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Com base nos estudos bakhtinianos, este trabalho traz a explicitação de sua 

concepção de linguagem, enfatizando a articulação entre o dialogismo e a alteridade, em 

dialética com a cultura, considerando-os como aspectos constitutivos da linguagem 

como interação, da identidade e da diferença e, ao final, apresenta uma análise do 

poema “Tecendo a manhã”, de João Cabral de Melo Neto.  

 

1.Introdução  

 

[...] , em qualquer enunciado, quando estudado com mais profundidade em 

situações concretas de comunicação discursiva, descobrimos toda uma série 

de palavras do outro semi-latentes e latentes, de diferentes graus de 

alteridade. Por isso o enunciado é representado por ecos como que distantes e 

mal percebidos das alternâncias dos sujeitos do discurso e pelas tonalidades 

dialógicas, enfraquecidas ao extremo pelos limites dos enunciados, 

totalmente permeáveis à expressão do autor (BAKHTIN, 2006, p. 299).  

 

Neste trabalho, buscaremos revisitar alguns pontos conceituais da obra 

bakhtiniana, de fundamental importância para a elucidação da constituição de sentidos 

dos enunciados nas enunciações, bem como da identidade do sujeito a partir da sua 

consciência social e, subsequentemente, promoveremos uma análise do texto – gênero 

discursivo poema –  

“Tecendo a manhã”, de João Cabral de Melo Neto, a titulo de aquisição de 

proficiência para futuras análises e estudos na experiência docente que doravante 

pretendemos implementar.  
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Diante disso, resumidamente, queremos enfatizar, neste texto, a chamada de 

atenção para o processo de leitura, compreensão, interpretação e escrita, o valor e 

importância da reflexão, da refração e da articulação dos conceitos de linguagem no seu 

caráter genérico, com o destaque dado para os aspectos do dialogismo e da alteridade 

relacionando-os com a cultura, uma vez que estes são indissoluvelmente imbricados.  

 

2.Referencial teórico  

 

Após leituras e releituras de alguns pontos do acervo bibliográfico, em 

constituição neste estágio de estudo e pesquisa, como mestrandos em (de) linguagem 

que somos, entendemos que é possível adequar perfeitamente à docência de Língua 

Portuguesa os pressupostos teóricos sobre a linguagem, na visão bakhtiniana, mesmo 

em que pese Bakhtin não tê-los pensados assim ou para o fim de ensino e 

aprendizagem.  

Ao pensarmos neste assunto, por pequeno que ele seja, achamos por bem 

justificar o quê e/ou qual foi o toque especial e motivador desta ideia. Então passamos 

aqui a expressá-lo.  

Se admitirmos a teoria da linguagem proposta por Bakhtin e o Círculo, que 

fundamenta nossos estudos e pesquisas, há que se observar algumas especificidades e 

características. Dentre elas, aqui queremos dizer que a enunciação é a representação da 

linguagem em ação, isto é, é o momento da realização da interação dialógica 

estabelecida entre sujeitos que participam de alguma situação, estabelecendo acordos, 

estipulando valores ou defendendo interesses, utilizando a língua a partir de uma esfera 

de atividade humana. A língua, aqui referida, vale reforçar, é usada e se mostra em 

forma de enunciados constituídos de palavras as quais obedecerão a uma recolha 

adequada para atender às necessidades comunicativas em função do horizonte social 

contextualizado.  

Para Bakhtin, a expressão de verdades – istina ou právda – ou de mentiras não 

representa domínio interior de um único indivíduo, porém, elas se estabelecem na 

interação dialógica entre pessoas que socialmente as procuram ou as escondem. Nessa 

visão, o outro, para o enunciador, não representa apenas um ser passivo ou uma 

realidade abstrata, mas deve ser admitido como um sujeito que reflete, refrata e 

responde, ativamente, ao seu enunciador. Isso posto, há que se aludir que, da palavra 



que uma pessoa se serve, nela reside a associação a si próprio e ao outro, como fruto de 

ação mútua de comunicação entre o locutor e o interlocutor socialmente organizados.  

Para que essa interação, essa comunicação verbal ocorra é necessário que se 

recorra à produção de um enunciado que são constituídos de palavras dos outros 

enunciados, remetendo assim às palavras de Bakhtin (2006), em que o enunciado é “um 

elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados”, podendo disso 

depreender que um enunciado é sempre uma resposta a enunciados anteriores e que está 

prenhe de respostas futuras:  

 

O objeto do discurso do falante, seja esse objeto qual for, não se torna pela 

primeira vez objeto do discurso de um dado enunciado, e um dado falante 

não é o primeiro a falar sobre ele. O objeto por assim dizer, já está 

ressalvado, contestado, elucidado e avaliado de diferentes modos; nele se 

cruzam, se convergem e divergem diferentes pontos de vista, visões de 

mundo, correntes. O falante não é o Adão bíblico, só relacionado com objetos 

virgens ainda não nomeados, aos quais dá nome peça primeira vez 

(BAKHTIN, 206, p. 299).  

 

Nesse sentido, estão contidas a parte real e a parte presumida do que se precisa 

para expressar a base do conceito de dialogismo e também de alteridade, uma vez que 

ambos, sob o olhar bakhtiniano, são aspectos que não podem ser imaginados 

separadamente. Então, o dialogismo, permitam-me assim compreender, é o ponto em 

que se entrecruzam os elos da corrente complexamente organizada de enunciados; e a 

alteridade não se encerra somente na ideia da existência do outro e nem apenas se reduz 

ao fato de ser diferente do outro, mas no fato de que o outro é aquele que constitui o eu 

e este o constitui também conforme se explicita a seguir em:  

 

O indivíduo não tem apenas meio e ambiente, tem também horizonte próprio. 

A interação do horizonte do cognoscente com o horizonte do cognoscível. Os 

elementos de expressão (o corpo não como uma materialidade morta, o rosto, 
os olhos, etc); neles se cruzam e se combinam duas consciências (a do eu e a 

do outro); aqui eu existe para o outro com o auxílio do outro (BAKHTIN, 

2006, 394 OK ).  

 

Com esses dizeres, pode-se inferir que a alteridade é o vértice para onde 

converge a interação de duas consciências – o dialogismo – é também o campo onde o 

Eu e o Outro se encontram, se constituem, e se revelam através dos enunciados 

concretos. A alteridade é um fato constante e através dela se percebe a identidade como 

sendo um movimento em direção ao outro, um reconhecimento de si pelo outro que 



tanto pode ser a sociedade como a cultura. E em tudo isso subjaz a intersecção da a 

linguagem.se é citação, onde as aspas terminam...e qual a referência? Não é citação.  

Bakhtin chama a atenção para o fato de que muitas avaliações sociais 

fundamentais não precisarem ser explicitadas verbalmente, por pertencerem ao contexto 

situacional comum ao grupo social ou, até mesmo, à cultura.  

Entendendo a cultura como o resultado do trabalho e do desenvolvimento 

histórico social de uma sociedade em um dado momento, tem-se a linguagem como dela 

indissociável, pois é ela que constitui, organiza e intermedeia as relações sociais.  

O senso comum refere-se à cultura como um conjunto de criações do espírito 

humano, em que os mais velhos transmitem suas experiências aos mais novos. Essas 

transmissões podem ocorrer por diversos recursos culturais, tais como: os eventos, os 

festivais, os espetáculos, os livros, os diversos tipos de mídias – jornais, revistas, rádio, 

televisão e internet.  

Na cultura, insere-se um contexto social que envolve o campo das ideias, as 

crenças, os costumes, as artes, a linguagem, a moral e o direito. Tudo isso caracteriza o 

modo de vida de uma comunidade na sua forma de refletir e refratar os fenômenos que 

se lhe apresentam tanto na infraestrutura ou supraestrutura social em um determinado 

tempo e lugar.  

Bakhtin aborda essa concepção fazendo ver a relação da cultura com o grande 

tempo quando diz que os gêneros do discurso encerram em si as finalidades 

comunicativas e expressivas e que também devem ser suportes para manifestação de 

cultura. Daí poder conceber que na teoria do dialogismo se insere a cultura e revelam-se 

as grandes criações e conquistas das civilizações e as grandes descobertas e ações dos 

homens no tempo e no espaço.  

Vale retomar e ressaltar outra ideia bakhtiniana, a de que os gêneros se originam 

no meio de uma tradição social, na qual se relaciona de algum modo e que a teoria do 

cronotopo reforça o fato de que o gênero apresenta sua gênese na cultura, logo, não há o 

nascimento original e nem a morte definitiva, e então, assim diz: “[...] No encontro 

dialógico duas culturas não se fundem nem se mesclam mas cada uma conserva sua 

unidade e sua totalidade aberta, mas ambas se enriquecem mutuamente” (BAKHTIN, 

1986, p. 7).  

Diante de todo o exposto, em especial esta última citação, há que se consolidar a 

ideia de que o dialogismo é um dos aspectos de linguagem que envolve muitos outros, 



mas aqui fazemos questão de enfatizar os aspectos da alteridade e da cultura que são 

indissolúveis e estão feericamente articulados ao dialogismo.  

 

3.Análise do texto  

 

Diante do que acima referimos, após as (re)leituras e contemplações da 

engenharia metalinguística utilizada pelo autor, João Cabral de Melo Neto, no seu 

poema “Tecendo a manhã”, passamos à tessitura de algumas considerações que fazem 

parte de nossa observação e que possam sustentar nossas inferências.  

Vale ressaltar que este texto, na riqueza de sua plurissignificação, possibilita-

nos, através de um olhar voltado para o horizonte espacial constituído pelas teorias 

bakhtinianas, mostrar nossa avaliação, compreendendo que ele é exemplo concreto de 

tudo ou quase tudo o que Bakhtin e o Círculo apresentam como explicitação pertinente 

à linguagem como interação e radicalmente dialógica. E aqui queremos dar destaque 

para três aspectos que são constituintes da linguagem e que são intimamente 

interligados: o dialogismo, a alteridade e a cultura.  

 

Tecendo a manhã  

João Cabral de Melo Neto (in: INFANTE, Ulisses. Do Texto ao Texto. 

Scipione: São Paulo, 1999)  

 

Um galo sozinho não tece uma manhã:  

Ele precisará sempre de outros galos.  

De um que apanhe esse grito que ele  

E o lance a outro: de um outro galo  

Que apanhe o grito de um galo antes  

E o lance a outro: e de outros galos  

Que com muitos outros galos se cruzem  

Os fios de sol de seus gritos de galo.  

Para que a manhã, de uma teia tênue,  

Se vá tecendo, entre todos os galos.  

E se encorpando em tela, entre todos,  

Se erguendo tenda, onde entrem todos,  

Se entretendendo para todos, no toldo  

(a manhã) que plana livre de armação,  

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo  

Que, tecido, se eleva por si: luz balão.  

 

O cantar de galo(s) faz parte de uma cultura do mundo agropastoril da zona 

rural, anuncia ao ruralista que o dia já está chegando e que está na hora de se levantar. A 

partir desse gancho cultural, o autor criador deste poema inicia o texto colocando-o em 

diálogo  



com o provérbio – “Um galo sozinho não tece uma manhã:/ele precisa sempre 

de outros galos.” e “Uma andorinha sozinha não faz verão.” Em ambos os textos, pode-

se admitir a ideia do dialogismo se substituirmos galos e andorinhas por enunciados 

como sendo “elo na cadeia complexamente organizada de outros enunciados”; a forma 

linguística sempre, por nós grifada reforça o pensamento de que um enunciado nunca é 

puro de origem, estão em permanente dialogismo, como nos diz (SOBRAL, 2008, p. 

21) “ainda “respondemos” aos gregos, e nossos discursos já estão “interrogando” 

gerações futuras que não vamos ver”. Pode-se daí relacionar nossos discursos aos gritos 

dos galos.  

Outro aspecto cultural e de senso comum é que a identidade do grito de um galo 

não é igual ao do outro galo, então aí se pode caracterizar a questão da diferença. Mas é 

nessa relação entre identidade e diferença que se estabelece a alteridade e um sujeito 

constitui o outro reciprocamente. Isso pode ser detectado nos versos: “Que com muitos 

outros galos se cruzem/Os fios de sol de seus gritos de galo./Para que a manhã, de uma 

teia tênue,/Se vá tecendo, entre todos os galos”.  

Retomando os dois primeiros versos: “Um galo sozinho não tece uma 

manhã:/Ele precisará sempre de outros galos”, efetiva-se o que Volochínov diz em 

Discurso na arte e discurso na vida: “[...]o discurso verbal, tomado no seu sentido mais 

largo como um fenômeno de comunicação cultural, deixa de ser alguma coisa auto-

suficiente e não pode mais ser compreendido independentemente da situação social que 

o engendra”. Nessa visão “um galo sozinho” pode ser considerado como o discurso 

verbal e a expressão, “outros galos”, corresponde à situação social que engendra o 

discurso.  

A incompletude sintática dos versos “De um que apanhe esse grito que ele/ E o 

lance a outro: de um outro galo/ Que apanhe o grito de um galo antes” alude ainda ao 

acabamento dos enunciados pelos outros, e à incompletude do sujeito bakhtiniano, que 

só é completo na alteridade, com o outro.  

Conforme afirmamos no início desta análise, a plurissignificação deste texto 

permite as mais longínquas formas de reflexão e refração, no entanto tomamos apenas 

alguns pontos por questões técnicas de produção deste gênero discursivo e deixamos 

aqui o nosso grito, para que outros galos o tomem e o levem para outros galos, pois 

estes estarão prenhes de respostas futuras.  

 

 



4.Considerações finais  

 

Diante de tudo o que acima expusemos e consideramos, entendemos que neste 

poema “Tecendo a manhã”, do engenheiro das palavras, João Cabral de Melo Neto, está 

explícita a concepção bakhtiniana de que:  

 

[...]qualquer enunciado, quando estudado com mais profundidade em 

situações concretas de comunicação discursiva, descobrimos toda uma série 

de palavras do outro semilatentes e latentes, de diferentes graus de alteridade 

[...] Cada enunciado isolado é um elo na cadeia da comunicação discursiva. 

Ele tem limites precisos, determinados pela alternância dos sujeitos do 

discurso (dos falantes), mas no âmbito desses limites o enunciado, como a 

mônada de Leibniz, reflete o processo do discurso, os enunciados do outro, e 

antes de tudo os elos precedentes da cadeia (às vezes os mais imediatos, e vez 

por outra até os muito distantes – os campos da comunicação cultural). 

(BAKHTIN, 2006, p. 299)  

 

Outrossim, destacamos e fortalecemos nossa convicção de que a qualidade do 

ensino da língua materna se construirá na proficiência do professor em relação à 

concepção da linguagem como interação social e que o ensino se organize em forma de 

enunciados devidamente apresentados nos diferentes gêneros discursivos.  
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