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O papel dos outros, para quem se constrói o enunciado, é excepcionalmente grande, como 

já sabemos. Já dissemos que esses outros, para os quais o meu pensamento pela primeira 

vez se torna um pensamento real (e deste modo também para mim mesmo), não são 

ouvintes, mas participantes ativos da comunicação discursiva. Desde o início o falante 

aguarda a resposta deles, espera uma ativa compreensão responsiva. É como se todo o 

enunciado se construísse ao encontro dessa resposta. (Bakhtin, 2003, p.301) 

 

 

E no encontro dessa resposta,deparo-me com a responsabilidade de falar sobre/de Bakhtin. 

Grande desafio para quem se encontra um pouco afastado do meio acadêmico. Entretanto é preciso 

encontrar motivação. O que não é difícil, uma vez que falar de Bakhtin é mexer com a emoção.  

Desde o ano de 2007, quando iniciei o Mestrado em Estudos Linguísticos, na Universidade Federal 

do Espírito Santo, tenho um desejo: conhecer profundamente as ideias desse grande pensador. E, foi 

então que, ao começar a releitura de algumas obras para a realização dessa escritura, vi-me diante 

da seguinte citação: “O homem vivente se estabelece ativamente de dentro de si mesmo no mundo, 

sua vida conscientizável é a cada momento um agir: eu ajo através do ato, da palavra, do 

pensamento, do sentimento; eu vivo, eu me torno um ato [...]” (BAKHTIN, 2003, p.128) 

Então, a partir dessa releitura, a motivação já havia tomado todo o meu ser. A vontade de 

agir através da palavra crescia cada vez mais e, com isso, crescia também em mim a 

responsabilidade do ato. De repente, precisava encontrar um tema para essa conversa. Tudo o que 

me vinha à mente, eu achava que não era compatível ou não estava à altura de Bakhtin, ou quem 

sabe, sentia-me muito aquém diante dos estudiosos desse autor. Resolvi deixar de lado os medos, a 

autocrítica e pensar que embora o texto fosse simples, já valeria a pena tê-lo iniciado, só pelo prazer 

de constatar que só mesmo Bakhtin poderia falar da linguagem, envolvendo o homem com todos os 

seus anseios.  

Por sorte, o Brasil estava vivendo momentos de grandes emoções. O país explodia em 

sentimentos e nacionalismo. O povo nas ruas gritando palavras de ordem por uma vida digna, por 

uma política decente, respeitosa, por melhor educação, por um sistema de saúde melhor, por 

segurança e até mesmo pelo direito de protestar. O país inteiro se viu refletido na grande massa que 

foi às ruas gritar por todas as coisas que estavam guardadas em cada um dos brasileiros. A voz era 
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uma só, mas havia uma diversidade de reivindicações. Algumas muito sérias outras criativas; 

algumas muito hilárias outras absurdas. Mas era só estar no meio dessa massa para fazer de cada 

uma sua própria reivindicação. Na verdade, toda essa massa representava o grande diálogo e mesmo 

que as pessoas não se conhecessem, a interação se completava através do desejo de cada um e na 

força da fé. Quanto a isso, Almeida (2009) diz, baseando-se em Bakhtin (1992), que 

 

 
o diálogo representa as relações entre interlocutores em um momento sócio-histórico 

compartilhado e é sujeito a mudanças devido às variações do contexto. O diálogo 

bakhtiniano vai além das relações face a face e engloba toda comunicação verbal, seja ela 

falada ou escrita (...). Toda produção linguística requer uma atitude responsiva e isso 

confere à linguagem o seu caráter dialógico. Para Bakhtin, é impossível pensar a língua fora 

da enunciação e nesse momento, o diálogo passa de uma simples relação face a face, para 

uma troca de ideologias que emanam do interior e da reflexão de cada indivíduo no 

processo de enunciação.  

 

 

E isso pode ser constatado na expressão das muitas vozes que fortaleceram os momentos de 

emoção pelos quais o país passou. Os depoimentos, que agora serão apresentados, pertencem à 

Revista Veja, de 26 de junho de 2013 e revelam os motivos que levaram cada um desses 

entrevistados a aderir ao grande movimento nacional de 20 de junho. Esses depoimentos 

contemplam pessoas de diferentes classes trabalhadoras, entre elas, advogados, estudantes, atletas, 

atores, servidores públicos, professores, engenheiros, arquitetos, médicos, aposentados, 

administradores de empresa, dentistas, analistas técnicos: 

 
1º) “Fiz questão de lutar por um paísmais justo. É o melhor presente que eu posso 

dar a minha filha, que hoje faz dois anos”; 

2º “As pessoas agora querem pedir outras coisas. Se todo mundo for para a rua, o 

governo será forçado a tomar uma atitude”; 

3º “O povo está de saco cheio de corrupção e de políticos que não governam para 

ele. O gigante acordou e não pode adormecer de novo”; 

4º “Os políticos precisam refletir mais nas suas decisões e ter um comportamento 

compatível com os anseios da população”; 

5º “Quero que a presidente Dilma se desligue da sua corrupta base de apoio no 

Congresso, una-se ao povo e faça a reforma política”; 

6º “Eu me sentiria uma covarde se deixasse essa moçada vir batalhar sozinha na 

rua. Enquanto eles vierem, eu também virei”; 



 

 

7º “O governo petista deu uma bolsa miséria à maioria da população e isso a calou. 

Fiquei indignada com esse silêncio”; 

8º “Jovens, idosos, professores, alunos, artistas. Todos em uma só voz. Eles terão 

medo da gente!”; 

9º “Acordamos para exigir mais, e cada vez mais, dos nossos governantes”; 

10º “É sensacional que isso esteja acontecendo em época de Copa das 

Confederações, porque mostra que o Brasil não é só festa, não é só futebol”.  

 

Todos sabem que essas manifestações tiveram o ponto de partida em um protesto, em São 

Paulo, contra o aumento de 20 centavos na passagem de ônibus, como podemos comprovar nos 

seguintes depoimentos: 1º) “Não é por 20 centavos, é por 20 milhões de motivos. Este país está 

todo errado”. 2º)“Os vinte centavos de aumento do ônibus foram só a gota d’água para eu e minha 

família irmos à rua para lutar contra a roubalheira e a corrupção”. 3º) “Minha motivação nunca foi a 

passagem de ônibus, até porque não ando de transporte público. A razão principal é lutar contra a 

corrupção”. 

Essas vozes unidas a mais de cem mil outras vozes reforçam a reflexão de Bakhtin sobre a 

atitude responsiva ativa no processo de enunciação. Para Bakhtin ([1979]), 2003, p.348, 

 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, 

responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com 

os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente 

na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal. 

 

E, mais adiante, Bakhtin (2003, p.349) reitera o seu princípio dialógico: “O homem entra no 

diálogo como voz integral. Participa dele não só com seus pensamentos, mas também com seu 

destino, com toda a sua individualidade”. 

E, foi com essa voz integral que um simples movimento criou força e tornou-se bem maior, 

avassalador, mobilizador a ponto de levar para as ruas multidões que ultrapassaram a contagem de 

um milhão de pessoas em todos os cantos desse país.  

Esse turbilhão de pessoas gritando, em uma só voz, as vozes de todos os corações, nos 

remete ao que Bakhtin (1988) falou sobre o objeto na prosa, em que o prosador conta com uma 



 

 

infinidade de caminhos para um multidiscurso social; o objeto do prosador são as diferentes vozes, 

sem as quais a sua voz não teria sentido ou não seria percebida. Segundo Bakhtin, no discurso 

humano, concreto e histórico, 

 

a orientação dialógica é naturalmente um fenômenopróprio a todo o discurso. Trata-se da 

orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus caminhos até o objeto, em 

todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de 

participar, com ele, de uma interação viva e tensa (BAKHTIN, 1998, p.88). 

 

Na perspectiva dialógica, o mundo é um acontecimento, do qual participam as inúmeras 

vozes que dão corpo ao diálogo. Segundo Jobim e Souza (2004, p.104), 

 

Embarcar na corrente do pensamento de Bakhtin requer, assim, nos seus próprios termos, 

uma forma de pensar incontestavelmente dialógica. Isso nem sempre é fácil em um mundo 

marcado pela fragmentação, no qual o homem é constantemente reificado em categorias 

dicotômicas e excludentes. O pensamento ocidental tem se mostrado preponderantemente 

monológico, daí a dificuldade maior de se substituir as abordagens reificadas de 

interpretação da realidade pelo modelo dialógico e polifônico proposto por Bakhtin. 
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