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1 INTRODUÇÃO 

 

Mikhail Mikhalovich Bakhtin (1895-1975) e Valetin Nikoláievitch Volochinov (1895/6-

1936) publicaram na Rússia no final da década de 1920 o livro “Marxismo e Filosofia da 

Linguagem” (de 1929), que posteriormente, em função da repercussão que a obra teve, 

influenciou inúmeras áreas do conhecimento: a filosofia, a linguística, a sociolinguística, a 

psicologia social, a análise do discurso, a pragmática, a literatura, a sociologia, para citar só 

algumas. Um dos destaques constitutivos nesta e em outras obras destes autores é o que se 

convencionou chamar de dialogismo. 

Antecipamos, que o debate sobre o tema é só inicial, o que demonstra que novos 

investimentos nesses estudos precisam ser feitos para melhor compreensão deste construto 

teórico, o diálogo ou o dialogismo, e com isso municiar a sala de aula de práticas que atestem 

essa compreensão. 

Neste artigo, pretendemos refletir sobre esse termo a partir da análise das principais obras 

destes dois teóricos do diálogo. Decidimos usar os dois nomes conjugados neste trabalho, dando 

o mesmo estatuto de autoria e reconhecendo-os como teóricos do dialogismo. Trataremos da 

alteridade e do dialogismo de Bakhtin-Volóshinov. 

Trataremos inicialmente da alteridade, depois do dialogismo e por fim, a partir de um 

exemplo de enunciado, faremos uma análise que integre os conceitos dos autores. 

2 A ALTERIDADE EM BAKHTIN/VOLOSHINOV 
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Para BAKHTIN/VOLOSHINOV, a alteridade – o “outro”, o diferente – é fundamental 

para a constituição da identidade – do “eu”. Por conseguinte, o princípio da alteridade serve para 

indicar que o ser humano está para a relação com outros seres humanos, que a diferença os 

constitui e os torna humanos.   

Do ponto de vista ontológico, sua concepção de dialogia está relacionada com a 

concepção de ser humano. Nessa sua concepção o outro, a alteridade exerce um papel 

fundamental: o indivíduo sozinho é parcial, precisa do outro para se completar, para atingir o 

todo.  

No rascunho intitulado “Reformulação do livro sobre Dostoiévski” está a defesa da 

perspectiva de alteridade. Nesse artigo, a proposição era de discutir o “enredo” do livro 

“Problemas da poética de Dostoiévski”, e por acréscimo os autores nos presenteiam com o 

fundamento da relação de alteridade.  Defendem nesse texto a não-auto-suficiência, a não-

existência de um “eu” isolado, a dependência do outro para minha constituição, o “eu” interior 

incompleto, a vida na fronteira “eu-outro”, a necessidade de convívio, a não-vida sem o outro, a 

percepção, a reciprocidade necessária do “outro”.     

 

A não-auto-suficiência, a impossibilidade da existência de uma consciência. Eu tomo 

consciência de mim e me torno eu mesmo unicamente me revelando para o outro, 

através do outro e com auxílio do outro. Os atos mais importantes, que constituem a 

autoconsciência, são determinados pela relação com outra consciência (com o tu). A 

separação, o desligamento, o ensimesmamento como causa central da perda de si 

mesmo. Não se trata do que ocorre dentro, mas na fronteira entre a minha consciência e 

a consciência do outro, no limiar. Todo interior não se basta a si mesmo, esta voltado 

para fora, dialogado, cada vivência interior está na fronteira, encontra-se com outra, e 

nesse encontro tenso está toda a sua essência. [...] O próprio ser do homem (tanto interno 

quanto externo) é convívio mais profundo. Ser significa conviver. Morte absoluta (o não 

ser) é o inaudível, a irreconhecibilidade, o imemoriável (Hippolit). Ser significa ser para 

o outro e, através dele, para si. O homem não tem um território interior soberano, está 

todo e sempre na fronteira, olhando para dentro de si ele olha o outro nos olhos ou com 

os olhos do outro. [...] Eu não posso passar sem o outro, não posso me tornar eu mesmo 

sem o outro; eu devo encontrar a mim mesmo no outro, encontrar o outro em mim (no 

reflexo recíproco, na percepção recíproca). (BAKHTIN, 2003c, p. 341-342). 

 

 

Daí Bakhtin ter escrito no texto “metodologia das ciências humanas”: “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” (Bakhtin, 2003d, p. 394). 



Nestes termos é o outro que lhe dá acabamento:  

 

[...] é verdade que até na vida procedemos assim a torto e a direito, avaliamos a nós 

mesmos do ponto de vista dos outros, através dos outro procuramos compreender e levar 

em conta os momentos transgredientes à nossa própria consciência: desse modo, 

levamos em conta o valor da nossa imagem externa do ponto de vista da possível 

impressão que ela venha a causar no outro [...] em suma, espreitamos tensa e 

permanentemente, captamos os reflexos da nossa vida no plano da consciência dos 

outros (BAKHTIN, 2003a, p. 13-4). 

 

 

O enunciado, ou melhor, o discurso é impossível de ser concebido sem a presença do 

entrelaçamento de vozes. Na concepção de BAKHTIN/VOLOSHINOV é impossível conceber o 

“eu” fora das relações com “outro”, com a alteridade. 

Nos termos de BAKHTIN/VOLOSHINOV: 

 

Na realidade, toda palavra [todo discurso] comporta duas faces. Ela é determinada tanto 

pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 

constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra 

serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação 

ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de 

ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na 

outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 

interlocutor (BAKHTIN; VOLÓSHINOV, 2004, 113, ênfase adicionada). 

 

 

Por conseguinte, esse território comum do discurso é bilateral, em que o corpo do 

indivíduo, seu olhar, sua expressão facial se combinam com outros corpos, com outras 

consciências e nesse momento, nesse “aqui eu existo para o outro com o auxílio do outro”, 

confirmando que o ser da expressão “só se realiza na interação de duas consciências (a do eu e a 

outro)” (BAKHTIN, 2003, p. 394-5). 

 

3 O DIÁLOGO EM BAKHTIN/VOLOSHINOV 

 

Bakhtin é categórico ao afirmar que  

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas 

linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de 

sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da 

enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 

fundamental da língua (BAKHTIN; VOLÓSHINOV, 2004, p. 123). 

 

 



Essa posição de BAKHTIN/VOLOSHINOV inaugura a concepção interacionista de 

língua, na qual a língua “vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no 

sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos falantes" 

(BAKHTIN; VOLÓSHINOV, 2004, 124). O sujeito passa a ser colocado como histórico e social 

que constrói sua identidade em sociedade, na relação com o outro. 

Por conseguinte, o contexto ou a situação em que ocorre o enunciado é parte integrante: 

“a situação se integra ao enunciado como uma parte constitutiva essencial da estrutura de sua 

significação” (VOLÓSHINOV; BAJTIN, 1997, p. 115). Uma palavra só tem significado se 

estiver em um enunciado, que é, por conseguinte, parte de uma situação social e histórica em que 

pelo menos deve haver duas pessoas em situação de diálogo. 

BAKHTIN/VOLOSHINOV rompem, desta forma, com a concepção "estruturalista" de 

signo linguístico. Para eles o signo linguístico não é “aquilo que está no lugar de alguma coisa”, 

que representa um objeto. A concepção de signo remete a própria concepção de discurso, ou 

melhor, de gêneros discursivos. É nesse sentido que eles afirmam que o signo "refletem e 

refratam" a realidade, e mais, interpreta e organiza uma situação social. Afirmam que "o signo se 

torna a arena onde se desenvolve a luta de classes" (BAKHTIN; VOLÓSHINOV, 2004, 46) e se 

o discurso for posto "à margem da luta de classe, irá infalivelmente debilitar-se, degenerará [...] e 

não será mais um instrumento racional e vivo para a sociedade [... Será um] defunto, incapaz de 

constituir uma arena para o confronto dos valores sociais vivos" (BAKHTIN; VOLÓSHINOV, 

2004, 124). 

Uma vez que 

 

o enunciado concreto (e não a abstração linguística) nasce, vive e morre no processo da 

interação social dos participantes do enunciado. Sua significação e sua forma são 

essencialmente determinadas pela forma e pelo caráter dessa interação. Se arrancarmos o 

enunciado do solo nutridor, bem real, perdemos a chave que dá acesso ao entendimento 

da forma e de seu sentido e teremos em mãos apenas um invólucro, seja o da abstração 

linguística, seja o igualmente abstrato invólucro do esquema do sentido – a concebida 

“ideia da obra” [...] (VOLÓSHINOV; BAJTIN, 1997, p. 122). 

 

 

Nessa discussão sobre o enunciado é que aparece o conceito de dialogia. A premissa de 

BAKHTIN/VOLOSHINOV é: todo enunciado é dialógico. Decorrente disso: não pode haver 

diálogo entre frases; o diálogo exige um falante ou escritor e um interlocutor – o discurso exige 

um “alguém” que participe da interação – e dessa forma, o diálogo não é do domínio da 

linguística, é algo extralinguístico.  



Nos termos de Bakhtin: 

 

Na linguagem, enquanto objeto da linguística, não há e nem pode haver quaisquer 

relações dialógicas: estas são impossíveis entre os elementos do sistema da língua (por 

exemplo, entre as palavras no dicionário, entre os morfemas, etc.) ou entre os elementos 

do “texto” num enfoque rigorosamente linguístico deste [...]. Não podem existem existir, 

evidentemente, entre as unidades sintáticas, por exemplo, entre as orações vistas de uma 

perspectiva rigorosamente linguística (BAKHTIN, 2002, p. 182). 

 

 

Outra constatação é que o dialogismo de BAKHTIN/VOLOSHINOV é sinônimo da 

concepção de interacionismo. Decorrente disso, a concepção de sujeito de 

BAKHTIN/VOLOSHINOV é de um sujeito histórico, social e interativo. A identidade deste se 

constrói por meio da alteridade, ou seja, na relação dinâmica com o outro; A língua é algo 

heterogêneo, concreto, enraizado no social. "A língua constitui um processo de evolução 

ininterrupto”. Esse processo de evolução linguística é decorrente “essencialmente de leis 

sociológicas” (BAKHTIN; VOLÓSHINOV, 2004, 127). Por conseguinte, a unidade real da 

língua é “a interação de pelo menos duas enunciações, isto é, o diálogo” (BAKHTIN; 

VOLÓSHINOV, 2004, 146). 

Dessa discussão, duas possibilidades de conceitos do dialogismo estão postas: o 

dialogismo como (re)ação entre interlocutores e o dialogismo como incorporação do discurso 

alheio. 

No primeiro conceito temos o entendimento de que: 

a) um enunciado requer tanto um falante quanto um ouvinte  – ou um autor e um 

leitor, no caso do texto escrito. Em outros termos, requer um “eu” e um “outro” que deve ser 

considerado na enunciação. O que implica um direcionamento. 

Isso está posto no texto “Gêneros do discurso”: 

 

Um traço essencial (constitutivo) do enunciado é o seu direcionamento a alguém, o seu 

endereçamento. [...] Esse destinatário pode ser um participante-interlocutor direto do 

diálogo do cotidiano, pode ser uma coletividade diferenciada de especialistas de algum 

campo específico da comunicação cultural, pode ser um público mais ou menos 

diferenciada, um povo, os contemporâneos, os correligionários, os adversários e 

inimigos, o subordinado, o chefe, um inferior, um superior, uma pessoa íntima, um 

estranho, etc.; ele também pode ser um outro totalmente indefinido, não concretizado 

(em toda a sorte de enunciados monológicos de tipo emocional). (BAKHTIN, 2003b, p. 

301). 

 

 



Não é apenas o direcionamento, o “eu” orienta seu discurso em função do “outro”, do 

destinatário. O enunciado é concebido em função de um determinado objetivo.  

b) um enunciado exige um contexto que não pode ser separado do discurso e, além disso, 

os enunciados se realizam em um gênero do discurso que são mobilizados conforme a esfera de 

comunicação humana (BAKHTIN, 2003b). 

Nos termos de BAKHTIN/VOLOSHINOV: 

 

Assim, cada enunciado nas atividades da vida é um entimema social objetivo. Ele é 

como uma “senha” conhecida apenas por aqueles que pertencem ao mesmo campo 

social. A característica distintiva dos enunciados concretos consiste precisamente no fato 

de que eles estabelecem uma miríade de conexões com o contexto extraverbal da vida, 

e, uma vez separados deste contexto, perdem quase toda a sua significação – uma 

pessoa ignorante do contexto pragmático imediato não compreenderá estes 

enunciados  (VOLOSHINOV; BAJTIN, 1997, p. 116, ênfase adicionada). 

 

 

O contexto extraverbal teria uma importância análoga a um entinema, uma premissa 

subentendida ou oculta, indicando que um discurso só pode ser completamente entendido se os 

principais subentendidos e elementos contextuais, implicados na situação de comunicação, forem 

entendidos. 

c) um enunciado demanda uma resposta. 

Dessa, forma, todo dizer é orientado para uma resposta: “Toda enunciação [...] é uma 

resposta a alguma coisa e é construída como tal. Não passa de um elo da cadeia dos atos de fala.” 

(BAKHTIN; VOLÓSHINOV, 2004, 113).  

Podemos analisar a forma como o enunciador modela sua posição a partir da resposta do 

interlocutor imediato, que pode ocorrer com uma mudança de entonação, com uma expressão de 

admiração, de zombaria, de ironia, de desdenho, de indignação, de desconfiança, de aprovação, 

de reprovação ou de duvida, além de outras possíveis. 

Tais entendimentos aproximam este conceito de diálogo como ato de fala, estudado no 

campo da pragmática linguística. 

A segunda concepção de diálogo em BV considera que alguns enunciados sejam mais 

dialógicos e outros menos dialógicos. Os caracterizados como “mais dialógicos” ocorrem quando 

um enunciado mantém relação com outros enunciados anteriormente proferidos, querendo que o 

interlocutor relacione o nosso discurso com outros discursos, utilizando-se da citação, das aspas, 



do travessão, do discurso do “outro”; o caracterizado como “menos dialógico” o enunciado citado 

aparece menos, de forma de monólogos. 

  

4 EXEMPLO DE UMA ANÁLISE DIALÓGICA 

 

A análise dialógica a seguir tentará se aproximar da proposta metodológica posta por 

BAKHTIN/VOLOSHINOV, ao considerarem  

 

(1) as formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições concretas em 

que se realizam. (2) as formas das distintas comunicações, dos atos de fala isolados, em 

ligação estreita com a interação de que constituem os elementos. (3) a partir daí, 

examinar as formas da língua na sua interpretação linguística habitual (BAKHTIN; 

VOLÓSHINOV, 2004, 124). 

 

 

Vamos apresentar o trecho, sua ocorrência em um local e tempo. A seguir, dar uma 

compreensão para o dito, analisando os possíveis atos de fala que ocorrem, o que torna essa 

significação em contexto, para, ao término, ter uma visão dialógica global do texto. 

Nesta análise, a consideração é que se trata de um texto em particular, recriado a partir de 

uma situação real, que é um evento único e que se atualiza em sua relação com o mundo em que 

originou – com a esfera da atividade humana – e com outros textos, do qual se relaciona e com o 

momento que se configurou. 

Dito isso, vamos brevemente analisar os seguintes enunciados:  

 

João: O jornal já chegou, querida? 

Natália: Tá em cima da mesa. 

TEMPO E LUGAR: 7:28 do dia 24/07/2013. João está na cozinha e Natália na sala de 

jantar de um apartamento, de uma grande metrópole. 

(Adaptado de HANKS, 1996). 

 

  

Para considerar como enunciado, João e Natália precisam ser reais, estarem em um lugar 

real e em um momento determinado. No caso, estão em um apartamento de classe média, de uma 

grande metrópole. Considerando as premissas para considerar o evento como dialógico, temos: 

a) um enunciador – João – que direcionar um enunciado para Natália. 

b) um contexto expresso por uma localização espacial e um tempo estabelecido em que o 

evento discursivo ocorreu. 



c) uma dimensão responsiva de Natália, ao atender a solicitação de João. 

Tais pessoas precisam ter uma relação de intimidade, que pode ser marido e mulher. Estão 

postas algumas informações contextuais: os participantes estão em ambientes distintos do 

apartamento – João está na cozinha e Natália na sala de jantar. João, no seu turno, pergunta pelo 

jornal, mas essa sua enunciação não é simplesmente uma pergunta – ele está pedindo que sua 

esposa providencie o jornal. É bastante provável que o jornal seja deixado todos os dias na porta 

do apartamento, e seja Natália que o pegue. É possível que este jornal tenha sido entregue com 

atraso, no dia 24 de julho, por isso a pergunta do marido.  

O fato de João não encontrar o jornal, mesmo estando próximo, pode ser interpretado 

como algo comum entre os homens, o que faz com que peçam paras as mulheres que encontrem 

objetos e consequentemente tragam para eles. Essa observação pode ser deduzida a partir do 

termo “querida” que soa como forma de persuasão, com o objetivo de obter o que se está 

querendo. Esse enunciado é feito em um tom de intimidade, com o uso do termo “querido”, que é 

uma estratégia discursiva para melhor obtenção da solicitação de favor na relação marido-mulher.  

No caso, até aqui surgiram os elementos dialógicos: “pedido”, “pergunta” e “resposta”, 

este último é a reação por parte da esposa, a Natália, a solicitação feita por João. 

Essa análise comprova que as duas sequências de falas estão imbricadas: a primeira 

refere-se aos atos de fala de João, que provocam uma reação em Natália, que em sua réplica 

atende a solicitação de João. 

A conversação analisada é propicia para a análise do estilo individual de cada falante – ou 

seja, a escolha vocabular, a pronúncia e as construções sintáticas – estão de acordo com a 

situação do diálogo, um evento que aconteceu no cotidiano da vida de duas pessoas, de João e de 

Natália. 

A análise demonstra o nexo histórico de relacionamento dialógico entre duais pessoas, 

mostra as possíveis circunstâncias de ocorrência de dois enunciados, momentâneos e 

contigenciais. É possível deduzir uma dimensão ideológica no relacionamento do casal, no 

momento que está subentendido que a mulher deve procurar objetos perdidos do marido. De 

qualquer forma, há ligações transversais entre os enunciados e o contexto em que a situação 

ocorre. 



Os falantes compartilham formas rotineiras de agir e de avaliar. E isso é mostrado pela 

linguagem, pela relação com outros textos que venham a ser ativados no momento de 

interpretação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A conclusão é que o conceito de dialogia e de alteridade em BAKHTIN/VOLOSHINOV 

está em relação com a concepção de linguagem, considerada como uso, por isso, todo enunciado 

leva em conta o outro, direciona-se ao outro, abrindo várias possibilidades de campo de estudo e 

interferência na prática de sala de aula. 

Esse estudo permiti “iluminar melhor e mais profundamente muitos fenômenos da língua 

que se manifestam mais plena e nitidamente no discurso dialógico; o qual revela a natureza da 

linguagem como meio de comunicação e como arma de luta” (BAJTIN, 1997, p. 160). 

O dialogismo permite a inter-relações entre discurso - realidade - ideologia - interação - 

contexto - significação – discurso. Nessa inter-relação, tomamos consciência dos fundamentos 

filosóficos da linguística e melhor percebemos a relação com outras áreas do conhecimento. Isso 

já é suficiente para contrapor a crise que a educação pública atravessa, particularmente no ensino 

de Língua Portuguesa, na sua inércia de solucionar problemas a respeito de como ensinar, o que 

ensinar e pra que ensinar. 

 

REFERÊNCIAS 

BAJTIN M. M. De los borradores. In: BAJTIN M. M. Hacia una filosofia del lacto ético. De los 
borradores y otros escritos. Trad. De Tatiana bunova. Rubí: Barcelona: Anthopos: San Juan: 

Universidad de Poerto Rico, 1997. p. 138-180. 
BAKHTIN, M. O discurso em Dostoiévski. In: BAKHTIN, M. Problemas da poética de 

Dostoiévski. Tradução de Paulo Bezerra. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense niversitária, 2002, p. 181-
272. 
BAKHTIN, M. O autor e a personalidade na atividade estética. In: BAKHTIN, M. Estética da 

criação verbal. Introdução e tradução do russo Paulo Bezerra. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2003a. p. 1-192. 

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 
Introdução e tradução do russo Paulo Bezerra. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003b. p. 261-
306. 

BAKHTIN, M. Reformulação do livro sobre Dostoiévski. In: BAKHTIN, M. Estética da criação 
verbal. Introdução e tradução do russo Paulo Bezerra. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003c. p. 

337-357. 



BAKHTIN, M. Metodologia das ciências humanas. In: BAKHTIN, M. Estética da criação 

verbal. Introdução e tradução do russo Paulo Bezerra. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003d. p. 
393-410 

BAKHTIN, M.; VOLÓSHINOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem: fundamentos 
fundamentais do método sociológico na Ciência da linguagem. Trad. De Michel Lahud, Yara 
Teixeira Vieira. 13ª ed. São Paulo: Hucitec, 2004. 

HANKS, W. F. Language and communiative practices. EUA: Westview Press, 1996. 
VOLOSHINOV, V.; BAJTIN M. M. La palabra en la vida y la palabra en la poesía. In: BAJTIN 

M. M. Hacia una filosofia del lacto ético. De los borradores y otros escritos. Trad. De Tatiana 
bunova. Rubí: Barcelona: Anthopos: San Juan: Universidad de Poerto Rico, 1997. p. 106-137. 


