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O dialogismo, no conjunto da obra de Bakhtin (1999), constitui característica 

essencial da linguagem concebida como fenômeno ideológico que não pode ser 

reduzido a manifestações da consciência e do psiquismo, como propõem a filosofia 

idealista e o psicologismo. É no processo de interação entre indivíduos socialmente 

organizados que a linguagem se constitui. 

De modo geral, Bakhtin associa os fenômenos ideológicos às condições e às 

formas de interação social e, assim, considera a palavra, ou seja, a linguagem em 

sentido mais amplo, como fenômeno ideológico por excelência e também como meio 

mais sensível de interação. Para ele, 

 

a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas 

relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da 

vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a 

partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as 

relações sociais em todos os domínios. É portanto claro que a palavra será 

sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo 

daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda 

não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. 

(BAKHTIN, 1999, p. 41) 

 

É impossível pensar o homem fora dessa relação com o outro, uma vez que o 

sujeito só se constitui nesse processo de interação. Por isso, ignorar a natureza dialógica 

da linguagem seria o mesmo que desconsiderar a ligação existente entre a linguagem e a 

vida. Nessa perspectiva, o objetivo, aqui, é propor uma reflexão teórica em torno dos 

conceitos de dialogismo e interação verbal em Bakhtin e de sua importância para o 

contexto de sala de aula. 

O fenômeno da interação verbal, que liga dialogicamente locutor e interlocutor 

em um processo contínuo de interlocução, assume importante papel no conjunto do 
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pensamento bakhtiniano e, como bem observa Brait (2002), o teórico russo, buscando 

explicitar tal fenômeno, 

 

vai articulá-lo, ao longo de toda a obra, com alguns outros conceitos 

fundamentais para a análise dialógica do discurso, como é o caso de 

‘enunciação’, ‘outro’, ‘dialogismo’, dialogando diretamente com as vertentes 

mencionadas – método formal em suas várias versões e estilística -, na 

medida em que ambas, segundo o autor, desconsideram a interação para 

efeito de análise literária e linguística  (BRAIT, 2002, p. 140). 

 

Assim, Bakhtin desenvolve sua concepção de linguagem a partir de uma crítica 

rigorosa às correntes teóricas da Linguística que não permitem apreender a realidade 

essencial da língua, a interação verbal. Começa, então, pela crítica ao objetivismo 

abstrato, cujos representantes consideram como núcleo de todos os fenômenos da 

língua o sistema linguístico imutável, no sentido da totalidade dos traços fonéticos, 

gramaticais e lexicais que permanecem idênticos em todos os enunciados, o que garante 

a unicidade da língua e sua compreensão por todos os membros da comunidade 

linguística. Trata-se de um sistema estável de formas normativas, independentes do ato 

de criação individual, uma vez que o indivíduo já o recebe sincronicamente constituído: 

“Um tal sistema, o indivíduo tem que tomá-lo e assimilá- lo no seu conjunto, tal como 

ele é.” (BAKHTIN, 1999, p. 79) 

Essa vertente formal-sistemática da Linguística trata a língua como se fosse algo 

isolado, e isso é incompatível com uma abordagem histórica e viva da língua. De acordo 

com Bakhtin, o locutor não se utiliza da língua como um sistema abstrato de formas 

normativas que estão sempre iguais a si mesmas. Ao contrário, o que importa para ele é 

a flexibilidade das formas linguísticas, isto é, que elas sejam orientadas pelo contexto. 

Assim também o interlocutor não vai se limitar apenas ao reconhecimento da forma 

linguística utilizada, mas procurará compreendê- la num dado contexto concreto. Para 

Bakhtin, “o centro de gravidade da língua não reside na conformidade à norma da forma 

utilizada, mas na nova significação que essa forma adquire no contexto.” (BAKHTIN, 

1999, p. 92) 

Um erro do objetivismo abstrato apontado por Bakhtin diz respeito à separação 

entre a língua e o seu conteúdo ideológico. A língua, para a consciência dos indivíduos 

que a falam, de maneira alguma se apresenta como um sistema de elementos 



abstratamente isolados e, portanto, vazios de ideologia. Da mesma forma, a 

compreensão não constitui um ato passivo de apreensão de uma forma isolada que se 

basta a si mesma e por isso exclui qualquer resposta. Pelo contrário, a forma linguística 

 

se apresenta aos locutores no contexto de enunciações precisas, o que implica 

sempre um contexto ideológico  preciso. Na realidade, não são palavras o que 

pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, 

importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está 

sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. 

É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que 

despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida. 

(BAKHTIN, 1999, p. 95) 

 

Além disso, o objetivismo abstrato concebe a língua como um produto acabado 

que se transmite de geração a geração e, assim, acaba colocando-a fora do fluxo da 

comunicação verbal. Entretanto, não se pode separar a língua do fluxo com o  qual ela 

evolui. Diz Bakhtin: [...] Na verdade, a língua não se transmite; ela dura e perdura sob a 

forma de um processo evolutivo contínuo. Os indivíduos não recebem a língua pronta 

para ser usada; eles penetram na corrente de comunicação verbal. (BAKHTIN, 1999, p. 

108) 

Bakhtin mostra-se igualmente crítico em relação ao subjetivismo idealista, que 

apresenta como realidade essencial da língua o ato de criação individual da fala. As leis 

da criação linguística, consequentemente, são as da psicologia individua l, uma vez que 

os fatos da língua se ligam a explicações psicológicas. Para os representantes dessa 

tendência, a língua constitui um processo criativo ininterrupto de atos de fala, no qual 

nada permanece estável. Assim, a essência da língua está, diferentemente do 

objetivismo abstrato, na sua história: [...] A lógica da língua não é absolutamente a da 

repetição de formas identificadas a uma norma, mas sim uma renovação constante, a 

individualização das formas em enunciações estilisticamente únicas e não reiteráveis. 

(BAKHTIN, 1999, p. 82) 

Na base dos fundamentos teóricos dessa tendência, a criação linguística é 

análoga à criação artística, pois, em todo ato de fala, o que importa é a realização 

estilística e a modificação das formas abstratas da língua. A enunciação constitui, 

portanto, um fenômeno estético e, assim, apresenta-se como um ato puramente 

individual. 



Segundo Bakhtin, a enunciação não pode ser entendida como expressão da 

consciência individual interior, mas sim como produto da interação entre indivíduos 

socialmente organizados. Nesse processo, a palavra do locutor se orienta dialogicamente 

em função do interlocutor: 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo 

fato de que procede de alguém, como pelo  fato de que se d irige 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 (BAKHTIN, 1999, p. 113). 

 

Essa relação eu x tu não pode ser associada, entretanto, ao princípio da 

subjetividade 2, já que, na concepção de Bakhtin, a essa relação entre sujeitos que 

interagem, subjaz uma outra relação: a dos sujeitos com a sociedade. Assim, o sujeito se 

caracteriza, eminentemente, por pertencer a um meio social que determina seu discurso. 

A própria realização da linguagem numa enunciação concreta é inteiramente 

determinada pelas relações sociais, portanto o centro organizador de toda expressão não 

é interior mas exterior, ou seja, está situado no meio social que envolve o indivíduo. O 

subjetivismo individualista não é capaz de compreender a natureza social da enunciação 

e, assim, reduz o conteúdo ideológico das formas linguísticas ao mundo interior do 

locutor, apontando a enunciação monológica como ponto de partida. Mas, para Bakhtin, 

isso não permite apreender o núcleo da realidade linguística: 

 

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

de formas lingüísticas 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, 1999, 

p. 123). 
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Então, a comunicação verbal não pode ser compreendida e explicada fora do 

vínculo com a situação concreta. Para apreender a natureza real da língua, não basta 

associá- la à atividade psicofisiológica do locutor e do interlocutor. Ao contrário, é 

preciso inserir os sujeitos num complexo mais amplo: o da interação verbal concreta. 

As reflexões de Bakhtin acerca do princípio dialógico muito influenciaram os 

estudos sobre o texto e o discurso. Sua definição de enunciado 3  aproxima-se da 

concepção atual de texto, segundo a qual o texto se apresenta como um objeto 

significante que resulta da criação ideológica e da enunciação e que se define pelo 

diálogo entre interlocutores como também pelo diálogo com outros textos. 

As relações dialógicas não se restringem ao quadro estreito do diálogo face a 

face. Pode-se também compreender o dialogismo num sentido mais amplo, referindo-se 

a qualquer tipo de comunicação verbal, inclusive a que se estabelece por meio do texto 

impresso que constitui objeto de discussões ativas, ou então, se apresenta como resposta 

a outros textos: “Qualquer desempenho verbal inevitavelmente se orienta por outros 

desempenhos anteriores na mesma esfera, tanto do mesmo autor como de outros 

autores, originando um diálogo social e funcionando como parte dele.” (BAKHTIN, 

1993, p. 123) 

O dialogismo define o texto como um tecido de vozes que se entrecruzam, se 

completam, respondem umas às outras, ou então, polemizam entre si. Os textos são 

dialógicos, na medida em que constituem um embate de muitas vozes sociais; 

conquanto, podem produzir efeitos de sentido diferentes, em decorrência das estratégias 

discursivas utilizadas: de polifonia ou monofonia
4
. Assim, concordamos com Barros 

(1992, 2001), quando diferencia dialogismo e polifonia, empregando o termo 

dialogismo como princípio constitutivo da linguagem e polifonia como característica 

dos textos em que o dialogismo se deixa ver. 
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Essa questão do dialogismo que se constitui na medida em que um enunciado é 

concebido como reflexo de outro enunciado por refuta, confirmação ou 

complementaridade, pressupondo, assim, seu conhecimento prévio é uma constante em 

Bakhtin. Para esse autor, qualquer enunciado, inclusive o monólogo solitário, tem seus 

outros e só existe em relação ao contexto de outros enunciados: 

 

todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o qual está 

voltado sempre, por assim dizer, já  desacreditado, contestado, avaliado, 

envolvido por sua névoa escura ou, pelo contrário, iluminado pelos discursos 

de outrem que já falaram sobre ele. (...) O enunciado existente, surgido de 

maneira significat iva num determinado momento social e  histórico, não pode 

deixar de tocar os milhares de fios dialógicos existentes, tecidos pela 

consciência ideológica em torno de um dado objeto de enunciação, não pode 

deixar de ser participante do diálogo social. (BAKHTIN, 1993, p. 86) 

 

O modo como estamos articulando a questão das várias vozes que perpassam um 

discurso procura deixar claro o motivo pelo qual Bakhtin define o enunciado como um 

elo na cadeia de comunicação verbal, inseparável dos elos que o determinam interna e 

externamente e que nele provocam reações-respostas imediatas, uma ressonância 

dialógica. 

Isso explica, pois, a natureza dialógica da linguagem. Em sala de aula, por 

exemplo, não podemos deixar de observar isso. A sala de aula constitui espaço 

privilegiado para que essa interação ocorra. 

O fato de os alunos estarem fisicamente presentes, um diante do outro, numa 

situação de comunicação direta, faz com que, pela troca de informações, um texto seja 

construído conjuntamente. Trata-se de uma atividade de co-produção discursiva (Cf. 

MARCUSCHI, 1999, p. 84), que deve ter um significado para o professor. 

É no espaço da sala de aula que professor e alunos, mediados pela linguagem, 

constroem ativamente o sentido do mundo, colocando em jogo diversos modos de 

compreensão. Assim, o individual e o social são continuamente articulados e os sujeitos 

estão em constante negociação. Nesse processo, não se deve dissociar o verbal do 

social, pois, como bem observamos, um evento interacional não envolve somente a 

construção de sentidos, mas, sobretudo, a construção de relações e identidades sociais. 



Dessa maneira, ao participarem de um evento de interação em sala de aula, 

professor e alunos põem em jogo um sistema de regras interacionais que orientam e 

organizam a forma de ação de um para com o outro. A esse respeito, afirma Silva: 

 

Professor e alunos, além de possuírem intenções complementares, possuem 

igualmente relações de lugares e papéis complementares. As intervenções 

dos alunos visam a informar ao professor o que sabem, dar continuidade à 

interação e manifestar-se quanto ao que é dito pelo professor. A interação em 

sala de aula engloba ações do professor, reações dos alunos a essas ações, 

reações do professor às  ações dos alunos e reações dos alunos entre si. Esse é 

o universo psicossocial da sala de aula. (SILVA, 2002, p. 185) 

 

Se, na esteira das reflexões de Bakhtin, entendermos a linguagem não como 

código, mas como forma de ação social, como construção coletiva, nossa prática em 

sala de aula revelará o que os alunos tanto desejam: a aproximação com a realidade 

vivida por eles. Uma realidade que se torna plena no contato com o outro, que é capaz 

de modificar e também de ser modificado. 
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