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Este trabalho, de natureza teórica e bibliográfica, tem como pretensão apresentar 

contribuições de Mikhail Bakhtin, no sentido de pensar a pesquisa sócio-histórica no campo 

das Ciências Humanas, refletindo a partir do conceito de dialogia que perpassa toda sua obra. 

Aponta para um Bakhtin que não somente propôs uma forma de pensar e fazer pesquisa, como 

a fez, efetivamente, em seus trabalhos, principalmente, aqueles ligados à análise literária. 

Veem-se, portanto, imbricadas, na perspectiva bakhtiniana, pesquisa e vida, e, desta forma 

vêm à tona toda responsividade e responsabilidade do ato de ser e estar humano.  

 

BAKHTIN E DIALOGISMO 

 

Dostóievski é o herói preferido de Bakhtin e a maneira como ele o define 

caracteriza, ao mesmo tempo e da forma mais justa, sua própria metodologia 

científica: ‘Nada lhe parece acabado; todo problema permanece aberto, sem fornecer 

a mínima alusão a uma solução definitiva’ (JAKOBSON, 1998, p.10). 

 

Bakhtin (2006) evidencia o caráter dialógico e alteritário das pesquisas em ciências 

humanas ao afirmar que o objeto de estudo dessas ciências “[...] é o ser expressivo e falante” 

(BAKHTIN, 2006, p. 395) e não o homem considerado como uma coisa, um objeto, passível 

apenas de descrição, mas o sujeito que interpela, que provoca reflexões, que exige respostas, o 

outro do pesquisador, pois “[...] como sujeito e permanecendo sujeito, não pode tornar-se 

mudo; conseqüentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico”(BAKHTIN, 

2006, p. 400). 

É muito interessante perceber que Bakhtin não somente cunhou a expressão 

metalinguística “dialogismo”, como fundou toda sua obra nesse conceito. Assim, falar de 

Bakhtin é falar de dialogismo ou falar dialogicamente.  

Na perspectiva do dialogismo, a palavra é sempre direcionada a outrem, no sentido de 

uma contra-palavra, ou seja, na possibilidade de voltar ao locutor e deste para o interlocutor e, 
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assim, ambos, imbuídos de seus quadros axiológicos, sucederem-se em atos de fala, até então, 

inacabáveis. A palavra é, portanto, “[...] ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia 

sobre mim numa extremidade, na outra apóia-se sobre o meu interlocutor (...)” (BAKHTIN, 

1999, p. 113).  

Ao responder a sua própria pergunta “Mas como se define o locutor?” (BAKHTIN, 

1999, p. 113), Bakhtin exercita e, ao mesmo tempo, demonstra o ato dialógico, pois ao 

afirmar que a palavra se situa em uma zona fronteiriça, ele nos diz que tanto o locutor quanto 

o interlocutor possuem essa palavra em determinados momentos, os quais, no entanto, são 

determinados pelas relações sociais. Nesse instante, além de dar visibilidade ao ato dialógico, 

Bakhtin nos coloca diante da enunciação, ou seja, diante de uma situação concreta de 

interação verbal. 

Ao colocar que no processo de dialogia, os sujeitos do diálogo se alternam em 

constante devir, Bakhtin enfoca a questão do inacabamento e, ao mesmo tempo, nos impõe a 

questão da responsividade, uma vez que “[...] toda compreensão da fala viva, do enunciado 

vivo é de natureza ativamente responsiva [...]; toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa 

ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante [...]” (BAKHTIN, 2003, 

p. 271). Portanto, o autor acentua a ideia de ato como elemento de potência, ou seja, o homem 

existe sempre como um vir a ser, como sujeito inacabado, que, no processo dialógico, se 

constitui e reconstitui em atos responsivos, ou seja, nos encontros com outros seres humanos, 

já que a constituição dos sujeitos se dá nas relações sociais. 

Assim, neste ‘eu não sou, mas sim, estou sendo’, o que é esperado do homem, para 

Bakhtin, é o ato responsável. Nesse sentido, o autor recusa a ideia do sujeito como aquele ser 

transcendental em Kant, pois, o homem em seu cronotopo real, ou seja, situado no seu lugar e 

no seu tempo, é responsivo e responsável em/pela sua sociedade e seu contexto histórico. 

Logo, o jovem Bakhtin sedimenta sua filosofia nos acontecimentos vividos (atos), tendo no 

seu cerne a responsabilidade que para ele é um princípio ético.  Entendemos, pois, que há 

uma forte ligação, na concepção bakhtiniana, entre responsividade e responsabilidade, 

principalmente, no sentido de ser responsável pelo que se fala e, portanto ser responsável por 

seus atos.   

Portanto, é imperativo que esse diálogo responsivo e responsável, ao ser estabelecido, 

possa fazer transparecer nosso texto e o texto do outro, no sentido de fazer emergir pontos de 

vistas e/ou axiologias diferenciadas para que seja possível visualizar as concepções que 

subjazem em cada ser da cadeia discursiva. Portanto, o eu/pesquisador e o(s) 

outro(s)/pesquisado devem se mostrar e se constituir por meio do diálogo/dialogismo e, nessa 



 

perspectiva, a descrição desse evento/ato acontecerá, ao mesmo tempo, de maneira estética e, 

relevantemente, ética, uma vez que  

 

É essa arquitetônica concreta do mundo real do ato realizado que a filosofia moral 

tem de descrever, isto é, não o esquema abstrato mas o plano ou desenho concreto  

do mundo de uma ação ou ato unitário e único, os momentos básicos concretos de 

sua construção de sua mútua disposição. Esses momentos básicos são eu -paramim, o 

outro-para-mim e eu-para-o-outro. Todos os valores da vida e cultura reais estão 

dispostos em torno dos pontos básicos arquitetônicos do mundo real do ato realizado 

ou ação: valores científicos, valores estéticos, valores políticos (incluindo tanto os 

éticos como sociais), e, finalmente, valores religiosos. Todos os valores espácio -

temporais e todos os valores de conteúdo são atraídos para e concentrados em torno 

desses momentos centrais emocionais -volitivos: eu, o outro, e eu para o outro 

(BAKHTIN, 1993, p. 72-73). 

 

É nesse sentido que precisamos realizar nossas pesquisas, ou seja, não na direção da 

colocação de conceitos abstratos e já postos, pois isso já se tem..., mas no sentido de fazer 

emergir os valores que existem por trás deles, tanto do eu como do outro, pois, somente dessa 

forma, poderemos perceber a real intenção e proposição das escolhas feitas e, assim, dos 

efeitos que essas escolhas possam ter produzido. 

 Todavia, tal forma de fazer pesquisa, ou melhor, tal escolha metodológica não se 

torna tarefa fácil, uma vez que escutar a voz ao outro sem sufocá-lo ou subestimá-lo, para que 

se estabeleça a possibilidade de diálogo, não é algo simples, pois, “[...] quando nos olhamos, 

dois mundos diferentes se refletem na pupila de nossos olhos [...]”.  E para visualizar esse 

mundo diferente, torna-se necessário assumir determinada posição, que é minha, somente 

minha em relação ao outro, uma vez que, “[...] esse excedente de minha visão, do meu 

conhecimento, da minha posse – [...] – é condicionado pela singularidade e pela 

insubstitutibilidade do meu lugar no mundo [...]” (BAKHTIN, 2003, p. 21).  Logo, essa 

assunção de meu lugar no mundo é, também, o meu lugar ético na pesquisa que se completa 

ao dar voz ao outro. Portanto,  

 

[...] o excedente de visão é o broto em que repousa a forma e de onde ela desabrocha 

como uma flor. Mas para que esse broto efetivamente desabroche na flor da forma 

concludente, urge que o excedente de minha visão complete o horizonte do outro 

indivíduo contemplado sem perder a originalidade deste (BAKHTIN, 2003, p. 23). 
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