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Dostoiévski conhece a fundo a alma humana, sabe que o universo humano é constituído 

de seres cuja característica mais marcante é a diversidade de personalidades, pontos de 

vista, posições ideológicas, religiosas, antirreligiosas, nobreza, vilanias, gostos, 

manias, taras, fraquezas, excentricidades, brandura, violência, timidez, exibicionismo, 

enfim, sabe que o ser humano é esse amálgama de vicissitudes que o tornam irredutível 

a definições exatas. Dessa consciência da diversidade de caracteres dos seres humanos 

como constituintes de um vasto universo social em formação decorrem as múltiplas 

vozes que o representam, razão por que Dostoiévski aguça ao máximo o seu ouvido, 

ausculta as vozes desse universo social como um diálogo sem fim, no qual vozes do 

passado se cruzam com vozes do presente e fazem seus ecos se propagarem no sentido 

do Futuro. - Paulo Bezerra, na apresentação do "Problemas da Poética de Dostoievski" 

de Bakhtin. 

 

 

 Não há dissociação entre Ética e Estética na filosofia da linguagem de Bakhtin, 

como não há cisão entre a palavra e seu viés ideológico. Quando ambos se distinguem e se 

distanciam há revitalização dos dois, assim acontece quando a literatura (ato estético) serve de 

visão extralocal – exotópica - da vida (ato ético), estabelecendo assim aquilo que o filósofo russo 

conceituou como “excedente de visão”. O papel da estética está intimamente ligado ao da vida, 

assim a ética bebe da reflexão que a literatura ou os discursos midiáticos causam no ser humano 

que lê, por meio de sua escuta ativa, promotora de contrapalavras. Localiza-se assim, a palavra, 

para Bakhtin, neste lugar vivo entre o estético e o ético, entre a literatura e a vida, entre o texto 

de mídia e a realidade, como sendo a arena mínima da luta de classes. Nos nossos dias, a palavra 

pode ser entendida como o lugar mais sensível dos embates ideológicos, de grupos, de famílias, 

de mídias e segundo o que vimos nas ruas de São Paulo em meados do mês de Junho de 2013, o 

lugar mais propício para a manifestação do dissenso humano por meio da política, promotora da 

mais real concepção de democracia. 

 Toda democracia de direito e Estado democrático têm por base a Política em seu 

sentido mais nobre, tão bem conquistada ao longo do tempo, do qual o "Dissenso", segundo 

Jacques Rancière, pensador e filósofo político francês contemporâneo, é legítimo. O "Consenso" 
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é obra de um "Estado de Polícia", que legitima seu poder pelo braço das forças armadas e 

invalida as manifestações dissidentes. Por outro lado, o que valida o Estado Democrático é seu 

status Político e não de Polícia, pensando em uma lógica simples. É de todo direito do cidadão 

manifestar-se para garantir dignidade aos seus, porque dignidade assim como qualidade de vida, 

não se retém, mas, sim, se divide e se compartilha. É de todo direito o "ir e vir", com qualidade, 

dentro da sua própria cidade como um bem inalienável em uma sociedade capitalista. É nestas 

horas, que vemos grandes teóricos e pensadores serem chamados para a conversa de forma justa, 

pois são eles que refletem os jogos sociais e veem além do mesmo – com suas visões exotópicas. 

Vide Antônio Negri, com seu "Império", ou mesmo o polonês Zygmunt Bauman e o francês J.J 

Courtine que apontam para um tipo de "Governo do Medo", o qual baseia suas ações no 

terrorismo em cima de sua população. São pensadores do extremo, pois este é o trabalho deles, 

pensar além - trabalho estético. Contudo, nosso trabalho em vida, em uma sociedade, é viver e 

continuar vivendo por melhores condições, até mesmo dos que sequer um dia iremos conhecer. 

Afinal, o que desejamos para o futuro? A melhor resposta será sempre a que defende seu direito 

pelo do outro, o direito de política do homem – zoon politikon, de aristotélico – e de ser 

dissensual – concepção de Rancière, que entende como natureza da política o desentendimento. 

 Nas ruas de São Paulo viu-se deflagrar uma exemplar arena de lutas ideológicas, 

discursos de vertentes antagônicas na mesma avenida (discursos fascistas e discursos 

comunistas, discursos de direita e discursos de esquerda, discursos democráticos e discursos 

integralistas). Os ecos das manifestações ainda reverberam pelas mesas, mídias, ruas, vielas e 

escolas brasileiras, porém para tentarmos entender o processo que estamos vivendo, recortamos 

fatos discursivos entre 7 dias do mês de junho de 2013 como corpus de análise dos textos e 

discursos que promoveram o mais claro fato linguístico dos últimos vinte anos na política 

democrática brasileira, desde  “Os Caras Pintadas” em 1992. De 13 a 20 de junho foram vistos os 

mais heteróclitos manifestos partidários, apartidários e anti-partidários. O dia 13 de Junho 

demarcou para a sociedade paulistana e brasileira, que usufrui direta e indiretamente das redes 

sociais, um claro contraste de discurso com a grande mídia, já que enquanto manifestantes eram 

duramente violentados nas imediações da Avenida Paulista em meio a gritos de “Sem Violência”, 

aquilo que era dito e considerado, pela mídia oficial, deturpava o ato como sendo mais um 

manifesto juvenil, sem causas. Contudo, as redes sociais e os celulares fizeram o papel 

primordial polifônico – dando voz aos que eram oprimidos no ato –, montando assim um 

mosaico democrático e dissensual nunca observado tão às claras e em tempo real na história 



 
 

recente brasileira. O ato do dia 13 de junho fora chamado pelo grupo Passe Livre, pedindo a 

revogação do aumento da tarifa do transporte público na cidade de São Paulo.  O caráter político 

do manifesto ganhou dimensões ao alcance do tamanho do território de umas das nações mais 

extensas do mundo, entretanto trouxe consigo vozes que outrora não se ouviam, mais por 

apagamento da mídia oficial do que pela própria história. O ato do dia 13 trouxe à tona inúmeras 

discussões políticas, democráticas e nacionalistas, o que acabou por chamar a atenção de toda a 

população brasileira para os problemas de ordem pública (Educação, Saúde, Transporte etc.). 

Viu-se no dia 13 a grande mídia tendo os olhos feridos, por tiros de borracha dados pela polícia 

militar do Estado de São Paulo. A população brasileira viu a maneira turva e desfocada que um 

único veículo de comunicação pode dar para a realidade; viu que as outras mídias – “Mídia 

Ninja”, as páginas em redes socais e celulares – poderiam dar uma versão mais real dos fatos, já 

que a realidade é polifônica e nunca monológica e parcial. Temos no dia 13 um exemplo de 

opressão de vozes, opressão policial e ruptura do discurso único e oficioso da mídia, o que irá 

corroborar para o ato do dia 20, como resposta. A contraresposta à mídia foi dada pela população 

no ato mais democrático do mês de junho, ocorrido no dia 17, porém no dia 20 já com a 

revogação consentida por parte dos governos do Estado e da Prefeitura, muitos que vieram às 

ruas foram contratados, dando assim ao ato um carácter não tão orgânico como o do dia 17 de 

junho. Era nítido, pelos gritos de ordem e lemas nas ruas que o público das manifestações mudou 

em dias – no dia 13 eram pessoas questionando o transporte público e a sua falta de qualidade; 

no dia 17 eram cidadãos cobrando democracia e fim da opressão do Estado, além de responder 

veementemente à monologia midiática dos últimos anos; já no dia 20 eram partidos políticos (de 

Direita e de Esquerda) e uma pequena parte de anarquistas. O que tornou o dia 20 uma data a ser 

estudada, pois estava ali uma forte vertente que confundia apartidarismo com anti-partidarismo; 

e também o forte apagamento da história, já que os partidos políticos de esquerda, que tanto 

fazem parte da nossa trajetória, foram obrigados a baixar suas bandeiras. Os desejos e anseios de 

uma população foram traduzidos como um desejo único anti-partidarista, o que acabou por 

silenciar as vozes apartidaristas e partidarista, que tanto vigoraram nos últimos dias de nossa 

história. Em meio a tudo isto, uma imagem metafórica chamou a atenção: enquanto os da 

Esquerda caminhavam na via direita da Avenida Paulista, os da Direita, na via da esquerda, o que 

por si só já evidenciava o paradoxo que é o animal político, desde a Grécia ao Brasil atual, já que 

o ser político não só se manifesta em palavras e ideologias, mas também em apagamentos e 

ressurreições históricas (ouviu-se muitos gritos fascistas e, por outro lado, palavras de ordem 



 
 

comunistas). Assim como podemos analisar no relato da militante de esquerda Ana Carolina 

Gomes (22 anos) no dia 20 de Junho: 

 
Não vou entrar no mérito da omissão da polícia militar frente à agressão que sofríamos 

porque, para mim, essa polícia tem mais é que ser extirpada do planeta terra e nunca 

quero precisar dela para me defender. Continuando o relato: depois que skins jogaram 

bombas em cima de nós, todo o bloco de esquerda se espremeu, o que tornou a 

respiração bastante difícil. Enquanto isso companheiros que se encontravam no fim do 

bloco eram duramente agredidos (ainda não sei se todos estão bem). O caos total. 

Selvageria. Fiquei com mais medo hoje do que em todos os dias em que a polícia veio 

pra cima da gente.  

Conversei, na medida do possível, com alguns manifestantes que nos hostilizavam. 

Confesso que não foi nada fácil manter a calma. OK, confesso que não mantive a calma 

e me exaltei diversas vezes. Perguntava se as pessoas faziam ideia do que era o fascismo 

e elas, com sangue nos olhos, continuavam a me chamar de oportunista. Perguntei a 

uma menina se ela era anarquista e ela respondeu que não se definia, não se delimitava. 

Que ela era brasileira e ponto. Nossa, que bonito. Que vazio. Perguntei se ela sabia que 

quem exaltava o discurso nacionalista em detrimento das bandeiras vermelhas era a 

ditadura militar e ela disse que não estava nem aí; “a ditadura foi legal”. Socorro.  

 

 
  Analisado o relato pessoal da militante, damos de encontro com vozes da 

política nacional e que constituíram a história Brasileira. Vemos o presente, aparentemente anti-

partidário, em contraste com o passado vigoroso em brigas partidárias, apontando para um futuro 

de discurso apartidarista. É possível analisar que no dia 20 de junho a ação simbólica de abaixar 

as bandeiras era mais sintomática do que isso, pois estariam ali apagando a história, de lutas de 

movimentos sociais (o movimento Negro, Feminista, Sindicalistas, GLBTS, entre outros). Vimos 

sete dias em que o valor da política foi discutido no melhor palco da história: as ruas, em que o 

dissenso, a polifonia, a heteroglosia, a carnavalização e o excedente de visão foram postos em 

prática e mostram que a vida estética dos livros, da teoria, dos teóricos têm uma única e perene 

fonte: a vida, lugar da ética, da política e, por isso, do dissenso.  
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