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Nosso estudo busca a reflexão acerca do conceito de cultura a partir dos apontamentos 

teóricos nos escritos do chamado Círculo de Bakhtin aliado à observação da esfera das políticas 

de cultura no Brasil, seus gêneros discursivos constitutivos e todo o universo que circunda esta 

esfera. Não apenas a partir da observação de esferas da infraestrutura como as esferas cultural, 

política e econômica mas também das esferas que atuam no mesmo nível, na superestrutura, 

como as esferas legislativa, publicitária, artística, midiática ou mesmo da esfera corporativa. 

Achamos importante a observação de esfera político-cultural como um todo e sua constituição a 

partir de seus gêneros discursivos principais: as leis de incentivo à cultura, os editais culturais e 

os projetos culturais.  

O grande número de projetos culturais escritos e aprovados no Brasil desde os anos 1980 

nos permite estabelecer o gênero discursivo projeto cultural como um importante “elo na cadeia 

de comunicação” (BAKHTIN, 2003) da esfera de políticas públicas de cultura no Brasil a partir 

do século XX.  O projeto cultural é um enunciado concreto, produzido na esfera político-cultural, 

circula por ela e fomenta boa parte da produção cultural regida pelas políticas culturais no Brasil 

contemporâneo. 

O Círculo de Bakhtin salienta sobre as relações dialógicas entre enunciados que “Todo 

enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação discursiva de um determinado campo. 

(...) Os enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si mesmo; uns 

conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros.” (BAKHTIN, 2003, p. 297). Esta 

reflexão nos permite dizer que o projeto cultural trouxe, ao lado dos outros gêneros da esfera, a 

possibilidade de desenvolvimento da esfera político-cultural e dos processos necessários para a 

organização da mesma. Porém é o gênero projeto cultural que pode viabilizar a democratização 

cultural de fato, pois, estabelece a relação entre a população e o poder vigente, entre a esfera 

estatal e a esfera pública, como evidenciou Turino (2009) em sua obra “Pontos de Cultura: o 

Brasil debaixo para cima”, em que demonstra um novo olhar para a cultura a partir do projeto 

dos Pontos de Cultura se contrapondo à ferramenta do mecenato como opção única, isto é, 

permitir ao povo utilizar das ferramentas e verbas do Estado, não apenas pelo crivo do mundo 

corporativo e seus patrocínios para produzir cultura.  
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 Apesar dos interesses da esfera estarem diretamente relacionados aos interesses políticos 

de cada gestão e priorizem a indústria cultural, é relativamente democrática a prática realizada 

nas políticas públicas de cultura no Brasil, pois é permitido a qualquer cidadão a participação nos 

trâmites disponibilizados. Porém ainda que as leis de incentivo à cultura se declarem 

democráticas e permitam a todos que a utilizem nossa pesquisa demonstrou que poucos de fato 

tem acesso às ferramentas da esfera para a produção de cultura.  

É necessária uma análise mais atenta ao universo que circunda essas leis, aos agentes, às 

esferas relacionadas e às instituições que detém o poder desta esfera tão peculiar que é a das 

políticas culturais. Ficou claro nesta reflexão inicial que ainda existem diversos entraves 

políticos, culturais, econômicos e metodológicos para que ocorra uma real democratização das 

leis de incentivo à cultura.  

Nesta reflexão buscaremos observar mais atentamente o conceito de cultura em suas 

relações entre Cultura e Estado, bem como a esfera das políticas culturais. Achamos, porém, 

essencial o entendimento do que o Círculo de Bakhtin nos propõe sobre o complexo conceito de 

cultura que é tomado como base para a constituição da esfera político-cultural. Ao longo da 

pesquisa podemos perceber que o conceito de cultura é largamente utilizado como reflexão e 

refração em diversos documentos oficiais, discursos de personalidades da esfera e como mote 

nos projetos culturais escritos pela esfera artística. Nossa observação pode comprovar que o 

conceito de cultura é utilizado na esfera na maior parte das vezes sem citações ou sequer 

orientações teóricas e se articula nos diversos gêneros da esfera a partir de seus conteúdos 

temáticos. Se o conceito de cultura é utilizado na esfera político-cultural como conteúdo 

temático dos enunciados achamos pertinente neste estudo um maior aprofundamento no conceito 

a partir dos fundamentos teóricos do Círculo em diálogo com as análises proporcionadas pelo 

corpus da pesquisa de mestrado atualmente em fase de finalização sobre a esfera político-

cultural.  

Bakhtin no texto escrito nos anos 1920 “O problema do conteúdo, do material e da forma 

na criação literária” diz que cultura é um evento “concreto e sistemático” (BAKHTIN, 2010, p. 

31), isto é, pertencente à história e está diretamente ligada aos fatos sociais desta história de 

forma sistemática. Dialoga com a “realidade preexistente de outras atitudes culturais” (idem, 

p.31) Com isso podemos supor que a esfera político-cultural está diretamente relacionada a 

outras realidades e esferas de atividade humanas no decorrer dos processos históricos. Desta 

mesma forma, devemos entender os enunciados produzidos nesta esfera de forma dialógica e 

concreta, enunciados que se refletem e se refratam nos mais diversos gêneros do discurso, não 

apenas da esfera artística, mas enunciados específicos da esfera, constituindo assim a esfera 



político-cultural e consequentemente para os fins de nosso estudo, constituída a partir de seus 

gêneros, em diálogo constante com as outras esferas da atividade humana e seus discursos, seja a 

nível de circulação ou de influência recíproca.  

 Entendemos que a cultura, bem como os processos desta esfera, deve ser observada não 

apenas como um conceito ou ponto da questão, pois está em constante relação dialógica com 

realidades culturais preexistentes. Os fatos e os enunciados produzidos na esfera dialogam na 

corrente de constituição desta esfera,  agem na materialidade histórica como constituidores da 

mesma e nos relacionam com o outro a partir de enunciados concretos. 

 Bakhtin (2010) acredita que a cultura está sempre nas fronteiras entre as comunidades 

semióticas e entre as esferas, no contato e nos processos do homem, nas mudanças sociais, em 

constante transformação. Que a cultura está nas relações dialógicas, pois reflete e refrata o 

homem e seus processos sociais a partir de atos de linguagem.  

 

Não se deve, porém, imaginar o domínio da cultura como uma entidade espacial 

qualquer, que possui limites, mas que possui também um território anterior. Não há 

território interior no domínio cultural: ele está inteiramente situado sobre fronteiras, 

fronteiras que passam por todo lugar, através de cada momento seu, e a unidade 

sistemática da cultura se estende aos átomos da vida cultural, como o sol se reflete em 

cada gota. Todo ato cultural vive por essência sobre fronteiras: nisso está sua seriedade 

e importância; abstraído de fronteira, ele perde terreno, torna-se vazio, pretensioso, 

degenera e morre. (...) É somente nessa sua sistematização concreta, ou seja, no 

relacionamento e na orientação direta para a unidade de cultura que o fenômeno deixa 

de ser um mero fato, simplesmente existente, adquire significação, sentido, transforma-

se como que numa mônada que reflete tudo em si e que está refletida em tudo. 

(BAKHTIN, 2010, p.29) 

 

Para Bakhtin é necessário que o fenômeno cultural adquira sentido, seja transformado, 

tenha em seu processo um momento histórico único de realização como materialidade concreta, 

sistemática e em suas fronteiras dialógicas. É a partir disso que a unidade cultural adquire 

sentido e torna-se cultura. É na fronteira, seja ela qual for, territorial, cultural, política, que a 

unidade cultural, a materialidade, adquire sentido, a partir da forma e de valores sociais sentidas 

no conteúdo dos enunciados concretos. É no contato com a cultura do outro que a materialidade 

de dada cultura mostra sua significação.  

 Ao contrário de outros estudiosos da cultura, Bakhtin percebe que a cultura está 

diretamente relacionada com o nível simbólico da materialidade e da forma, isto é, seu conteúdo 

está em relação direta com o processo social. Sem o conteúdo não existe significação cultural, 

pois é no processo social e valorativo que o fenômeno adquire sentido. A criação de um gênero 

do discurso, seja um projeto cultural ou uma fotografia, está diretamente relacionada ao seu 

significado no mundo da cultura como um todo e deve ser pensado como um fenômeno social.  



No texto “O problema do conteúdo, do material e da forma na criação literária” Bakhtin 

opera em diversos momentos com a noção de cultura em suas reflexões sobre a arte poética. Para 

Bakhtin (2010): 

 

(...) a palavra de tudo o que é próprio à cultura, isto é, de todas as significações culturais 

(cognitivas, éticas e estéticas) chega-se bem facilmente à conclusão de que não existe 

absolutamente nada na cultura além da palavra, que toda a cultura não é nada mais que 

um fenômeno na língua, que o sábio e o poeta em igual medida se relacionam somente 

com a palavra. (BAKTHIN, 2010, p. 45)   

 

Neste texto escrito em 1924, Bakhtin aponta em sua definição de cultura uma relação 

imediata da cultura com a linguagem e com a língua. Cultura estaria diretamente ligada à 

palavra, ao signo ideológico, à comunicação humana em si, isto é, à linguagem concreta na vida. 

É na produção de linguagem, ou linguagens, na interação social, que a cultura acontece, se 

materializa, se cria, se mostra, se multiplica. A significação cultural acontece nos processos da 

vida de ordem cognitiva, ética e estética. Essa afirmação nos remete a três pontos chave para a 

reflexão neste momento. Entender os processos nas esferas, neste caso na esfera político-cultural 

principalmente, processos de ordem cognitiva, ética e estética. Processos cognitivos como da 

ordem do pensamento, da ideia, das reflexões, dos estudos. Éticos como da ordem da vida 

pública, da política, das relações cotidianas, do trabalho. Estéticos da ordem da criação, da arte, 

da beleza, do olhar estético, da forma. Seja o sábio ou o poeta, é a palavra que os insere na esfera 

da cultura e nos relaciona ao outro. Linguagem para Bakhtin é o que insere o homem no mundo 

de maneira viva, e assim o faz produtor de cultura e atuante na esfera da cultura. É a linguagem 

que possibilita ao homem tornar-se um ser social e consequentemente um ser da cultura, um 

produtor de cultura em eterna interação com o outro. Se a cultura é um fenômeno da língua, e se 

a língua está em constante mudança, a cultura é também um fenômeno em constante mudança e 

a língua é sem dúvida reflexo de boa parte dessa cultura sempre em mutação.  

O conceito de cultura desde o início dos estudos de cultura tem sido diretamente 

relacionado de forma talvez equivocada à noção de tradição. Não negamos que as tradições 

simbólicas de um povo podem ser consideradas como cultura, mas é importante refletirmos 

sobre o papel político e ideológico destes símbolos nacionais e tradições como fator de 

manutenção, conservação, mas principalmente de instituir um símbolo como cultura de um povo 

as vezes de forma autoritária. Volochinov e Bakhtin escreveram sobre a questão simbólica e as 

relações destes símbolos com o poder estatal na obra de 1924 “Marxismo e filosofia da 

linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem”:  



E toda imagem artístico-simbólica ocasionada por um objeto físico particular já é um 

produto ideológico. (p. 31) (...) Todavia um instrumento pode ser convertido em signo 

ideológico: é o caso, por exemplo, da foice e do martelo como emblema da União 

Soviética. A foice e o martelo possuem, aqui, um sentido puramente ideológico. (...) 

Tudo o que é ideológico possui um valor semiótico. No domínio dos signos, isto é, na 

esfera ideológica, existem diferenças profundas, pois este domínio é, ao mesmo tempo, 

o da representação, do símbolo religioso, da fórmula científica e da forma jurídica, etc. 

Cada campo de criatividade ideológica tem seu próprio modo de orientação para a 

realidade e refrata a realidade à sua própria maneira. Cada campo dispõe de sua própria 

função no conjunto da vida social. É seu caráter semiótico que coloca todos os 

fenômenos ideológicos sob a mesma definição geral.  (VOLOCHINOV; BAKHTIN; 

2009, p. 32-33)  

 

 É importante ressaltarmos aqui o conceito de ideologia para o Círculo de Bakhtin em 

contraste com outros pensadores ao longo da história. O conceito de ideologia para os teóricos 

russos está diretamente relacionado com a materialidade histórica, nos enunciados concretos que 

operam nas esferas ideológicas ou campos da atividade humana e é sem dúvida, diretamente 

ligado ao conceito de cultura. O conceito de ideologia no Círculo está em consonância com os 

conceitos de esfera ideológica, de signo ideológico e da ideologia do cotidiano, como observa 

outro teórico do círculo de Bakhtin, Pável Medviédev na obra “O método formal nos estudos 

literários”:  

 

As concepções de mundo, as crenças e mesmo os instáveis estados de espírito 

ideológicos também não existem no interior, nas cabeças, nas “almas” das pessoas. Eles 

tornam-se realidade ideológica somente quando realizados nas palavras, nas ações, na 

roupa, nas maneiras, nas organizações das pessoas e dos objetos, em uma palavra, em 

algum material em forma de um signo determinado. Por meio desse material, eles 

tornam-se parte da realidade que circunda o homem. (MEDVIEDEV, 2012, p. 48-49) 

 

Em sua obra sobre a cultura popular na Idade Média e no Renascimento, escrita a partir 

dos anos 40, Bakhtin aprofunda-se ainda mais no tema da cultura. Busca aplicar as diversas 

reflexões feitas em seus escritos até os anos 1940 na obra sobre o escritor francês medieval 

François Rabelais. Bakhtin analisa mais especificamente a cultura popular da idade média e a 

divide em três categorias a partir de suas manifestações na cultura popular: 

 

1. As formas dos ritos e espetáculos (festejos carnavalescos, obras cômicas 

representadas nas praças públicas e etc.); 2. Obras cômicas verbais (inclusive as 

paródicas) de diversas naturezas: orais e escritas, em latim ou em língua vulgar; 3. 

Diversas formas e gêneros do vocabulário familiar e grosseiro (insultos, juramentos, 

blasões populares, etc.). (BAKHTIN, 2008, p.4) 

 

Bakhtin aponta em sua observação ao longo da obra de Rabelais a importância da cultura 

popular como possibilidade de romper com barreiras sociais a partir da carnavalização, do 

destronamento das instituições de poder. A cultura popular ou a cultura do povo atua de forma a 



estabelecer um diálogo igualitário com a cultura hegemônica da burguesia, da cultura oficial a 

partir dos ritos populares. É o que podemos chamar da “cultura debaixo para cima” como propõe 

o sociólogo e criador do programa federal “Cultura viva” em sua obra “O Brasil debaixo pra 

cima” Celio Turino (2009). Podemos ainda relacionar esta ideia da carnavalização ás reflexões 

do linguista italiano Antonio Gramsci sobre o conceito de contra-hegemonia onde as classes 

subalternas atuam de forma contra-hegemônica em relação à cultura burguesa dominante 

instituindo novas formas de poder a parti das bases populares.  

Partimos dessa reflexão sobre a carnavalização nas culturas populares, onde as classes 

mais baixas da pirâmide social se igualam aos reis ainda que num breve período, a partir do 

destronamento de personalidades de poder, a partir de paródias da burguesia e da nobreza, 

principalmente. O processo de instituição de outro estado de poder, no caso o poder “debaixo 

para cima”, acontece no momento carnavalesco, a partir da produção da cultura popular, dos 

ritos populares como elencados por Bakhtin no excerto acima citado, e seus processos, a partir da 

linguagem.  

A produção de cultura sempre esteve, desde os primórdios, ligada à vida. Mesmo nos 

festejos populares da era medieval, mesmo na atualidade no mercado das belas-artes, é a vida, 

ainda que de maneira resignificada, refletida e refratada, que aparece nas obras de arte, nos 

desfiles de carnaval, nas peças de teatro, nas letras de música pop. Bakhtin já apontava para esta 

relação entre vida e arte desde seus primeiros textos. No texto de 1919 “Arte e responsabilidade” 

Bakhtin chama atenção para a importância de relacionarmos esferas complexas como a artística  

com a esfera do cotidiano e essa ligação direta da arte com a vida a partir da produção cultural 

humana. “Os três campos da atividade da cultura humana – a ciência, a arte e a vida – só 

adquirem unidade no indivíduo que os incorpora à sua própria unidade.” (BAKHTIN, 2010b, p. 

XXXIII) 

O conceito de cultura nos escritos dos anos 20 estava estreitamente ligado aos estudos 

filosóficos, estéticos e linguísticos, evidenciando a questão da importância da ética na produção 

estética para a composição do conteúdo de uma obra. Já na obra dos anos 40 Bakhtin aproxima a 

reflexão sobre cultura da literatura e projeta a criação literária para a produção de cultura no 

mundo real.  

Nos escritos sobre Rabelais, Bakhtin propõe a partir da literatura uma leitura social sobre 

a questão da cultura e não apenas do ponto de vista da linguagem ou da observação histórica. 

Analisando como a cultura popular impõe novas possibilidades sociais perante a cultura oficial, 

Bakhtin diferentemente do que fez em seus escritos anteriores buscou ancorar-se na 

materialidade literária de diversas épocas para demonstrar os reflexos da cultura popular no 



mundo real. Mais uma vez Bakhtin evidencia como a arte reflete a vida a partir de seus 

fenômenos sociais e seus gêneros discursivos.  

Bakhtin fala da cultura popular a partir da inversão de valores sociais, onde a forma da 

cultura oficial é recriada a partir de novos valores. No processo de carnavalização, na festa 

popular, o rei é o pobre vestido de Rei, é o momento onde é possível a paródia ao general, onde 

tudo é permitido a partir da carnavalização, do destronamento, do riso, da paródia social. A 

forma estética pode parecer a mesma, mas altera-se o conteúdo. Os valores são diferentes. O 

desfile militar é transformado num desfile de carnaval. A cultura oficial produzida pelo avesso.   

Entendemos aqui a cultura oficial abordada por Bakhtin como a cultura regida pelo 

Estado aliada à cultura da elite, dos desfiles militares, dos eventos da nobreza e nos dias de hoje 

na cultura legitimada pelas grandes mídias ou na arte fechada nos grandes teatros voltada para 

um público da elite. Se pensarmos a relação de cultura e Estado a partir dos escritos sobre 

Rabelais, podemos supor que Bakhtin via no carnaval e nos festejos populares uma forma de 

produção cultural não proporcionada pelo Estado e por isso uma cultura chamada de popular. 

Numa breve reflexão sobre cultura e Estado nos parece claro que o Estado pode de fato impor 

seus valores a partir de uma cultura subsidiada por ele, mas essa cultura de forte cunho 

ideológico atuaria como fator hegemônico de instituição de poder. Por outro lado a pura cultura 

popular, ainda que inspirada numa forma estética sugerida pela cultura oficial poderia subverter 

essa imposição pelo poder. É ainda mais grave se pensarmos a cultura regida não apenas pelo 

Estado, mas nos casos de mecenato, dos patrocínios privados, mediado pelo Estado e pela 

indústria cultural. A esfera das políticas culturais no Brasil deve ser pensada em partes por essa 

premissa de que a criatividade artística é de certa forma regulada pelas forças hegemônicas do 

Estado e do mercado e pode ser usada como instrumento de poder. Ainda que os documentos 

oficiais dos órgãos de cultura tragam em seus textos o discurso de que buscam incentivar a 

cultura popular, suas ferramentas atuam como filtros e são normatizadoras. Com isso apenas 

projetos culturais que dialoguem esteticamente e eticamente com a ideologia vigente, do 

mercado e dos órgãos de cultura,  tem acesso ás verbas governamentais.  

 Se para Bakhtin cultura deve ser pensada principalmente por conta da linguagem, da 

língua, da palavra em sua materialidade, fica evidente que é essencial pensar a cultura de uma 

época a partir dos gêneros culturais. A produção de gêneros discursivos, seja de ordem verbal ou 

artística, aparece em ambos os textos já mencionados como fenômeno social de cada época e fica 

ainda mais evidenciado no texto de 1934 “O discurso no romance” quando Bakhtin aponta que 

“A forma e o conteúdo estão unidos no discurso, entendido como fenômeno social – social em 



todas as esferas da sua existência e em todos os seus momentos – desde a imagem sonora até os 

estratos semânticos mais abstratos.” (BAKHTIN, 2010, p.71) 

Para concluirmos este estudo é essencial pensarmos na importância dos gêneros do 

discurso enquanto ferramenta / fenômeno social e como ponto chave da produção cultural 

humana. De acordo com Bakhtin, além da cultura estar nas fronteiras e na produção cultural a 

partir dos gêneros do discurso, também é relevante pensar que essa cultura se manifesta de forma 

concreta. Seja nos gêneros mais simples, seja nos gêneros mais complexos, a cultura é percebida 

a partir dos gêneros discursivos de cada época da História. Essa reflexão torna ainda mais 

importante se pensarmos que os gêneros do discurso da esfera político-cultural, o projeto 

cultural, as leis de incentivo á cultura e os editais de cultura, atuam diretamente na regulação do 

mercado de cultura, nas relações de produção da esfera e consequentemente na produção de 

outros gêneros discursivos como a fotografia, uma peça de teatro, uma música, dentre outros. É a 

esfera político-cultural a partir de suas leis de incentivo à cultura, ainda que aliada à esfera 

privada que gera boa parte do que é produzido culturalmente no país nos últimos anos. A partir 

deste pressuposto é pertinente voltarmos nosso olhar para esta esfera como produtora de cultura, 

de diálogos, de vozes, de interação como uma esfera formadora de ideologias, uma esfera que 

reflete e refrata de certa forma o que a esfera cultural brasileira produz, porém com o filtro do 

Estado e do mercado.  
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