 
Aqui, a questão é: qual é a ética de um pensamento? Ou ainda: em que condições 
um pensamento teórico pode ser ético? A dimensão ética de um pensamento 
teórico não pode ser apenas buscada no (ou deduzida do) seu conteúdo. Do 
conteúdo de um pensamento, podemos e devemos exigir que seja verdadeiro, 
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mas isso não é suficiente para que ele seja ético. Porque a verdade do conteúdo 
de uma teoria diz respeito a leis universais e a um universo de possibilidades. 
E a essa forma de verdade, Bakhtin atribui o termo russo istina. Já a ética de 
uma teoria ou de um pensamento teórico (filosofia ou ciência) diz respeito 
ao ato de pensar essa mesma teoria. (Pensá-la enquanto seu autor ou criador 
e também enquanto leitor que a adota e que a ela adere.) O ato de pensar é 
sempre singular e diz respeito a um sujeito único. Somente o ato de pensar 
pode ser ético, pois é nele que o sujeito é convocado. Enquanto abstração, o 
único dever da teoria é ser verdadeira. Mas o próprio dever de buscar a verda-
de, aquilo que me obriga a pensar veridicamente enquanto estou pensando, 
não decorre do conteúdo do pensamento, mas do ato de pensar. Uma teoria 
verdadeira, ao virar ato, isto é, ao ser pensada por alguém singular e único, vira 
ética. E pode, assim, completar sua verdade universal com a verdade singular a 
que Bakhtin chama de pravda. Somente assim completada, a palavra da teoria 
se torna plena. O conhecimento sem ato é um dado abstrato e parcial. Para 
que um conhecimento seja pleno é necessário que alguém o pense. O ato é o 
movimento do pensamento, é o seu vir-a-ser.

A palavra russa pravda traz em sua espessura semântica a ideia de validade e 
de justiça. Ou seja, o conhecimento pleno é aquele que, além de verdadeiro, é 
válido porque é justo. Válido e justo em relação a quê? Em relação ao contexto 
do sujeito que pensa, à posição a partir da qual ele pensa. Para as pessoas da 
minha geração, é impossível não lembrar que, no Brasil dos anos 1960-1970, 
dizia-se de uma obra cultural que se admirava, um filme, uma canção, ou até 
mesmo de um dizer ou de um discurso acontecido, que ele era “válido e inserido 
no contexto”. Essa expressão justaposta a um objeto cultural conferia-lhe uma 
espécie de selo de garantia de qualidade no interior de uma discussão entre 
amigos ou em um artigo de jornal. Porque, naquela época, exigia-se da arte e 
do pensamento que eles fossem ato. 

E o que é um ato segundo Bakhtin? Antes de mais nada, é importante 
precisar que pfa trata do ato de pensar ou de criar. Criação teórica e criação 
artística como unidades da cultura. Mas, sobretudo, é importante precisar 
que Bakhtin distingue ato de ação. A ação é um comportamento qualquer 
que pode ser até mecânico ou impensado. O ato é responsável e assinado: o 
sujeito que pensa um pensamento assume que assim pensa face ao outro, o 
que quer dizer que ele responde por isso. Uma ação pode ser uma impostura: 
não me responsabilizo por ela e não a assino. Ao contrário, escondo-me nela. 
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O ato é um gesto ético no qual o sujeito se revela e se arrisca inteiro. Pode-se 
mesmo dizer que ele é constitutivo de integridade. O sujeito se responsabiliza 
inteiramente pelo pensamento.

Mais do que ser responsável pelo que pensa, o sujeito é, de certo modo, 
convocado a pensá-lo. O ato de pensar não é fortuito; o sujeito não pensa isto 
assim como poderia pensar aquilo. Não é uma mera opinião. Do lugar de onde 
pensa, do lugar de onde vê, ele somente pode pensar aquele pensamento. 

O pensamento-ato obedece a uma necessidade que não é aquela a qual o 
conteúdo do pensamento obedece. Do ponto de vista interno de uma teoria, 
há uma necessidade lógica que a obriga a construir-se e desenvolver-se de uma 
determinada maneira. Já o ato de pensar um pensamento é necessário não por 
uma necessidade lógica, mas por uma necessidade ética, que Bakhtin designa 
por um termo específico: nuditel’nost’. A seu respeito, diz a nota da tradutora: 
“termo inusitado no russo moderno que significa constrangimento ou obrigação 
proveniente de uma convicção interior (e não de um constrangimento forçado) 
e que tem uma dimensão dinâmica de operatividade”.17 Para a tradução fran-
cesa, ela criou o neologismo nécessitance, que se distingue da palavra nécessité 
(necessidade). Em português, precisaríamos então de algo semelhante que 
evocasse necessidade e que ao mesmo tempo se diferenciasse dela. A criação de 
um neologismo em texto de tamanha importância é tarefa complexa que deixo 
para nossos tradutores brasileiros da língua russa e conhecedores de Bakhtin. 
A título apenas provisório, proponho utilizar aqui o termo necessitância, que 
tomo obviamente emprestado do neologismo francês. 

A necessitância de pensar um pensamento ou de a ele aderir é o dever do 
pensamento, o que se distingue do ser do pensamento. O ser do pensamento é 
dado pelo seu conteúdo e obedece ao princípio de identidade: revela algo que 
é uno, idêntico a si mesmo e que é indiferente às singularidades dos sujeitos. 
Mas o ser universal e idêntico a si mesmo que revela a teoria é o ser possível. Já 
o dever do pensamento é a adesão irrevogável do sujeito singular que promove 
assim sua participação no ser. O sujeito singular que pensa um pensamento 
participa do ser universal e idêntico completando-o e atualizando-o exatamen-
te com aquilo que não é idêntico nem repetível: o ser real no acontecimento 
único do ato de pensar. A necessitância de um pensamento é o que me diz que 
eu devo pensá-lo e que não posso não pensá-lo. 

O dever de pensar e a impossibilidade de não pensar são dados pela posi-
ção que ocupo em um dado contexto da vida real e concreta. Desse lugar, que 
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somente eu ocupo, o que vejo e o que penso são da minha responsabilidade. 
Ninguém mais pode pensar aquilo que penso. Ninguém mais pode prestar 
contas da minha posição e realizá-la, por isso não existe nenhum álibi para 
que eu não pense e não assuma o que penso. Do meu lugar concreto e único, 
o pensamento e o ser que ele exprime adquirem um valor, uma entonação e 
deixam de ser uma mera abstração. O conteúdo de um pensamento tem uma 
significação estável que é dada pela identidade do ser que ele revela. Mas esse 
mesmo pensamento somente adquire sentido quando eu o assumo e o valoro. É 
importante observar, no que diz respeito aos termos sentido e significação, que, 
no início do texto, Bakhtin utiliza o termo sentido de maneira indiscriminada, 
tanto para se referir ao conteúdo do pensamento quanto para se referir ao ato do 
pensamento. Somente depois aparece o emprego de significação para distinguir 
os dois conceitos que ele está querendo formular. A distinção entre significação 
e sentido, como se sabe, ocupa uma posição central na obra de Bakhtin. Para 
tratar da linha que a conduz de Para uma filosofia do ato aos demais textos, ver 
meu artigo já citado.18 O sentido de um pensamento é a sua entonação. Ali 
onde um pensamento deixa de ser não-indiferente é exatamente o ponto/acon-
tecimento do seu sentido. Porque o ser que o pensamento permite conhecer é, 
na identidade que mantém consigo mesmo, indiferente às singularidades. Ele 
é indiferente aos sujeitos, indiferente a mim. A verdade universal (istina) do 
ser independe do fato de eu a pensar. Mas um pensamento que não se pensa 
não é vivo, não é real. 

O conhecimento real é aquele que eu reconheço e assino. Reconheço a ver-
dade que ele contém e reconheço sua validade para mim (pravda). Reconheço-o 
como meu. O conhecimento vivo e real precisa ser também reconhecimento. 
Reconheço-o e me reconheço nele. Assino-o “com firma reconhecida”. Ao 
assiná-lo, imprimo minha marca, minha singularidade, minha participação 
no ser. Dou de mim, do meu lugar único e intransferível. Ilumino-o com o 
valor que lhe imprimo.

Do ponto de vista semântico, a tradutora francesa nos dá as seguintes in-
dicações para os termos pravda e istina: 

Verdade [pravda]: “pravda” é um dos dois termos significando verdade em russo. 
Em russo moderno, ele se emprega notadamente quando se trata de verdade ligada 
aos fatos ou da verdade própria a cada um. Antes, essa palavra significou “direito”, 
“justiça”. Esse sentido de “justiça”, “equidade”, “justo”, permanece vigorando até 
o início do século xx, notadamente nos textos filosóficos. Ele subsiste em certos 
empregos particulares e a título de conotação.19 
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A tradutora acrescenta que essa palavra é intraduzível em francês.

Verdade [istina]: Florensky indica que, na sua proximidade linguística com o 
verbo ser, “a acepção russa da verdade [istina], fixou nela própria a noção de realidade 
absoluta: istina é o que é, o que existe verdadeiramente [...] por oposição ao que 
é ilusório, aparente, não-real, sem permanência. A língua russa marca na palavra 
“istina” o aspecto ontológico dessa ideia. Istina significa também uma autoidentidade 
absoluta, uma exatidão, uma autenticidade absoluta”. [...] Istina se aplica à verdade 
teórica, matemática, filosófica. O próprio Bakhtin sublinha aqui [e na sequência do 
texto] a diferença de sentido dos dois termos designando a verdade em russo, com 
sua implicação filosófica.20 

Observe-se então que a distinção entre os dois termos não é, em Bakhtin, 
de natureza opositiva. Segundo a indicação anterior, o que se opõe a istina é 
a ilusão, o que não é real. Ora, para Bakhtin, pravda é exatamente aquilo que 
confere realidade a um pensamento. Pravda e istina, portanto, não se opõem, 
mas se completam, pois o conhecimento abstrato, dotado apenas de istina, é 
um conhecimento parcial. O conhecimento teórico é o aspecto técnico do co-
nhecimento último. Sua inclusão responsável na singularidade é o que constitui 
a verdade da situação e que dota o conhecimento daquilo que é absolutamente 
novo e que nunca irá se repetir. 

A assinatura de um pensamento é o que o constitui como ato e que lhe 
confere validade (pravda). Mas a assinatura não é expressão de uma subjetivi-
dade fortuita, e sim de uma posição. Assinar é iluminar e validar o pensamento 
com aquilo que somente do meu lugar pode-se ver ou dizer. Esse lugar único 
daquele que pensa ou cria é aquele do conceito de exotopia que aparece aqui 
formulado pela primeira vez.21 A assinatura é o compromisso com a singula-
ridade e com a participação no ser. Não se furtar, não se subtrair daquilo que 
seu lugar único permite ver e pensar. Assinatura é também inscrição na relação 
de alteridade: é confronto e conflito com os outros sujeitos. E por fim, pode-
se dizer que a assinatura em Bakhtin é o atestado da passagem do sujeito por 
um dado espaço-tempo: ser real e concreto que se apropria de seu contexto, 
assumindo-o em ato.

Vejamos algumas passagens de Bakhtin em que ele formula e ilumina as 
ideias que aqui tentei sintetizar, mas tornando-as minhas inevitavelmente.

Sobre a verdade (istina) de um pensamento:

O caráter de verdade teórica é necessário para que o julgamento seja imperativo 
para mim, mas não é suficiente. [...] a justeza técnica irrepreensível de um ato ainda 
não decide de seu valor moral. A verdade teórica é técnica em relação ao dever. [...] 
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Afirmar um julgamento como verdadeiro é referi-lo a uma unidade teórica, e essa 
unidade não é de modo algum a unidade histórica singular de minha vida.22

Bem entendido, disso não decorre nenhum relativismo, qualquer que seja, 
que negue a autonomia da verdade e que a transforme em algo de relativo e de 
condicionado. [...] é precisamente na condição de ser pura que ela (a verdade) pode 
participar do ser-acontecimento de maneira responsável: uma verdade intrinsecamente 
relativa não é necessária à vida-acontecimento.23

Trata-se de um verdadeiro mal-entendido, uma herança do racionalismo, 
pensar que a verdade [pravda] somente pode ser a verdade [istina], constituída de 
componentes universais, que a verdade [pravda] de uma situação é precisamente 
aquilo que é reprodutível e permanente nela.24

As leis de Newton eram válidas nelas mesmas, mesmo antes de sua descoberta por 
Newton, e não foi sua descoberta que as tornou válidas pela primeira vez, mas essas 
verdades não existiam enquanto conhecidas, enquanto componentes participando 
do ser-acontecimento singular, e isto é de uma importância fundamental porque é 
o que constitui o sentido do ato que delas toma conhecimento.25

Sobre a validade (pravda) de um pensamento:

[...] pensar um pensamento significa não ser absolutamente indiferente em 
relação a ele. [...] O vivido real de um vivido possível é precisamente sua inserção 
responsável, seu colocar-se em comunhão com o ser-acontecimento único. A verdade-
em-si torna-se verdade para ele.26

[...] a rejeição de si e de sua vida em um ser científico conhecível e fixado. 
Encontraríamo-nos determinados, predestinados, passados <i> e acabados ou seja, 
essencialmente não-vivos; estaríamos rejeitados para fora da vida enquanto devir-ato, 
arriscado, aberto, responsável, para desembocar em um ser indiferente, um ser teórico 
finito e acabado em seu princípio [...].27

[...] no momento do ato, o mundo se reestrutura em um instante, sua verdadeira 
arquitetônica se restabelece [...].28

Um dado puro não pode ser vivido. Na medida em que vivo realmente um 
objeto, mesmo se eu o vivo apenas pelo pensamento [...], ele me é dado em uma 
certa unidade evenemencial, na qual os componentes do dado e o do dado-a-realizar, 
do ser e do dever, do ser e do valor, são inseparáveis.29

Todo valor universal somente se torna realmente válido em um contexto individual.30 
Toda razão teórica não é mais do que um componente da razão prática, quer dizer 

da razão da orientação moral de um sujeito único no acontecimento do ser singular.31

Obviamente, Bakhtin está aqui dialogando com Kant, autor que ele aceita 
ao mesmo tempo em que aponta os limites da ética formal. Para Kant, é pre-
ciso que a lei que regula meu ato seja justificável enquanto norma de conduta 
universal. Mas, diz Bakhtin, desse modo, a via de determinação de meu ato 
é puramente teórica, pois se baseia na generalização teórica de outros atos e 
deixa de lado a concretude do meu ato singular. A lei universal, para Bakhtin, 
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é apenas uma parte do problema que deve ser integrada em uma reflexão sobre 
o ato enquanto acontecimento único. Para a consciência que age, a teoria nada 
mais é do que o aparelho técnico do ato.

Mais adiante, Bakhtin emprega a mesma fórmula frasal para falar da estética: 

O mundo estético no seu todo não é senão um componente do ser do acontecimento, 
legitimamente colocado em comunhão com ele por uma consciência responsável, 
pelo ato de um participante: a razão estética é um componente da razão prática.32

O sentIdO dO pensamentO

Uma vez colocadas as ideias centrais, Bakhtin pergunta: é possível teorizar 
o ato? Não, porque ele é da ordem da singularidade e do vivido e a teoria é jus-
tamente aquilo que é indiferente ao sujeito que a pensa. No entanto, é possível 
dizê-lo, expressá-lo. Aqui há dois aspectos interessantes de pfa: no interior da 
discussão filosófica, esboça-se uma primeira formulação sobre a natureza da 
linguagem e de sua potência de dizer. 

Para começar, Bakhtin responde àqueles que suporiam que a linguagem seria 
impotente para dar conta de uma expressão do ato. Argumenta que muito mais 
difícil é construir a linguagem da abstração e da teoria, pois a naturalidade da 
linguagem é de se deixar marcar pelas singularidades. A linguagem é muito mais 
adaptada à expressão de pravda do que de istina: “O abstrato, na sua pureza é 
realmente indizível: toda expressão é demasiado concreta para o sentido puro, 
ela altera e perturba sua validade em si e sua pureza.”33

Bakhtin está salientando aqui o que outros autores posteriores confirmam: 
a linguagem teórica e abstrata não é uma linguagem natural e plena, ela é 
artificial, construída, sem que isso venha a ter alguma conotação pejorativa a 
respeito da linguagem científica. 

Já a expressão do ato mobiliza a palavra plena: “seu aspecto de conteúdo 
de sentido (a palavra-conceito), seu aspecto palpável-expressivo (a palavra-
imagem) e seu aspecto emotivo-volitivo (a entonação da palavra)”.34 Uma nota 
da tradutora francesa acrescenta à palavra “palpável” a ideia daquilo que se pode 
depreender de imediato, intuitivamente. Acredito que se possa associar essa 
ideia à da metáfora que, justamente, distingue-se do conceito pelo seu caráter 
sintético e intuitivo. Bakhtin admite, porém, os limites da linguagem e considera 
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que essa expressão do ato é sempre um ideal muito difícil de atingir. Não me 
parece que esse conceito de palavra plena e sua tríade constitutiva reapareçam 
nos textos posteriores de Bakhtin. O que certamente reaparece e adquire uma 
importância central na concepção bakhtiniana de linguagem é a entonação. A 
entonação será justamente marca linguística do valor e será responsável pela 
dimensão ética que estará sempre presente na obra bakhtiniana. 

A palavra viva, a palavra plena não conhece objeto que seja totalmente dado; 
pelo simples fato de que comecei a falar dele, já adotei uma certa atitude em relação 
a ele [...]. E é por isso que a palavra não designa apenas o objeto como uma entidade 
disponível, mas, pela sua entonação (uma palavra pronunciada realmente não 
pode ser desprovida de entonação: sua entonação decorre do próprio fato de seu 
pronunciamento), exprime também minha atitude avaliativa em relação a esse objeto, 
o desejável e o não desejável nele, e, desse modo, coloca-o em movimento em direção 
ao que é seu dado-a-realizar, faz dele um componente de um acontecimento vivo.35

Até aqui, penso que se pode destacar da discussão filosófica de Bakhtin uma 
reflexão epistemológica original em que o conhecimento verdadeiro somente se 
torna pleno se, além de verdadeiro, ele for válido. Válido e inserido no contexto, 
pois sem a inclusão do sujeito concreto e histórico que pensa esse pensamento 
o conhecimento nele contido permanece parcial. 

No interior do sistema, cada componente dessa unidade é logicamente necessário, 
mas o próprio sistema no seu todo somente é possível relativamente; somente em 
correlação comigo – que penso ativamente – e enquanto ato do meu pensamento 
responsável que um tal sistema participa da arquitetônica real do mundo vivido 
como um dos seus constituintes; somente assim ele se enraíza na sua singularidade 
real, válida no plano do valor.36

Mas acredito poder destacar também uma reflexão existencial. Não estou 
sozinha nessa hipótese. Em Sobral encontra-se a mesma indicação: “Pode-se 
ademais perceber que Bakhtin tem momentos que o aproximam do desespero 
kierkegaardiano ao refletir sobre a tragicidade da condição humana.”37

A questão de pfa não é apenas a respeito do sentido do pensamento, mas se es-
tende ao sentido do pensar. Ou seja, a interrogação sobre o sentido, além de apon-
tar para o objeto – o conhecimento e o dado –, aponta também para o sujeito.

Por que devo pensar? Qual o sentido para mim, na concretude real de 
minha vida única e singular, de pensar um pensamento? Na verdade, há no 
texto duas questões embutidas nesse ponto. A primeira é: por que devo pensar 
a verdade? Para essa pergunta, já vimos que Bakhtin responde com a ideia de 
ato, ou seja, não é a teoria que me obriga a ser verdadeiro quando a penso ou 
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quando a formulo, mas é o meu ato singular de responsabilidade em face do 
pensar que me coloca o dever de verdade.

A segunda pergunta é um pouco mais sutil porque aponta ainda mais para 
o sujeito no seu embate existencial. Por que devo pensar ou criar? O que isso 
acrescenta à minha vida? Tanto o conhecimento quanto a obra de arte são pen-
samentos objetivados e, por conseguinte, indiferentes a qualquer singularidade. 
A cultura existe sem mim, ela tem uma necessidade e uma verdade intrínsecas 
que a tornam autônoma. Então se ela não me leva em conta, se não há lugar 
para mim nela, por que devo pensá-la?

A insistência na questão deixa entrever o que está por trás do pensamento 
bakhtiniano e que o supõe: a possibilidade de uma ausência de sentido. Ora, no 
pensamento moderno, a ameaça da ausência de sentido com que se defronta 
permanentemente o sujeito tem um nome – angústia existencial. Aqui cabe 
uma breve digressão para situar Bakhtin no seu tempo, isto é, na modernidade. 
Porque o que caracteriza a sociedade moderna e sua cultura é a existência do 
indivíduo como algo separado da totalidade coletiva e cósmica. Nas socieda-
des tradicionais ou pré-modernas, a existência de cada um já está pensada e 
significada em uma narrativa mítico-religiosa partilhada por todos de modo 
inexorável. A verdade mítico-religiosa é absoluta e dada de uma vez por todas. 
Tudo já está significado. Não há lugar para a dúvida nem para o livre arbítrio. 
E o indivíduo não sofre o peso e a pressão de ter que decidir a cada instante 
o rumo e o sentido de sua vida e de seus atos. A modernidade se caracteriza 
pela ruptura com essa cultura tradicional ao trazer a presença de narrativas 
múltiplas – religiosas ou não. Pelo fato de serem múltiplas, são objeto de 
questionamento e de conflito, o que confere ao indivíduo um lugar ao mesmo 
tempo privilegiado e problemático: ele está sozinho e solto para escolher o que 
pensar e o que fazer. A cultura moderna instala o princípio da crise como algo 
constitutivo tanto do social quanto do indivíduo.

Como não poderia deixar de ser, também em Bakhtin o sujeito é um sujeito 
em crise. Aliás, a palavra crise associada ao mundo contemporâneo está explícita 
em uma passagem de pfa: 

Nos seus fundamentos, a crise contemporânea é a crise do ato contemporâneo. 
Cavou-se um abismo entre o motivo do ato e seu produto. Em consequência disto, 
é também o produto, que cortado de suas raízes ontológicas se esvaneceu. [...] 
Devido ao fato de que a teoria se desligou do ato e que ela se desenvolve segundo 
sua própria lei interna imanente, o ato tendo deixado escapar a teoria, começa ele 
próprio a se degradar.38 
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Veremos mais adiante que o “contemporâneo” de Bakhtin não é exatamente 
o nosso, porque em seu texto ainda há a angústia e ainda se procura uma resposta 
no dever. A cultura contemporânea é pós-moderna e rejeita inteiramente toda e 
qualquer filosofia moral. A própria palavra moral parece ter se tornado imoral, 
uma espécie de palavrão que não pode ser pronunciado sem que a plateia fique 
chocada. (Mesmo se, paradoxalmente, nossa cultura não se choque mais com 
o uso indiscriminado de palavrão.) Ora, Bakhtin nos diz: “Uma filosofia da 
vida somente pode ser uma filosofia moral.”39

Voltemos à questão: qual o sentido para mim do pensar? Por que ou para 
que pensar? Em que um determinado conhecimento me engaja, “a mim único, 
a partir de meu lugar único?”40 Uma das maneiras de responder, que encon-
tramos em pfa, é pela negativa, isto é, desmontando todas aquelas alternativas 
que não respondem verdadeiramente à questão posta.

A principal negativa é em relação à Psicologia. As motivações psicológicas 
não respondem, para Bakhtin, à questão do sentido. O desejo de glória ou a 
cupidez podem estar presentes, mas são razões totalmente acessórias porque não 
têm uma relação intrinsecamente necessária com o conteúdo do pensamento. 
Além disso, a emoção-volição de que trata Bakhtin não pode remeter a nenhuma 
esfera inconsciente porque o ato é sempre consciente e responsável. Como con-
ceito, está inteiramente disjunto, por exemplo, da noção psicanalítica de passa-
gem ao ato: “Não menos inconsistente é o receio de que essa verdade [pravda] seja 
irracional. O ato, na sua integridade, é mais do que racional – ele é responsável.”41

Não é que Bakhtin despreze a Psicologia, ao contrário, ele a reconhece como 
um entre inúmeros conhecimentos teóricos dotados de unidade e de verdade. 
Mas, se as motivações profundas podem fornecer legitimamente uma explicação 
para o pensar do sujeito, não são elas que conferem sentido ao pensamento. 
Penso poder deduzir do texto de Bakhtin que a Psicologia e a Psicanálise podem 
fornecer a significação do ato de pensar de um sujeito, mas o sentido é da ordem 
do acontecimento: é o que se produz num gesto único e irrepetível. 

A ideia de acontecimento é tão marcante no pensamento de Bakhtin que ele 
poderia ser associado a Nietzsche e à ideia de acaso. Mas isso seria um engano 
e é o próprio Bakhtin que o antecipa, recusando explicitamente a noção de 
acaso, criticando Nietzsche, referindo-se a sua filosofia como algo que conduz 
ao “absurdo de uma dionisíada [dionysiade] contemporânea”.42 Entendo que 
essa recusa vem do fato de que o acontecimento do ser que se produz no ato 
de pensar está intrinsecamente vinculado ao conteúdo do pensamento e a sua 
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verdade istina. A diferença entre a necessidade interna de um pensamento (sua 
coerência interna, sua lógica) e a necessitância do ato de pensar não as separa, 
ao contrário, as articula. Necessitância não é necessidade, mas também não é 
motivação. Assim, reduzir o sentido do ato de pensar ou de criar as suas mo-
tivações, sejam elas superficiais ou profundas, seria 

[...] reconhecer o caráter fundamentalmente fortuito de toda a história da cultura, 
em relação ao mundo de conhecimento objetivamente válido que ela criou. [...] É pouco 
provável que alguém mantenha até a sua consequência última a afirmação de que o 
mundo do sentido efetivamente realizado seja em seu princípio o resultado do acaso.43

Essa perspectiva bakhtiniana constitui um poderoso instrumento crítico 
a certas abordagens contemporâneas da ciência que, num sociologismo exa-
gerado, pretendem reduzi-la a mero efeito de relações sociais e jogos de poder 
contextuais, retirando toda aura de verdade e de necessidade interna ao discurso 
científico. Refiro-me, aqui, por exemplo, a um importante representante des-
sas abordagens que é Bruno Latour, autor francês amplamente difundido no 
Brasil na área de Crítica à Epistemologia. Tais abordagens pretendem criticar 
o idealismo platoniciano e, com ele, a própria disciplina espistemológica e sua 
ideia de que a ciência se autoexplicaria e se autojustificaria plenamente na esfera 
das ideias, independentemente dos sujeitos singulares e concretos que a fazem. 
Bakhtin também faz essa crítica ao idealismo teórico, mas recusa igualmente 
tanto a solução subjetivista quanto aquilo que dela decorre, isto é, o caráter 
fortuito da ciência e da cultura. 

O que verdadeiramente o preocupa e que segundo ele constitui o grande 
problema do mundo contemporâneo é a cisão entre a teoria pura e o sujeito. 
Como encontrar o lugar do sujeito no interior da teoria? Como integrá-lo nesse 
mundo perfeito e irrepreensível que é o da abstração? 

Na Psicologia da Consciência? Ou na História da Ciência correspondente? Ou 
no meu orçamento material, remunerado segundo o número de páginas realizadas? 
Talvez na ordem cronológica da minha jornada, tal como minha ocupação entre 
cinco e seis horas? Nas minhas obrigações científicas? Mas todas essas interpretações 
e contextos possíveis permanecem em errância em um espaço vazio particular, e não 
se enraízam em nada, nem em uma coisa una, nem em qualquer coisa de único. E 
a Filosofia contemporânea não fornece um princípio para essa integração, e é nisso 
que consiste sua crise. O ato está cindido em conteúdo de sentido objetivo e processo 
subjetivo de realização.44

A longa citação se justifica porque ela contém, profeticamente, a crítica a 
todos os elementos em geral evocados pela também contemporânea “teoria da 
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implicação da pesquisa”: essa teoria propõe, em síntese, que o que dá sentido a 
um texto de pesquisa é a análise e a autoanálise das implicações sociais, finan-
ceiras, institucionais e psicológicas do pesquisador. Essa é uma outra corrente 
contemporânea que se contrapõe ao positivismo e ao idealismo da ciência e que 
tem como autor principal o institucionalista René Lourau, francês amplamente 
difundido no Brasil na área da pesquisa em Ciências Humanas e Sociais.

Tanto a sociologização quanto a psicologização da ciência e da cultura em 
geral enquanto saída para os impasses do idealismo objetivista não encontram 
nenhum respaldo no pensamento bakhtiniano. Toda sua obra é constituída pelo 
esforço de superação da dicotomia entre subjetivismo relativista e objetivismo 
idealista. Em outra oportunidade,45 tentei demonstrar o caráter decisivo da 
contribuição de Bakhtin para se pensar as ciências humanas hoje. Em síntese, 
trata-se de encontrar o lugar do sujeito-autor na pesquisa sem cair no subjeti-
vismo e no relativismo próprios da cultura contemporânea. O curioso é que 
realizei esse trabalho antes de ter acesso ao pfa, o que comprova que esse texto 
é, de fato, a matriz filosófica dos demais textos bakhtinianos.

A recusa de Bakhtin tanto do inconsciente quanto da Psicologia da Cons-
ciência para pensar a questão do sentido no âmbito da cultura é bastante clara: 

Na vida como ato não é de modo algum com o ser psíquico que eu estou lidando 
(salvo no caso em que estou agindo como psicólogo-teórico). Quando trabalho sobre 
um teorema, estou concentrado em seu sentido, que eu coloco em comunhão de 
modo responsável com o ser conhecido (objetivo efetivo da ciência), e não sei nem 
devo saber nada da transcrição psicológica possível de meu ato responsável real, 
embora esta transcrição para o psicólogo, do ponto de vista de seus objetivos, seja 
justa e responsável.46

A recusa do psicologismo não implica negação do sujeito e de suas emoções. 
Ao contrário. Mas o emotivo-volitivo na obra do autor deve ser buscado na 
arquitetônica da obra, e não em sua biografia; a arquitetônica de uma obra (de 
pensamento ou de estética) remete à questão dos valores e se inscreve, portanto, 
no âmbito ético e moral. Apesar de elíptica, a nota de pé de página que nos 
deixou o próprio Bakhtin nos dá boas indicações: 

A compreensão do elemento emotivo-volitivo não deve ser psicológica. Os termos. 
O sistema de avaliação (ou a relação com o valor) na composição <i> em prosa e sua 
arquitetônica, o caráter evenemencial da avaliação. O sistema de avaliação do autor 
deve ser uma posição arquitetônica, não sair dos limites do ser.47 

Em outro trabalho,48 desenvolvi essa ideia com base na distinção bakhtinia-
na entre criador e criatura e propus a noção de voz do autor como algo que se 
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localiza (ou que se ouve) na arquitetônica do texto, e não na eventual confissão 
pessoal do autor. 

Essa segunda questão central de pfa – qual o sentido do e de pensar? – é 
uma questão existencial e sua resposta se encontra no âmbito ético, isto é, no 
âmbito do dever. Devo pensar um determinado pensamento, porque devo 
participar do ser desse pensamento com aquilo que há de singular e irrepetível 
em mim. Preciso reconhecer um conhecimento como meu, como algo que diz 
respeito ao meu lugar e que, portanto, me leva a assiná-lo. O mesmo vale para 
a atividade estética: 

Na medida em que crio esteticamente, ao mesmo tempo, reconheço de maneira 
responsável o valor do que é estético. [...] É por essa via que uma consciência viva 
se torna consciência cultural, e que uma consciência cultural se encarna em uma 
consciência viva.49

Vemos nesses trechos que é a articulação entre istina e pravda que preocupa 
Bakhtin. Ou, dito por outras palavras, o modo como a cultura – pensamento 
e arte –, que em si é indiferente a mim, torna-se necessária para mim e, ao 
mesmo tempo, precisa de mim para não ser algo abstrato e inerte, para renas-
cer incessantemente e atualizar suas possibilidades. O que há de reprodutível 
e de idêntico a si mesmo na cultura deve encontrar o irreprodutível de uma 
existência singular. A articulação é o que dá sentido ao pensamento e isso se 
produz no ato de pensar. O ato de pensar que produz sentido é 

certa atitude imperativa da consciência, uma atitude moralmente válida, e 
ativa de modo responsável. É um movimento da consciência, consciente de maneira 
responsável, que transforma uma possibilidade em realidade de um ato realizado, de 
um ato de pensamento, de sentimento, de desejo etc. [...] Este colocar em relação 
comigo enquanto ativo tem um caráter sensual-avaliativo e volitivo – de realização –, 
e ao mesmo tempo é racional de maneira responsável.50 

Por que devo pensar? Porque preciso dar, doar de mim ao ser da cultura. 
Doar aquilo que somente minha singularidade de sujeito concreto num con-
texto real consegue ver e pensar. Preciso “dar notícias de mim em meu nome”, 
como diz Bibikhine em “Le mot et l’événement”.51 Ou, como se diz por aqui, 
“dizer a que vim”. Não tenho nenhuma justificativa para não pensar ou não 
criar aquilo cujas condições de possibilidade advêm da minha singularidade 
enquanto sujeito. É o que Bakhtin chama de não-álibi no ser. Reparemos que 
Bakhtin utiliza a preposição em na expressão no ser. Podemos interpretar isso 
de duas maneiras e ambas me parecem pertinentes. De um lado, isso parece 
querer dizer que é impossível encontrar no ser, naquilo que é – uno e universal –, 
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justificativas para não agir enquanto sujeito singular. No ser abstrato, encontro 
apenas esboços, variantes possíveis do ser singular: “[...] somente através de 
uma participação responsável no ato singular é que se pode sair dos rascunhos 
infinitos e passar sua vida a limpo de uma vez por todas”.52 

Por outro lado, se pensarmos no ser acontecimento, aquele em que me 
realizo enquanto sujeito, ali, menos ainda, encontraremos justificativa para 
a não-participação. Minha posição no mundo, num dado tempo, num dado 
lugar, me confere responsabilidade. Sou responsável por realizar aquilo que é 
próprio do meu lugar, da minha condição concreta e única. Aqui, gostaria de 
sugerir a seguinte imagem: minha singularidade é como a de uma árvore que 
somente pode dar aqueles frutos, e que aqueles frutos somente podem ser dados 
por ela. O limite dessa imagem é que a árvore provavelmente não tem angústia 
existencial, já que não é da sua responsabilidade dar ou não dar seus frutos. 

Para o sujeito humano, não dar seus frutos é privar o ser de sentido. Não 
participar do ser com sua singularidade é algo injustificável do ponto de vista 
ético. O emprego do termo “álibi” revela, mais uma vez, o que está por trás 
como ameaça ou como angústia rondando o raciocínio de Bakhtin: a culpa. 
Cabe lembrar que a palavra culpa aparece de modo explícito no texto que 
pertence à mesma época: “Arte e responsabilidade”. Podemos ser culpados por 
não pensar, assim como podemos ser culpados por não criar. Uma culpa ética, 
e não psicológica. 

[...] eu sou real, não substituível, e é por isso que eu devo realizar minha 
singularidade. [...] Eu, enquanto único, não posso em nenhum momento não 
participar de minha vida real, inevitavelmente e necessariamente singular, eu devo 
ter um dever.53

Ou ainda: 

No ponto preciso e singular em que me encontro agora, ninguém mais se encontra 
no tempo singular e no espaço singular do ser singular. [...] O que pode ser feito 
por mim não poderá jamais ser feito por um outro. A singularidade do ser presente 
é obrigação necessitante.54

Entendo, porém, que a necessitância do pensamento-ato não é apenas um 
escapar da culpa, mas a impossibilidade de viver na ausência de sentido. E o 
sentido, como já vimos, se produz no acontecimento do pensamento-ato que 
articula sujeito e cultura. Ou seja, o sentido para mim do e de pensar não é 
uma mera expressão de singularidade. Em Bakhtin, estamos longe da estética 
individualista em que a criação tem como finalidade principal expressar o 
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sujeito. O pensamento-ato ou a criação-ato ganham sentido e dão sentido ao 
ser, participando do ser. O ser é aquilo que é: idêntico a si mesmo, reprodutível 
universalmente – a cultura em si, seu conteúdo objetivo e verdadeiro. Logo, 
o sentido para mim do pensar ou do criar se dá no movimento consciente e 
responsável de participação da ou na cultura.

Quando Bakhtin fala de ato consciente, ele não está supondo que o su-
jeito tem plena consciência de tudo o que faz, o que equivaleria a negar toda 
dimensão psicológica e inconsciente do sujeito e que absolutamente não é o 
caso. Simplesmente, o que lhe interessa para uma filosofia moral ou ética é a 
dimensão responsável do ato. 

Este fato do meu não-álibi no ser, que está na base do dever mais concreto e único 
do ato, não é algo de que eu tome conhecimento ou de que eu tenha plenamente 
consciência, mas alguma coisa que eu reconheço e que eu afirmo de uma maneira única.55

Mais adiante: “Afirmar que eu mesmo – único e insubstituível – participo 
do ser significa entrar no ser precisamente em um ponto em que ele não é igual 
a ele mesmo, significa entrar no acontecimento do ser.”56

Estamos longe da estética da pura expressão individual porque isso daria 
à cultura um caráter fortuito que Bakhtin recusa. Estamos longe também de 
qualquer empreendimento solipsista ou introspectivo na busca de sentido. E 
aqui aparece outra dimensão do sentido que irá aparecer nos textos posteriores 
como um verdadeiro eixo da obra bakhtiniana: a questão da alteridade. 

O simples fato de que a partir de meu lugar único no ser eu veja, eu conheça 
o outro, eu pense nele, eu não o esqueça, o fato de que para mim também ele é, eu 
sou o único a poder fazê-lo para ele em um momento possível em todo o ser. É 
precisamente o ato do vivido real em mim que completa seu ser, ato absolutamente 
aproveitável e novo, e que eu sou o único a poder efetuar.57 

Vê-se então que o ato singular ou a realização da minha singularidade é 
também algo que completa o ser do outro. A não-coincidência com o outro, 
com o seu lugar, é também lugar produtor de sentido que, mais uma vez, se dá 
na articulação de diferenças. Antes, diferença do singular com o universal, do 
concreto com o abstrato; agora, também, diferença do concreto com o concre-
to, do singular com o singular. Alteridade e intersubjetividade aparecem então 
como a outra dimensão que confere sentido ao ato. Acredito poder dizer que 
o sentido do pensar em Bakhtin está numa dupla alteridade: a dos múltiplos 
sujeitos e a da cultura. Do mesmo modo, deduzo que a responsabilidade tam-
bém é dupla: face ao outro e face ao Outro. Face ao sujeito concreto e singular e 
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face ao conhecimento objetivo, abstrato e universal. Devo responder a ambos, 
pois ambos dependem de minha realização singular para poderem ser. 

O ato é ato no confronto com outros atos, de outros sujeitos. A arquitetônica 
do mundo real do ato é assim descrita por Bakhtin: “Todos os valores e relações 
de espaço-tempo e dos conteúdos de sentido concentram-se em torno desses 
componentes centrais emotivo-volitivos: eu, o outro e eu para o outro.”58 

Nesse ponto, penso poder sintetizar uma grande parte do pensamento 
bakhtiniano: valor é relação, emoção é relação. Relação com o outro e relação 
com o Outro. Para os leitores assíduos de Bakhtin, é fácil identificar aqui a origem 
filosófica do conceito de dialogismo dos textos posteriores. O mesmo vale para o 
conceito posterior de cronotopo que parece ter sua origem aqui, quando Bakhtin 
dialoga claramente com Kant e suas categorias a priori de espaço e tempo: 

[...] todas as relações espaciais e temporais pensáveis adquirem um centro de 
valores, concentram-se em torno dele em um todo arquitetônico estável e concreto: 
a unidade possível torna-se singularidade real. Meu lugar ativo único não é apenas 
um centro geométrico abstrato [...].59

O cronotopo que vai surgir mais tarde na obra de Bakhtin é uma unidade 
espaço-tempo dotada de valor. Ele carrega sempre uma visão de mundo, uma 
visão de homem. Para a formulação do conceito de cronotopo, ver principal-
mente “Formas do tempo e do cronotopo”.60 Para uma síntese interpretativa 
do conceito, ver “Cronotopo e exotopia”.61 

A entonação de meu pensamento é marca de um valor que se contrapõe a 
outros valores que se afirmam em um dado contexto. A arquitetônica de mi-
nha obra é, na verdade, uma arquitetônica que põe e dispõe diferentes centros 
de valores que se relacionam, se englobam e se hierarquizam. “Os círculos 
axiológicos do ser se interpenetram mutuamente, mas não se fundem – nessa 
unidade evenemencial.”62 Assim, no exemplo do poema russo analisado em 
pfa por Bakhtin, a Itália, enquanto ser em si objetivo, é idêntica a si mesma e 
reprodutível universalmente, porém, para os dois amantes que se separam, ela 
é ao mesmo tempo pátria e exílio. A hierarquia de valores é dada pelos lugares 
em que o tom aparece. O tom emotivo-volitivo do herói engloba os valores da 
amada que parte. O tom do poeta, por sua vez, engloba o tom do herói. E os 
diferentes centros participam da realização, do tornar real um conhecimento 
objetivado e universal. 

A Itália una e idêntica a ela mesma e a distância matemática igual a ela mesma 
que a separa da Rússia entraram aqui na unidade do acontecimento e nele vivem, 
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não pelo fato de sua identidade de conteúdo, mas do fato do lugar único que 
ocupam na unidade arquitetônica, onde estão dispostas em torno de centros de 
valores singulares.63

À multiplicidade infinita de centros de valores e de sujeitos responsáveis que 
participam no ser correspondem diferentes mundos do acontecimento. Isso traz 
a possibilidade da dúvida e Bakhtin atribui a ela um papel fundamental. Pravda 
exige a dúvida, pois é ela que convoca a responsabilidade do sujeito no ato de 
reconhecimento de um pensamento. A existência da dúvida é o que confere ainda 
mais peso à minha assinatura, significando que eu poderia não reconhecer um 
determinado pensamento como válido. Eu poderia duvidar dele. 

Outro aspecto importante da multiplicidade de centros de valores é que ela 
não dá lugar à contradição. Para Bakhtin, não há nada de contraditório entre 
as diferentes realizações que produz cada ato singular, e ele explica isso pela 
distinção entre pravda e istina. Como as diferentes singularidades dizem respeito 
à pravda, aquilo que é válido para um sujeito singular numa posição singular, 
pravda somente pode ser múltipla. O que Bakhtin parece estar dizendo, de 
modo um tanto elíptico, é que a figura lógica da contradição não é pertinente 
no âmbito da validade, mas apenas no âmbito da verdade. É a verdade na sua 
exigência de identidade consigo mesma e de universalidade que está sujeita a 
comportar contradições e ser por isso objetável. Se o que é próprio do ato é ser 
singular, se o que ele traz é o não repetível e único, não pode haver contradição 
no fato de ele ser plural. A contradição diz respeito ao uno e a multiplicidade 
diz respeito ao único.

O problema é que entre as imagens axiológicas do mundo de cada participante, 
não há e não deve haver contradição nem a partir da consciência <i> nem a partir do 
lugar único de cada participante. A verdade do acontecimento (pravda) não é a verdade 
(istina) – identicamente igual a ela mesma – de conteúdos, mas a posição justa única 
de cada participante, a verdade (pravda) do dever concreto real de cada participante.64 

Vemos que a singularidade em pfa está sempre associada ao dever. O mundo 
moral é o mundo dos nomes próprios e a recíproca é verdadeira: o mundo dos 
nomes próprios é o mundo moral. Isso distingue Bakhtin dos autores e filóso-
fos pós-modernos que tematizam a questão da singularidade sem que esta se 
submeta a nenhum constrangimento ou transcendência, seja de ordem coletiva 
ou universal. Além disso, a ênfase no sujeito que este texto traz exclui qualquer 
interpretação individualista, egoísta e menos ainda narcisista. Vejamos como 
Bakhtin antecipa interpretações equivocadas de seu pensamento. 
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Em primeiro lugar, é preciso dizer que Bakhtin admite os limites da ideia 
de ato. Assumir a responsabilidade de sua singularidade não é algo dado ou 
que se impõe inexoravelmente ao sujeito. Não há nenhum determinismo que 
possa garanti-lo: “[...] posso ignorar minha atividade e viver apenas de minha 
passividade, posso tentar provar meu álibi no ser, posso ser um impostor. Posso 
renunciar a minha singularidade imperativa”.65 

Há, portanto, lugar para a impostura de um sujeito cujas ações seriam assim 
desprovidas de caráter ético. Uma primeira forma de impostura parece estar 
indicada em pfa quando Bakhtin recusa o refúgio naquilo que denomina a hu-
manidade histórica com os valores que ela adota em um determinado momento. 
O fato de ser contemporâneo dessa humanidade, de viver num mundo e numa 
cultura em que tais e tais valores sejam adotados como dominantes, não me 
exime da responsabilidade de reconhecê-los ou não em meu pensamento-ato. 

Na medida em que assumo meu lugar único no ser um da humanidade histórica, 
na medida em que sou seu não-álibi, quer dizer, na medida em que me coloco face 
a ela em uma relação emotivo-volitiva ativa, eu adoto uma posição emotivo-volitiva 
em relação aos valores reconhecidos por ela.66 

Observe-se aqui a nova ressonância que aparece para a ideia do não-álibi no 
ser. Há uma espécie de inversão. Antes havíamos visto que era o sujeito concreto 
que não encontrava álibi no ser abstrato. Aqui, o sujeito único é o não-álibi do 
ser uno. Como se o ato fosse bifronte, algo que aponta para e que é constitutivo 
tanto do pensamento abstrato quanto do ato de pensar, tanto da cultura em geral 
quanto do sujeito participante dela. O termo bifronte é utilizado pelo próprio 
Bakhtin. Para uma interpretação do uso desse termo em pfa, ver meu artigo “Ato 
versus objetivação e outras oposições fundamentais no pensamento bakhtiniano”.67 

Se o determinismo cultural ou histórico não nos isenta, tampouco as po-
sições de representação podem justificar meus atos. Bakhtin se refere inclusive 
aos grandes postos, àqueles de representação política ou religiosa, para insistir 
sobre o tema da responsabilidade: 

Posso realizar um ato político ou um rito religioso enquanto representante, 
entretanto já é uma ação particular que supõe o fato do meu mandato real. [...] É 
tentando compreender toda nossa vida como representação dissimulada, e cada um 
de nossos atos como ato ritual, que nos tornamos impostores.68 

Há ainda outras formas de impostura que seriam como que interpretações 
equivocadas da ideia de singularidade em Bakhtin. Uma delas diz respeito ao 
egoísmo ou ao individualismo:
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[...] é preciso lembrar que viver a partir de si mesmo, a partir de seu lugar único, 
não significa viver para sua própria conta, longe disso; é somente a partir de seu lugar 
único que é precisamente possível sacrificar-se; minha centralidade responsável pode 
ser uma centralidade que se sacrifica.69 

Ou seja, viver a partir de sua centralidade não significa colocar-se como 
centro. Se cada sujeito é um centro de valores, os centros são múltiplos e é face 
a eles que devo responder com meus atos. 

Outra interpretação equivocada seria pensar a singularidade como o lugar 
a partir do qual observo meus interesses e faço coincidir o valor de um pensa-
mento com aquilo que me é útil:

Todo o contexto infinito do conhecimento – ou da ciência – teórico humano 
possível deve, para minha singularidade participante, ser reconhecido de maneira 
responsável [...]. Uma tal transformação do saber em reconhecimento não é de nenhum 
modo uma utilização rápida deste como meio técnico para a satisfação de quaisquer 
necessidades práticas da vida; repetimos: viver a partir de si não significa viver para 
si, mas significa ser participante responsável a partir de si, afirmar seu não-álibi real 
e necessitante no ser.70 

Nem egoísta nem pragmatista, a singularidade em Bakhtin é da ordem do 
dever: dever de realizar meu lugar único. E, conforme já vimos antes, dever 
para com o outro e para com o Outro. 

Tamanha insistência no dever e na preocupação em elaborar uma filosofia moral 
inscreve definitivamente Bakhtin em uma cultura moderna. Em russo, a palavra 
ato (postupok), segundo a tradutora, se define geralmente como ação realizada de 
maneira intencional e tem uma conotação ética. Quanto à cultura pós-moderna 
em que vivemos hoje, considero que se trata de uma cultura da ação, e não do 
ato. Vejamos, rapidamente, como proponho a distinção entre esses dois termos.

A ação pode ser técnica ou tática: enquanto técnica, ela resolve questões 
práticas e imediatas concernentes aos objetos e aos instrumentos de nossa so-
brevivência cotidiana; enquanto tática, ela é armadilha e meio de combate para 
vencer o outro. A técnica é pragmática e escapa ao domínio da ética. A tática 
transgride a ética, pois todos os meios são bons para garantir a vitória. A ação 
não é responsável, não tem assinatura, ao contrário, nela posso justamente visar 
apagar minha singularidade, fundir-me/confundir-me no que fazem e pensam 
os outros. Indico ao leitor que, em outro trabalho, trato dessas questões e da 
cultura pós-moderna na sua diferença com as culturas moderna e pré-moderna, 
baseando-me justamente em Bakhtin para analisar as diferentes formas de 
discurso e de saber que correspondem às respectivas culturas.71 
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O sujeito do ato é moderno porque é sujeito à angústia e culpa. E a angústia e 
a culpa se situam na relação do sujeito com aquilo que não é ele: o outro singular 
ou o Outro abstrato e geral – um sistema cultural (leis, ciência ou arte). É sempre 
nessa relação que aparece a questão do dever. O sentido do pensar está na relação 
ou, para empregar a expressão bakhtiniana exata, na participação da verdade 
do sujeito singular e concreto, na verdade universal e abstrata. Esse ponto de 
articulação entre o singular e o universal, entre meu lugar e o não-lugar, entre 
o tópico e o atópico (ou utópico), é efeito do ato. A articulação entre o sujeito 
e o ser-em-si não é estrutural, não se deduz da teoria. Nenhuma teoria garante 
meu lugar nela. Somente o ato, o acontecimento constitutivo do sujeito, o ser-
acontecimento no dizer de Bakhtin, produz a articulação produtora de sentido. 
A modernidade de Bakhtin contrasta com a condição do sujeito pós-moderno 
que, justamente, sofre de falta de sentido por estar solto, desarticulado de tudo 
que o transcenda coletivamente ou universalmente e que se refira ao ser-em-si. 
Segundo os autores que tratam da condição do sujeito pós-moderno, tanto de 
um ponto de vista filosófico quanto psicanalítico, o sintoma desse sujeito não é 
mais a culpa e a angústia; ele oscila entre dois opostos: a depressão e a perversão.72 

O fim das metanarrativas, identificado pelo filósofo Jean-François Lyotard 
como aquilo que marca a passagem para a pós-modernidade, lança o sujeito 
num vazio narrativo do qual podemos deduzir que não há do que participar. A 
pós-modernidade destituiu a verdade universal da sua condição de horizonte 
necessário ao pensamento. Sem istina, como pensar pravda? E, no outro ex-
tremo, o conhecimento abstrato desligou-se, ainda mais do que já identificara 
Bakhtin, da questão moral e passou a obedecer ao imperativo único da eficácia 
técnica. Poderíamos então, formular a recíproca do raciocínio da seguinte ma-
neira: sem pravda, há como que uma desfiguração ou desumanização de istina 
em que a eficácia se torna o único critério de valor. 

Tal como o mundo da técnica que conhece sua lei imanente, à qual ele se 
submete no seu desenvolvimento inexorável, embora tenha eludido há muito 
tempo a tarefa de compreender seu objetivo cultural e possa servir ao mal e não 
ao bem, os instrumentos se aperfeiçoam segundo sua lei interna, tornando-se 
uma força amedrontadora, perigosa e destrutiva a partir do que era inicialmen-
te um meio de defesa razoável. Tudo o que é técnico, desligado da unidade 
singular e abandonado ao livre curso da lei imanente de seu desenvolvimento 
é terrível; às vezes, pode irromper nessa unidade singular da vida como uma 
força irresponsável, atemorizadora e destrutiva.73
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O que dizer do mundo contemporâneo e de sua hipervalorização das tec-
nologias? Da transformação generalizada da ciência em tecnociência?

Situar Bakhtin como moderno e distingui-lo do pensamento pós-moderno 
traz a seguinte questão: como ser bakhtiniano hoje? Uma leitura atenta de Para 
uma filosofia do ato coloca necessariamente essa indagação. Parece-me que, 
justamente, o mundo contemporâneo, com seus valores dominantes, precisa 
mais do que nunca de Bakhtin e de sua filosofia moral. No entanto, dada a sua 
profunda diferença com esses valores, ele somente pode ser entendido como 
ferramenta crítica ou ato de resistência. Assimilá-lo ou confundi-lo com pensa-
dores pós-modernos é trair o seu gesto primeiro, aquele que veio a se constituir 
em matriz filosófica de toda sua obra. 
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