
A investigação científica em Ciências Humanas no âmbito da teoria de 

Bakhtin e seu Círculo 

 Josilene Auxiliadora Ribeiro∗ 

 

No que se refere à pesquisa em Ciências Humanas, Bakhtin apresenta reflexões 

importantes em seu texto Metodologia das Ciências Humanas (2010[1959-61/1979]), visto 

que neste o pensador russo sugere significativas considerações de novas posturas frente à 

pesquisa.  

O teórico russo afirma que toda pessoa apresenta a necessidade de uma livre auto 

revelação. No entanto, o autor esclarece que, ao abrir-se para o outro, não há possibilidade 

de o sujeito ser absorvido, isto é, consumido. A justificativa para isso está no fato de cada 

indivíduo possuir um núcleo interior que sempre se conserva e “em seu núcleo criador o 

indivíduo continua a viver, ou seja, é imortal” (idem, p.408). 

Assim sendo, embora a constituição de todo sujeito aconteça por meio da relação 

com o outro, cada indivíduo é único e irrepetível, pela particularidade que cada um possui. 

Portanto, qualquer sujeito, ao abrir-se para o outro, permanece também para si. Nesse 

sentido, compreendemos que todo fato de significação resulta de um processo social, 

realizado por sujeitos ativos no processo de interação verbal, fazendo emergir signos 

portadores de valores sociais, definidos a partir do horizonte social de sua época e pelas 

formas das relações sociais nas quais se constroem. Nessa perspectiva, o processo de 

condução da pesquisa em ciências humanas ocorre numa relação entre  

O ativismo do cognoscente e o ativismo do que se abre (configuração 
dialógica). A capacidade de conhecer e a capacidade de exprimir a si mesmo. 
Aqui estamos diante da expressão e do conhecimento (compreensão) da 
expressão. A complexa dialética do interior e do exterior. O indivíduo não 
tem apenas meio e ambiente, tem também horizonte próprio. A interação do 
horizonte do cognoscente com o horizonte do cognoscível. Os elementos de 
expressão (o corpo não como materialidade morta, o rosto, os olhos, etc.); 
neles se cruzam e se combinam duas consciências (a do eu e a do outro); aqui 
eu existo para o outro com o auxílio do outro. (...). O reflexo de mim mesmo 
no outro (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979], p. 394). 

Desse modo, reafirma-se a importância da relação dialógica (eu-tu) na teoria de 

Bakhtin e seu Círculo. No entanto, o pensador russo pontua que, na pesquisa, o ato 
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bilateral de conhecer e penetrar no objeto é complexo. A evidência desse procedimento 

se verifica na configuração dialógica entre pesquisador e objeto, pois a pesquisa 

possibilita que o cognoscente esteja diante não somente da expressão, mas também da 

compreensão desta. É uma dialética considerada complexa, porque envolve o interior e 

o exterior. Assim, o pesquisador precisa estar em constante diálogo consigo mesmo e 

com o outro (objeto).  

Nesse sentido, o indivíduo que se aventura na observação e análise de um objeto 

precisa assumir em relação a ele um olhar exotópico, isto é, penetrar no horizonte 

próprio do objeto pesquisado e não somente visualizá-lo a partir do meio e do ambiente 

em que ele se encontra. Deve entrar em seu horizonte para interagir com o cognoscível, 

ou seja, colocar-se no lugar do objeto pesquisado e depois retornar-se ao seu lugar de 

pesquisador, para então, conhecer e compreender o objeto pesquisado.  

Assim, espera-se que esse seja o ponto de partida para o pesquisador 

complementar seu objeto. Nessa direção, o filósofo russo sugere que o percurso do 

pesquisador em ciências humanas deve ser “a penetração no outro (fusão com ele) e a 

manutenção da distância (do meu lugar), manutenção que assegura o excedente de 

conhecimento” (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979], p.394-395). 

Tal movimento de aproximação e distanciamento é imprescindível para o 

pesquisador, visto que será por meio desse fluxo que ele condicionará o domínio de sua 

ação sobre o objeto. Bakhtin (2010[1922-24]) comprova a importância desse ato no 

trajeto do cognoscente, por meio do conceito designado de exotopia. Neste, o 

pesquisador deve assumir a postura de 

Entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo 
de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter 
retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão 
que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um 
ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, do meu 
conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento (BAKHTIN, 
2010[1922-24], p. 23). 

Nesse sentido, o pensador russo assinala que o objeto das ciências humanas é um 

ser expressivo e falante, que nunca incide em si mesmo, e por essa razão é inexaurível 

em seu sentido e significado. Assim, o teórico esclarece 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 sem sua transformação no puramente meu” (BAKHTIN, 

2010[1959-61/1979], p.408-09).  

O homem apresenta uma peculiaridade humana de permanecer constantemente 

no movimento de criação e expressão. Desse modo, não é possível pesquisá-lo na 

exterioridade dos textos que ele produz, porque “o verdadeiro autor não pode tornar-se 

imagem, pois é criador de toda imagem. (...) Vemos o criador apenas em sua criação, 

nunca fora dela” (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979], p.399-400).   

De acordo com o teórico russo, nas ciências exatas existe a forma monológica do 

saber, visto que nelas o intelecto observa uma coisa e exprime enunciado sobre ela. 

Desse modo, existe somente um sujeito: o pesquisador e enunciador. E somente a coisa 

muda se contrapõe a ele. Por outro lado, o pensador russo destaca que nas ciências 

humanas existe uma relação dialógica, porque o objeto desta ciência é um ser que 

produz discursos e posiciona-se ativamente aos discursos proferidos a ele. Portanto, o 

cognoscível (objeto) responde ao cognoscente (pesquisador). Por essa razão, 

(...) 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, 2010[1959-61/1979], p.400). grifos do autor. 

Na teoria bakhtiniana, o sujeito é visto como um ser dotado de liberdade para 

exprimir seus pensamentos, opiniões, sentimentos, enfim ele possui livre-arbítrio para 

manifestar-se. Por essa razão, o indivíduo não pode ser tolhido e forçado a agir, muito 

menos tornar-se objeto de uma explicação que envolve somente uma consciência. 

Portanto, o homem enquanto objeto das ciências humanas deve ser interpretado. Nessa 

direção, Bakhtin sugere a existência de duas consciências, dois sujeitos. Desse modo, 

deve haver interação entre pesquisador e pesquisado e não apenas a observação deste e 

depois o dizer sobre o objeto pesquisado. Assim sendo, o pesquisador deve instituir um 

diálogo com seu objeto. Para tal fenômeno, o teórico russo considera a seguinte 

reflexão: 

Pergunta e resposta não são relações (categorias) lógicas; não podem caber 
em uma só consciência (una e fechada em si mesma); toda resposta gera uma 
nova pergunta. Perguntas e respostas supõem uma distância recíproca. Se a 
resposta não gera uma nova pergunta, separa-se do diálogo e entra no 
conhecimento sistêmico, no fundo impessoal (BAKHTIN, 2010[1959-
61/1979], p.408) grifo do autor.  



Nessa direção, consideramos que existe consonância entre a reflexão de Bakhtin 

(2010[1959-61/1979]) apresentada no excerto acima e a do pesquisador El Andaloussi 

(2004). Embora este esteja em outro campo das ciências humanas, a pesquisa 

educacional, ele também ressalta que o homem, objeto das ciências humanas, é um ser 

que se constitui nas relações consigo mesmo, com os outros, com o seu entorno físico e 

biológico e suas entidades mentais: ideias, conceitos, lógica. Para o pesquisador 

marroquino, simultaneamente, o homem abarca ainda todas as constelações sociais, seus 

sistemas sociais e suas manifestações. Por conseguinte, esse objeto das ciências 

humanas não deve ser estudado em um sistema fechado. 

Desse modo, percebemos que, de acordo com as ideias de ambos estudiosos, faz-

se importante considerar a perspectiva dialógica na pesquisa em ciências humanas. 

Tal perspectiva destaca o aprofundamento do pesquisador no conhecimento do 

objeto, ação que se realiza por meio da interação entre ambos, o que exige a 

participação tanto do pesquisador quanto do pesquisado na realização de uma 

investigação. Logo, podemos constatar que no procedimento da pesquisa ambos 

envolvidos são constantemente modificados e reconstituídos, isto é, continuamente 

aprendem e desenvolvem-se por meio das trocas de conhecimentos, expressões, 

opiniões, enfim, pela interação da linguagem, que possibilita o conhecimento e a 

compreensão do eu e do tu. 

Ao considerar que na linguagem os sentidos se constituem somente pelo 

processo de interação entre os indivíduos, a teoria sócio-interacionista nos faz pensar 

que os sentidos das palavras ou expressões são construídos no encontro entre falantes e 

não de palavras (PONZIO, 2011).  

Nesse sentido, inferimos que é somente por meio da ação entre os sujeitos 

situados em um contexto histórico que a palavra ganha vida, ou seja, é através dos 

textos produzidos pelos sujeitos em suas relações com os outros que existem os 

sentidos. Nessa perspectiva, o pesquisador deve considerar “a compreensão como visão 

de sentido, não uma visão fenomênica e sim uma visão do sentido vivo da vivência na 

expressão, uma visão do fenômeno internamente compreendido, por assim dizer, 

autocompreendido” (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979], p.396). Desse modo, podemos 

compreender o próprio homem como um texto. E é exatamente este texto dinâmico, 



plurilinguístico e ao mesmo tempo singular, o objeto que as ciências humanas querem 

entender e explicar. Bakhtin afirma que, 

A atitude humana é um texto em potencial e pode ser compreendida (como 
atitude humana e não ação física) unicamente no contexto dialógico da 
própria época (como réplica, como posição semântica, como sistema de 
motivos) (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979, p.312]). 

A acepção de texto para a teoria bakhtiniana refere-se à compreensão no sentido 

amplo, isto é, reflexões sobre reflexões, experiências sobre experiências, enunciados 

sobre enunciados. O texto é determinado pela “sua ideia (intenção) e a realização dessa 

intenção. As inter-relações dinâmicas desses elementos, a luta entre eles, que determina 

a índole do texto” (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979], p.308).               

Assim, o saber das ciências humanas eclode por meio das relações dialógicas, 

que possibilitam ao homem expressar suas opiniões, pensamentos, vontades e 

compreensões, que são constituídas a partir da relação com o outro. Nessa direção, El 

Andaloussi (2004) afirma que o homem é um ser demasiadamente complexo, portanto 

sua realidade é relativa e não está acessível por uma única via. Logo, a compreensão do 

homem e da sua realidade é possível somente a partir de uma leitura múltipla suscetível 

de alcançar sua complexidade e complexificação.  

Nessa acepção, lembremos que a concepção de linguagem bakhtiniana interessa-

se pela metalinguística1 e não pela frase ou oração, pois considera a linguagem 

plurilinguística por natureza. Na plurilinguística, o mais importante é a compreensão. E 

o seu objeto existe a partir do encontro (interação) entre sujeitos, que o tempo todo estão 

usando contrapalavras, que transitam entre o contexto da memória presente, passada e 

futura. Nesse sentido, o pensador russo assinala que, 

(...) a coisa, ao permanecer coisa, pode influenciar apenas as próprias coisas; 
para influir sobre os indivíduos ela deve revelar seu potencial de sentidos, 
isto é, deve incorporar-se ao eventual contexto das palavras e sentidos 
(BAKHTIN, 2010[1959-61/1979], p.404). 
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Conforme já discorremos, o homem, objeto das ciências humanas, é 

compreendido por meio dos textos que o mesmo produz. Assim sendo, tais textos 

devem ser considerados como resultados da interação e que se constituem no contexto 

real da fala viva, ou seja, nos enunciados concretos. Desse modo, o pesquisador deve 

saber que 

Por toda parte há texto real ou eventual e a sua compreensão. A investigação 
se torna interrogação e conversa, isto é, diálogo. Nós não perguntamos à 
natureza e ela não nos responde. Colocamos as perguntas para nós mesmos e 
de certo modo organizamos a observação ou a experiência para obtermos a 
resposta. Quando estudamos o homem, procuramos e encontramos signos em 
toda parte e nos empenhamos em interpretar o seu significado. Estamos 
interessados primordialmente nas formas concretas dos textos, na sua inter-
relação e interação (BAKHTIN, 2010[1959-61/1979]., p. 319).  

Para o pensador russo, a compreensão de um texto é possível somente a partir de 

um diálogo com o outro, pois é no diálogo e a partir do olhar do outro que eu me 

constituo. E o meu olhar também constitui o outro. Eu não consigo me ver 

completamente, assim como o outro também não se vê completamente, por isso o que 

eu não visualizo em mim, mas o outro visualiza é que me completa, e da mesma forma, 

eu também complemento o outro a partir do que somente eu visualizo em relação a ele.           

Nesse sentido, podemos entender que o fazer do pesquisador requer uma postura 

alteritária. Assim sendo, ao analisar seu objeto de pesquisa, o investigador 

impreterivelmente é introduzido em um processo dialógico. E para que os sentidos do 

seu objeto sejam completados, o cognoscente precisa sair de si, sujeito-pesquisador (eu) 

e tornar-se sujeito-pesquisador (outro). Ou seja, colocar-se no lugar do cognoscível, 

aprofundar-se no texto do outro, por meio do constante processo de interação, e então 

retornar ao seu lugar de pesquisador que, após esse excursionismo, lhe possibilitará 

tornar-se sujeito-pesquisador (eu-outro). Portanto, este volta constituído de enunciados 

outros, por isso, já não é um olhar de uma só consciência que visualiza o objeto, mas o 

olhar do eu e do outro, de duas consciências. Amorim (2004, p.16) afirma que “não há 

trabalho de campo que não vise ao encontro com um outro, que não busque um 

interlocutor. Também não há escrita de pesquisa que não se  coloque o problema do 

lugar da palavra do outro no texto.” 

Desse modo, entendemos que o encontro com o objeto  e o aprofundamento 

neste  possibilita ao pesquisador ter uma visão única a partir do lugar ocupado somente 

por ele em relação ao seu objeto.  Consequentemente, será possível que o investigador 



compreenda ativamente o cognoscível e o complemente por meio do olhar constituído 

no processo dialógico do ir  e vir. Esse processo é constante e imprescindível na 

trajetória de uma pesquisa em ciências humanas, e requer responsabilidade e ética por 

parte do pesquisador.       

Percebemos o quanto é indispensável esse movimento exotópico, uma vez que 

será por meio de tal fluxo que o pesquisador compreenderá o todo do objeto pesquisado, 

pois o relacionará com o contexto ao qual ele está inserido.  

Nessa direção, destacamos que assumir uma postura dialógica é imprescindível 

para a realização da pesquisa em ciências humanas, já que será por meio da mútua 

influência entre o eu e o outro que compreenderei o objeto pesquisado.  

Assim, percebemos que não somente o texto escrito, mas também as atitudes, 

reações, participações, desinteresses, enfim, as ações físicas do objeto pesquisado 

devem ser observadas. Nesse sentido, o homem, enquanto ser social, é um objeto real da 

pesquisa em ciências humanas, portanto sua ação física “deve ser interpretada como 

atitude, mas não se pode interpretar a atitude fora da sua eventual (criada por nós) 

expressão semiótica (motivos, objetivos, estímulos, graus de assimilação, etc)” 

(BAKHTIN, 2010[1959-61/1979], p. 319). Nessa direção, El Andaloussi (2004) afirma 

que 

Para o pesquisador ir além dos indicadores, das causas superficiais e do 
conhecimento parcial, ele deve implicar-se na vida da cidade, o que o ajudará 
a construir abordagens adaptadas à realidade do meio em que evolui (idem, 
p.52). 

 

Entendemos que o nosso olhar de pesquisador constitui-se no processo 

dialógico. Este permite construir os sentidos a partir dos confrontos das distintas vozes 

sociais presentes na relação entre pesquisador e pesquisado. Contudo, vale ressaltar que 

ambos participantes da pesquisa apresentam em seus discursos elos de enunciados 

outros. Estes foram constituídos durante o processo de interação nas diversas situações 

de comunicação em que ambos participaram na sociedade, haja vista que pesquisador e 

pesquisado não são indivíduos neutros, por essa razão que existe o confronto de vozes. 

Portanto, os sentidos construídos por nós resultaram do encontro de duas ou mais 

consciências durante o percurso da nossa pesquisa. Nessa direção, o filósofo russo 

afirma que “o acontecimento da vida do texto, isto é, a sua verdadeira essência, sempre 



se desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois sujeitos” (BAKHTIN, 

2010[1959-61/1979], p.311, grifo do autor). 

Nesse contexto, consideramos que o exercício da escuta também é fundamental 

para que o pesquisador compreenda o seu objeto. De acordo com Ponzio (2011), a 

escuta é o elemento essencial da palavra. Para o estudioso, a peculiaridade do homem 

não está no fato de ele ser um animal que fala e trabalha, mas no fato dele ser o único 

animal que escuta. Escutar não é ouvir, mas estar atento ao que o outro quer dizer, ou 

seja, assumir uma atitude responsiva diante do outro que fala. Desse modo, 

A escuta deriva da natureza da palavra’, diz Bakhtin, em ‘O problema do 
texto’(1960-61), usando ‘palavra’ no sentido de enunciação, de complexo de 
enunciação, de discurso, de texto – ‘que quer sempre ser escutada, busca 
sempre uma compreensão ativa e não detém na primeira, na compreensão 
mais próxima e imediata, mas se impulsiona cada vez mais para adiante 
(ilimitadamente). [...] ‘A possibilidade de escuta como tal representa já uma 
relação dialógica. A palavra quer ser ouvida, compreendida, quer receber 
uma resposta e responder por sua vez à resposta, e assim ad infinitum. Ela 
entra no diálogo’(PONZIO, 2011,p.7-8, grifo do autor).  

De acordo com o excerto acima, compreendemos que é exatamente a atitude 

responsiva e o encontro por meio da relação dialógica que possibilita a existência da 

palavra como outra palavra. Assim sendo, entendemos que para elaborar um texto, o 

autor depende das relações que ele possui com outros textos. Portanto, sempre existirá 

uma dependência entre o eu e o tu para a constituição dos sentidos.  

        Nesse sentido, concordamos com Barros (2012, p.63):  

não basta em uma pesquisa dialógica apenas coletar os dados, descrevê-los, 
falar deles, mas colocar nosso excedente de visão em prática, isto é, 
dialogizar com os dados e ouvir as vozes que se sobressaem, pois o 
pesquisador, em ciências humanas, precisa além de observar de fora, saber 
também ouvir os dizeres e transformá-los em palavras próprias. Assim, a 
relação entre pesquisador e pesquisado estabelece-se sempre no discurso. 
Fora dessa relação dialógica não há sentido, uma vez que estamos sempre 
mergulhados em contextos discursivos sócio-historicamente constituídos.  

Logo, de acordo com o excerto acima, a pesquisadora propõe uma reflexão sobre 

o agir do pesquisador, que implica num movimento contínuo de interatuação com o 

horizonte do objeto pesquisado. Tal movimento permite que o cognoscente 

ininterruptamente modifique o seu olhar em relação ao seu objeto, de maneira que 

reciprocamente ambos sejam reconstruídos pela relação de alteridade que o percurso 

científico requer. Assim, reafirmamos a característica dialógica e de movimento na 

teoria de Bakhtin e seu Círculo, visto que para esta os sentidos nunca estão prontos e 



acabados, mas se constroem no aqui e agora por meio das relações dialógicas. Isso 

permite que não somente o pesquisador atribua sentidos ao seu objeto, mas que estes 

sejam concretizados na relação dialógica entre pesquisador, objeto e o contexto 

histórico em que ambos estão envolvidos.  

       Assim sendo, a realização de uma pesquisa na perspectiva dialógica considera que 

os sentidos emergem do confronto das múltiplas vozes sociais construídas na relação do 

cognoscente com o seu cognoscível. Desse modo, o pesquisador deve possibilitar que 

essas diversas vozes, que não são somente dos pesquisados, mas também dos seus 

outros, atuem, e de forma alguma sejam desconsideradas, mesmo que não façam parte 

do contexto da pesquisa. Portanto, será somente a partir de tal consideração que o 

pesquisador terá acesso aos sentidos constituídos a partir dos limites de duas ou mais 

consciências em forma de textos-discursos. Conforme afirma Bakhtin (2010[1959-

61/1979]): 

Um estenograma do pensamento humanístico é sempre o estenograma do 
diálogo de tipo especial: a complexa inter-relação do texto (objeto de estudo 
e reflexão) e do contexto emoldurador a ser criado (que interroga, faz 
objeções, etc.), no qual se realiza o pensamento cognoscente e valorativo do 
cientista. É um encontro de dois textos – do texto pronto e do texto a ser 
criado, que reage; consequentemente, é o encontro de dois sujeitos, de dois 
autores (idem, p.311, grifo do autor).  

A partir do excerto, reafirma-se que na condução de uma pesquisa o pesquisador 

deve atuar de forma ética e responsável, visto que ele ocupa uma posição exclusiva no 

contexto histórico-social em que a investigação acontece, e isso ocorre por meio do 

movimento exotópico, que é essencial no procedimento de uma pesquisa de abordagem 

dialógica.  

Nesta perspectiva, acreditamos que a construção de um texto, como também da 

autoria de quem o produz, ocorre por meio da interação entre autor criador, seu objeto 

discursivo e seu interlocutor, vinculados no elemento discursivo. Desse modo, 

reafirmamos que a pesquisa em ciências humanas deve estar inserida no âmbito das 

relações dialógicas, em que o agir discursivo não se restringe ao diálogo superficial, às 

meras trocas de palavras descontextualizadas, mas está ligado aos elos ininterruptos de 

vozes que fazem parte do contexto sócio- histórico de qualquer falante. E tal agir 

discursivo requer dos envolvidos na relação dialógica um agir compreensivo ativo, visto 



que o discurso sempre será construído com a intenção de ser direcionado a alguém e 

sempre aguardará uma compreensão em forma de resposta. 
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