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O pensamento Bakhtiniano nos instiga a dialogar com os fatos históricos, nos 

motiva a ouvir as vozes sociais, que a sua vez, ajudam a estabelecer novos diálogos 

intermediados pela nossa própria voz, que também carrega inúmeras outras vozes, dessa 

forma, podemos avançar e chegar a novas verdades que chegam a nos complementar e 

abrir novos horizontes.  

Neste texto estabelecemos um diálogo com as manifestações de rua iniciadas, no 

mês de julho, nas principais capitais do país e que tinham como objetivo reivindicar 

melhorias no dia a dia da sociedade brasileira.  

As manifestações populares, logo, me remitiram à praça pública da Idade Média, 

onde o riso era uma forma irreverente de negar a voz oficial da igreja e da nobreza que 

eram as instancias sociais que ditavam as normas. 

Também, lembrou-me o carnaval como manifestação popular que se contrapõe à 

cultura oficial e que teve seu inicio na crítica à Igreja Católica como instituição mais 

poderosa da época (Idade Média). Também, o carnaval como o grotesco, onde o 

elemento principal seria o corpo, signo de alegria, festa e protesto. O carnaval que 

oferece uma suspensão temporária do proibido e tudo é transferido a nível material, e, 

não posso esquecer-me do carnaval brasileiro, que até os dias de hoje tende a inverter as 

hierarquias sociais, claro que guardando certas particularidades.  

 Segundo Stam, 

 

Numa sociedade contemporânea como a brasileira, e, inevitavelmente        

influenciado pelas hierarquias sociais, pelas assimetrias de poder. Branco e 

negros, homem e mulher, operário e patrão, heterossexual e homossexual, 

nestesentido, vivem carnavais distintos. O favelado que não tem dinheiro 

para comprar a bebida para festejar, aempregada mulata que é maltratada o 

ano inteiro e depois exaltada como símbolo sexual durante o carnaval, estes 

veem o carnaval de uma perspectiva mais marginalizada do que aqueles que 

exercem algum poder o ano todo, e por conseguinte, sentem menos 

necessidade de invertê-lo de maneira simbólica. (STAM, 1992, p. 51) 
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Em tudo caso, o carnaval enfoca uma tensão social, critica o poder estabelecido 

e indica algum caminho possível de transformação. 

Lembramos, assim que, através da história, quando o povo saiu para se 

manifestar na rua foi, sempre, para expressar alguma insatisfação. Assim aconteceu, 

quando, no mês de maio de 1968, os estudantes da Sorbonne faziam reivindicações 

desde o lugar social de estudantes universitários, movimento esse, que foi crescendo, 

diversificando até adquirir grandes proporções de consequências históricas. 

Desta vez, os protestos que surgiram sem liderança definida e reuniram milhares 

de pessoas nas ruas das grandes capitais brasileiras; que saíram clamando pelo fim da 

corrupção e da impunidade, por melhorias no transporte público, por melhorias na saúde 

e na educação, pela redução dos salários dos políticos; exigiam, também, indignados 

fins dos gastos bilionários com estádios para a Copa de 2014.Todos estavam ali graças 

ao poder de organização outorgado pelas eficientes redes sociais, indispensáveis nos 

dias de hoje: facebook, twuiter e outras que tinham possibilitado alto grau de articulação 

para erguer a voz nas ruas.Com isto, ficou claro para a sociedade que o governo e seus 

legisladores estavam longe de perceber o sofrimento desta massa popular. 

Esta resposta social, possivelmente, seja consequência da melhoria das classes C 

e D que hoje conseguem viajar e conhecer outras realidades, o que lhes oferece novas 

alteridades, da realidade vivenciada pelos jovens que tem certa facilidade, hoje, para 

cursar uma faculdade e conseguem questionar seu dia a dia e não só aceitam tudo como 

esta ali. Desta forma, surgem perguntas tais como: se somos um país em amplo 

desenvolvimento, por que a saúde vai tão mal? Se não se gasta pouco em educação por 

que não temos bons resultados? Se existisse menos corrupção não sobraria, por acaso, 

dinheiro para melhorar estradas, portos e aeroportos? 

Bauman,( 2010, p. 8) atento as mudanças sociais da pós-modernidade define 

muito bem esta situação: “Os prazeres da vida, insiste Freud, vem no mesmo pacote do 

sofrimento, a satisfação no mesmo do descontente, a submissão no mesmo da 

rebelião”(tradução nossa).  

Enfim, como resultado dos protestos o governo e o congresso responderam 

atendendo algumas demandas e mostraram alguns resultados que estavam mais 

accessíveis de serem alcançados. Para os manifestantes ficou claro que a classe política 

tinha se distanciado da realidade da população e que, nesse momento, não se sentiam 

representados nem pelos partidos políticos presentes no congresso, nem pelo governo. 

Por outra parte, também ficou claro que, apesar dos avanços acontecidos na área social 



nos últimos dez anos, isso, não dava legitimidade aos casos de corrupção que agridem 

qualquer princípio ético.  

Paolo Gerbando, sociólogo italiano, em entrevista a Folha de São Paulo (08/,07, 

2013)lembra do “interregnum”, termo criado por Gramsci (1891-1937), filósofo italiano 

contemporâneo a Bakhtin, para explicar um sistema de poder em colapso e que não 

possui sucessor pronto. Nessas fases de transição, segundo o autor, apareciam 

fenômenos estranhos, monstruosos e indecifráveis. Cabe nos perguntar se essa seria a 

cara dos atuais movimentos populares. Se olharmos para o mundo temos vozes que 

gritam por melhores condiciones de vida na Grécia, Itália, Espanha, Portugal, Egito, 

Chile, etc. 

Por outra parte é bem vinda a palavra do professor Geraldi , que ao analisar as 

enunciações do cotidiano reconhece a unicidade de cada momento histórico e de cada 

sujeito:  

 

Certamente a convicção hoje generalizada deque a linguagem é uma 

atividade constitutiva das consciências humanas e a certeza de que os 

sistemas linguísticos nunca estão prontos e acabados, mas se vão construindo 

na história, levam hoje a retomarmos as enunciações para nela detectarmos 

elementos indicadores de caminhos a percorrer na nossa formulação de 

nossas memórias do futuro. (GERALDI, 2010, p.99) 

 

Parece que uma nova consciência política esta se formando, uma nova forma de 

fazer política esta surgindo e esta se procurando novas respostas para velhos problemas. 

Istome lembra da voz do poeta Octavio Paz, prêmio Nobel de Literatura que em posse 

de o excesso de visão do artista, já na década de 1990, procurava novas respostas a 

velhas perguntas: “O novo pensamento não poderá renunciar a ouvir “a outra voz”, a 

voz da imaginação poética”.(PAZ, 1992, p. 497)(tradução nossa) 

Em qualquer proposta para sanaros problemas sócios históricos atuais deve se ter 

sempre presente à integração do homem, de suas paixões e de suas crenças. 
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