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O presente artigo tem por objetivo aprofundar questões relacionadas com o tema 

como possibilidades de reflexões sobre  conceitos bakhtinianos que podem nos ajudar a 

pensar a questão da metodologia nas pesquisas de perspectiva  histórica e cultural.  

Ressaltamos que Mikhail Bakhtin (1895-1975), reconhecidamente um filósofo da 

linguagem, adota a ideia de que o sujeito, histórico e social, encontra-se enraizado em 

uma realidade concreta semiótica, carregada de sentidos.  Dessa forma, esse autor não 

se debruçou sobre a formulação de uma metodologia para a pesquisa, mas, ao realizar 

seus estudos, escolheu o método que  mais se adequava à sua forma de conceber a  

linguagem e o mundo. Esse método, obviamente, orientado por princípios teóricos que 

tinham em suas bases a dialogia.  Desse modo, os conceitos formulados por esse autor 

oferecem um arcabouço teórico que oferece ao pesquisador grande flexibilidade de 

dialogar com vários campos do conhecimento  e, principalmente, apontar caminhos a 

serem percorridos em uma pesquisa que se propõe a analisar um mundo que se constitui 

dialeticamente. Essa dialética é, por excelência, dialogada e comprometida não com a 

síntese, mas com o acontecimento advindo do contexto histórico compartilhado por 

meio de permanente diálogo. É uma dialética que não ignora a singularidade e a  

eventicidade. 

Bakhtin oferece, portanto, importantes conceitos para pensarmos a metodologia 

na pesquisa que se propõe a estudar o homem no tempo histórico. Dentre tantos outros 

conceitos, selecionamos, para fins deste artigo, o dialogismo, a polifonia, a exotopia e a 

carnavalização. Esses conceitos são discutidos em suas obras, dentre as quais 

destacamos O problema da poética em Dostoiévski (publicada pela primeira vez em 

1929 e com uma segunda edição em 1963) e A cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento: o contexto de François Rabelais (publicada em 1965). Nessas obras, 
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Bakhtin adota como pilar o dialogismo e por meio dele revela a sua forma de pensar o 

homem na sua própria existência concreta. 

Assim, seguindo a perspectiva dialógica desse autor neste artigo, primeiramente 

discutiremos os conceitos ora elencados destacando a forma como o próprio Bakht in 

utilizou esses conceitos em seus estudos. A seguir apresentaremos possibilidades 

metodológicas, como forma de reflexões para realizações de pesquisas de natureza 

histórica e cultural. Por último, a fim de possibilitar um acabamento estético ao texto, 

expomos as considerações finais. 

 

Conceitos bakhtinianos e a relação que estabelecem na compreensão do 

contexto  histórico e cultural 

 

Bakhtin buscou compreender melhor a elaboração de sua própria filosofia ao 

analisar a composição implícita nos romances de Dostioiévski. Procurou analisar como 

o dialogismo, a exotopia e a polifonia foram praticados em seus romances e como eles 

foram determinantes para que esse autor subvertesse as velhas formas do romance 

europeu e criasse um novo tipo de romance, o polifônico. No entanto, não seria possível 

a compreensão de que  a inovação peculiar do romance de Dostoiévski  se centra no fato 

de que ele vê as suas personagens como sujeitos, no sentido de que  “[...] não importa o 

que a sua personagem é no mundo, mas, acima, de tudo, o que o mundo é para a 

personagem e o que ela é para si mesma” (2010, p. 52),  se Bakhtin não   aplicasse o seu 

próprio pensamento filosófico. 

Desse modo, Bakhtin salienta que, para respeitar a singularidade de cada 

personagem, Dostoiévski usava um método específico, em que possibilitava a cada uma 

delas se lançar para fora das normas sociais rígidas existentes, por meio da criação de 

situações em que elas eram provocadas a se revelar. Fazia isso inspirado na realidade 

social concreta, pois “[...] ele criava imagens vivas e ideias auscultadas, encontradas, às 

vezes adivinhadas por ele na própria realidade, ou seja, ideias que já têm vida ou que 

ganham vida como força- ideia” (2010, p. 100).  Esse método tornava possível o 

desabrochar de uma diversidade que ganhava significação em um dado momento, em 

uma dada circunstância. Nesse sentido, Bakhtin revela o movimento exotópico criado 



por Dostoiévski por meio da ausculta  às relações dialógicas que provinham de todas as 

direções e em todas as manifestações da vida. 

Esse movimento dialógico, polifônico e exotópico na pesquisa oferece um 

execedente de visão que possibilita ao pesquisador realizar movimentos de 

distanciamentos e de  aproximações  por meio da ausculta dos “[...]  ecos das vozes-

ideias do passado, tanto do passado mais próximo [...] quanto do mais distante” (2010, 

p.101). Nesse processo de encontro de consciências que se dá entre pesquisador e 

pesquisados, todas as vozes sociais são auscultadas igualmente, pois todas são 

consideradas independentes, plenivalentes, autônomas e carregadas de sentidos 

ideológicos. Como vimos, para Bakhtin, Dostoiévski criativamente desprendia-se de seu 

tempo e se projetava dialogicamente, tanto em direção ao passado quanto em direção ao 

futuro, pois, “Desse modo, no p lano da atualidade confluíam e polemizavam o passado, 

o presente e o futuro” (2010, p. 100). Essa visão exotópica, polifônica e dialógica, 

evidentemente, ajuda-nos a capturar de forma mais abrangente o caráter histórico e 

cultural da realidade pesquisada, pois, quando tratada dessa forma, a realidade perde o 

seu caráter de “[...] estatismo, seu naturalismo, sua dispersão [...], o futuro real começa a 

penetrá- la sob a forma de tendências, possibilidades e antecipações” (BAKHTIN, 1987, 

p. 106). 

 

 

A carnavalização como metodologia de análise dos processos de 

singularidade social 

 

A partir das análises dos escritos de Dostoiévski, Bakhtin inaugura o conceito de 

romance polifônico e de carnavalização da literatura. Nessa obra, faz uma associação 

entre o carnaval e a literatura, advindo daí o termo carnavalização da literatura, ou seja, 

assim como o carnaval é um acontecimento simbólico representativo do qual emerge 

uma linguagem igualmente simbólica e metafórica, a literatura carnavalizada segue essa 

mesma lógica de sentido. Essa forma de linguagem foi uma maneira encontrada por 

Dostoiévski para descrever as coisas mais ínfimas da vida humana, que eram captadas 

por meio do processo de ausculta. Para descrevê- las, era necessária uma linguagem 

peculiar que, para ser  traduzida adequadamente para a linguagem verbal, seria 



necessário a escolha de palavras que se assemelhassem à linguagem simbólica do 

carnaval.  Essa transposição dos sentidos ambivalente e metafórico da linguagem do 

carnaval para a linguagem da literatura é que denominamos de carnavalização 

(BAKHTIN, 2010). Desse modo, a carnavalização é um conceito que possibilita ao 

pesquisador a percepção de sentidos impressos nos processos de resistência em que 

inserem o surgimento do inusitado, uma vez que o sujeito bakhtiniano é, por natureza, 

responsivo.   

Bakhtin assevera, portanto, que a linguagem carnavalesca traz em seu cerne a 

ambivalência, uma vez que todas as imagens do carnaval comportam duplo sentido, 

pois elas não só desvelam, criticam e denunciam crises existentes no cotidiano, como, 

ao mesmo tempo, propõem ações de superação, mostrando que novas formas de 

convivência e organização social são possíveis. Nesse contexto, as soluções não surgem 

a priori; elas são encontradas na própria realidade concreta. Nesse sentido, a 

carnavalização subverte o modelo reificado de mundo, mostrando que esses modelos, 

além de inadequados, são antagônicos ao sentido da vida, evidenciando, portanto, que, 

no âmbito da cultua, há tanto submissão quanto resistência, ou seja, aquele que se 

submete também resiste. Assim, a carnavalização na pesquisa é  um modo de linguagem  

revelador da cultura, principalmente da cultura de massa que, articulada com a 

literatura,  reflete o cotidiano vivido que, por sua vez, se refrata em muitos gêneros 

literários. 

Mikahil Bakhtin mostrou que é possível e viável essa abordagem em pesquisas, 

uma vez que ele a utilizou para analisar os escritos de François Rebelais, apresentados 

na sua obra A cultura popular na idade média e no renascimento. Para entender esses 

escritos, Bakhtin buscou compreender, primeiramente, as fontes populares que lhe 

serviram de inspiração, juntamente com a sua principal característica, que é a cultura 

cômica popular (BAKHTIN, 1987). Essas fontes populares sobre as quais Rebelais se 

debruçava para escrever a sua obra eram revestidas de significação cultural de um 

determinado tempo histórico, a qual Bakhtin denominou de metáfora da praça pública, 

que “[...] reflete a concepção única do mundo que se cria nas contradições” (BAKHTIN, 

1987, p. 128).  “A praça pública no fim da Idade Média e no renascimento formava um 

mundo único e coeso onde todas as ‘tomadas de palavra’ [...] possuíam alguma coisa em 

comum, [...] liberdade, franqueza e familiaridade” (Bakhtin, 1975, p.132).   



Nesse contexto da praça pública, a carnavalização se manifesta compreendida 

como uma linguagem carregada de simbologias e adereços que expunha  criticamente as 

organizações sociais dominantes. Essa linguagem, além de expor a divergência entre o 

oficial e o não oficial, se identifica com o “caráter-não-oficial” (BAKHTIN, 1987). O 

caráter não oficial, identificado como movimentos culturais, retratava o modo de ser, 

pensar e agir das massas. 

Em suas análises, interessava a Bakhtin não a pretensa divisão entre oficial e não 

oficial, que consiste na tentativa de separar a cultura em status menor ou maior, mas a 

forma social em que a humanidade se encontrava organizada, uma vez que Bakhtin se 

contrapõe a esse modo binário de ver e compreender a cultura. Assim, em seus estudos, 

Bakhtin não se deteve nas diferenças entre as culturas (oficias e não oficiais), mas teve o 

propósito de assinalar a forma como essas diferenças são ideologicamente 

estigmatizadas socialmente e se transformaram em desigualdades sociais. Essas 

desigualdades são marcas da hierarquização produzida pela sociedade de classes, 

manifestadas nas estruturas sociais. Desse modo, “A praça pública era o ponto de 

convergência de tudo que não era oficial, de certa forma gozava de um direito de 

extraterritorialidade no mundo da ordem e da ideologia oficiais, e o povo aí tinha 

sempre a última palavra” (BAKHTIN, 1975, p.132). As manifestações populares 

ocorridas nas praças públicas eram a mola propulsora para o desenvolvimento da cultura 

como o berço da renovação social.  Abolia-se, provisoriamente, todo tipo de relações  

hierárquicas que serviam para subjugar o povo e, com essa abolição, era possível abrir 

espaço para a criatividade utópica, que vislumbrava novas formas de relações sociais. 

Essas novas relações eram pensadas a partir da classe que se via oprimida e injustiçada 

pela classe que detinha o poder. 

Todavia, apesar de Bakhtin apontar a divergência entre as duas culturas 

demarcadas pela linha divisória entre as classes oficial e não oficial, elas se colocam em 

uma relação dialógica tensa e se contagiam, porém não se fundem. Isso é retratado por 

esse autor quando assinala que, “[...] nas etapas primitivas, dentro de um regime social 

que não conhecia ainda nem classes nem Estado [...]” (BAKHTIN, 1987, p. 5), era 

comum as festividades acontecerem paralelamente às cerimônias oficiais e, nesse 

momento, tudo se tornava igualmente oficial. Bakhtin informa que essa potência de 

dualidade da percepção do real, contida na cultura cômica popular na Idade Média e no 



Renascimento “[...] existia no estágio anterior da civilização primitiva” (BAKHTIN, 

1975, p. 5). A formação social primitiva desconhecia a separação de classes e de Estado, 

o que possibilitava o convívio com aspectos sérios e cômicos de uma mesma realidade. 

O cômico e o sério tinham o mesmo peso cultural. 

Somente quando se “[...] estabelece o regime de classes e de Estado, torna-se 

impossível outorgar direitos iguais a ambos os aspectos, de modo que as formas 

cômicas [...] adquirem um caráter não-oficial [...]” (BAKHTIN, 1975, p. 5). Os ritos 

cômicos deixam de ocupar o mesmo status social das festas oficiais e passam a 

representar a cultura popular que, por sua vez, expõe, ridiculariza e contesta a forma 

social vigente. Nesse momento, as culturas passam a coexistir, indistintamente, e  

ocupam  posição de um signo ideológico, de forma que “[...] o ser, refletido no signo, 

não apenas nele se reflete, mas se refrata” (BAKHTIN, 1992, p. 46) e o que determina 

essa refração do ser no ideológico é o confronto de interesses soc iais, ou seja, a luta de 

classes. Desse modo,  o que antes era oficial se torna  popular, ou vice-versa, e o seu 

sentido histórico modifica-se num eterno modificando-se. Assim, o desenvolvimento 

das sociedades de classes implicou a perda do status de todos os aspectos relacionados 

com o riso. A partir de então, a cultura popular passa a se constituir como instrumento 

de visão do mundo das camadas inferiores da sociedade, identificadas como cultura não 

oficial. Nesse momento, riso e sério passam a ter lados socialmente definidos 

ideologicamente. 

Na contemporaneidade, a cultura popular continua a fazer provocações,  

garantindo espaços de liberdade de expressão em que o dialogismo ocupa espaço 

central. Nesse sentido, “[...] o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem 

sempre simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que configuram 

uma comunidade, uma cultura, uma sociedade” (BRAIT, 2005, p. 94). 

 

A metodologia dialógica de análise: uma audácia científica? 

 

Como dissemos, este artigo discute a pesquisa orientada para uma abordagem  

histórica e cultural, de cunho qualitativo, que toma o dialogismo bakhtiniano como 

constitutivo da pesquisa. Tratamos a pesquisa nessa perspectiva porque consideramos os 

indivíduos como sujeitos de seu discurso e não como objeto de análise. Assim como 



Machado (2005, p. 165), entendemos que as esferas de uso da linguagem podem ser 

dialogicamente configuradas em função do sistema de signos que as realizam, 

constituindo-se como “[...] metodologia de análise dos  gêneros discursivos mergulhados 

na dialogia dos signos e dos códigos culturais em devir”. Essa autora assinala que  

Bakhtin apostou tudo no diálogo e, por isso, instiga aos pesquisadores que pretendem se 

guiar nessa direção, a serem “audaciosos” . Reitera a citação de Bakhtin: "O que nos 

falta é uma audácia científica e investigadora sem a qual é impossível elevar-se ao alto 

nem descer às profundidades" ( MACHADO, 2005, p.165). 

Para a materialidade dessa ousadia, é possível seguir uma metodologia dialógica, 

cuja referência é o próprio método utilizado por Bakhtin para a realização de seus 

estudos. Assim, para alcançar a materialidade enunciativa, advinda das análises, 

propomos uma metodologia dialógica que traz em suas bases o caráter responsivo dos 

sujeitos envolvidos no contexto, pois acreditamos que, a partir da interlocução 

responsiva, é possível compreender os problemas, situando-os no tempo e no espaço 

histórico e cultural. 

Bakhtin (2003) inspira uma nova atitude metodológica em relação à pesquisa, 

quando estabelece a diferença entre as ciências humanas e os métodos das ciências 

exatas.  Os seus objetos são distintos, ou seja, as ciências humanas estudam o homem 

em sua especificidade humana, isto é, em processo de contínua expressão e criação. Nas 

ciências exatas, o pesquisador encontra-se diante de um objeto mudo que precisa ser 

contemplado para ser conhecido. Desse modo, esse autor rompe com a concepção de 

pesquisa como ato contemplativo. Entendemos que essa ruptura epistemológica nos 

remete a uma atitude metodológica voltada para o encontro dialógico que possibilita a 

autorrevelação de sujeitos livres, cuja situação da pesquisa se constitui em uma relação 

entre sujeitos. Passa de uma orientação monológica para uma orientação dialógica. 

Dessa forma, consideramos que investigador e investigado são dois sujeitos em relação 

de diálogo. 

Além disso, nessa forma metodológica de pesquisa, o texto é tomado como 

objeto de análise, ocupando uma posição privilegiada, uma vez que ele é considerado a 

realidade imediata do pensamento e das vivências (BAKHTIN, 2003). “A atitude 

humana é um texto em potencial e pode ser compreendido (como atitude humana e na 

ação física) unicamente no contexto dialógico da própria época [...]” (BAKHTIN, 2003, 



p. 312). As ciências humanas são as ciências do homem, portanto é impossível estudar o 

homem fora do texto e independente deste.  “Por toda parte há o texto real ou eventual e 

a sua compreensão” (BAKHTIN, 2003, p. 319). Assim, segundo esse autor, o texto  

“[...] é a realidade imediata (realidade do pensamento e das vivências), a única da qual 

podem provir essas disciplinas e esse pensamento. Onde não há texto não há objeto de 

pesquisa” ( BAKHTIN, 2003, p. 307). 

Desse modo, consideramos que os textos se constituem um espaço apreciativo  

dos enunciados, os quais não podem existir separados das relações dialógicas entre os 

sujeitos e as realidades e que, acima de tudo, se prestam a mediar o diálogo na produção 

do foco desta investigação. Para isso, o principal instrumento de uso, para análise dos 

textos, é a dialética, considerando que “A dialética nasceu do diálogo para retornar ao 

diálogo em um nível superior” (BAKHTIN, 2003, p. 401). Conforme assinala Bakhtin, 

o verdadeiro discurso é o diálogo eternamente inconcluso. Assim, a dialética ocupa  o 

lugar do método dialógico de análise, pois o próprio Bakhtin afirma que a dialética se 

dá na dialogia. 

 

À guisa de conclusão 

 

 Por meio dos conceitos da dialogia, exotópica e polifonia, Dostoiévski criou 

uma metodologia dialógica para produzir os seus romances, uma vez que colocava os 

sujeitos envolvidos em perspectiva de análise. Para isso, buscava escutar os diálogos 

que se estabeleciam na realidade circundante, o que envolvia “[...] auscultar a sua época 

como um grande diálogo, [...] captar nela não só vozes isoladas, mas antes de tudo as 

relações dialógicas entre as vozes, a interação dialógica entre elas” (2010, p.100). 

Nesse processo de ausculta, é possível perceber a pluralidade de pensamentos 

existentes na realidade pesquisada e essa percepção contribui para  romper com a ideia 

de existir uma sociedade de pensamentos e cultura homogêneos.  Além disso, atesta que 

a história não é  linear  e nem  unilateral  e que ela jamais deve ser olhada somente a 

partir de uma única perspectiva, pois apresenta várias facetas, visões e sujeitos. Nessa 

direção, segundo Bakhtin (2003), a compreensão desses múltiplos fatores é de caráter 

eminentemente dialógico, incluindo, nessa dialogicidade, a compreensão do 

pesquisador, que é o “entendedor”. Nesse caso, o pesquisador se torna um participante 



do diálogo em que “A própria compreensão integra o sistema dialógico como elemento 

dialógico e de certo modo modifica o sentido total” (BAKHTIN, 2003, p. 332). 

Seguindo a abordagem dialógica na pesquisa, é fundamental auscutar todas as 

formas de manifestações culturais, pois elas, além de se constituírem locus privilegiados 

de análise, são, também, um importante  berço de renovação social. Nessa perspectiva, 

proceder à análise da realidade sob esse aspecto histórico é possível se ultrapassarmos 

tanto o determinismo que restringe o campo de visão, quanto os mecanicismos estreitos 

e abstratos que induzem a um anacronismo histórico (BAKHTIN, 1987). Dessa forma, 

Bakhtin auxilia os pesquisadores a perceberem que têm “[...] diante de si um mundo 

incompleto e em transformação, pleno de um passado em via de decomposição e de um 

futuro em vias de formação” (BAKHTIN, 1987, p. 108). Contudo, nesse futuro se 

inserem as nossas expectativas e idealizações e por isso é fundamental que nos 

preparemos para o inusitado. 
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