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A perspectiva discursiva dos gêneros, introduzida pelos estudos teóricos de 

Bakhtin (2006) considera que os enunciados fazem parte de uma cadeia discursiva, onde 

diversos elementos estão envolvidos, de acordo com a situação concreta de 

comunicação, situada social e historicamente. Os estudos do autor permitem entender 

que o enunciado pressupõe sempre sujeitos do dizer, cujas vozes expressam valores e 

estão sempre em algum tipo de relação dialógica. 

Bakhtin (2006) propõe que as relações de interação entre os sujeitos são vistas 

como processos que produzem diferentes linguagens e, consequentemente, uma grande 

diversidade de gêneros discursivos como mediadores das situações comunicativas.  

 

 A riqueza e diversidade dos gêneros discursivos é imensa, porque as 
possibilidades da atividade humana são inesgotáveis e porque em cada esfera 
da práxis existe todo um repertório de gêneros discursivos que sediferencia e 
cresce à medida que se desenvolve e se complexifica a própria esfera. 
(BAKHTIN, 2006, p. 262) 

 

As manifestações e protestos que tomaram as ruas de cidades de diferentes 

estados do Brasil no mês de junho de 2013, veiculadas intensamente pela mídia, 

evidenciaram um gênero discursivo bem próprio deste tipo de evento – o cartaz de 

protesto.  

Estes eventos, que levaram milhares de pessoas às ruas, seja por motivações 

individuais ou coletivas, materializaram-se em cartazes de protesto cujas características 

mais marcantes foram a criatividade, a irreverência e o diálogo com a linguagem das 

redes sociais, fato que se deve principalmente à origem dessas manifestações, que 

saíram das redes sociais e partiram para as ruas.  

O cartaz é um gênero discursivo que tem como finalidade discursiva estabelecer 

uma comunicação entre os sujeitos. Esta comunicação, no caso específico dos cartazes 
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de protesto relaciona-se a uma reivindicação e, nesse caso, o receptor esperado refere-se 

a um público de massa.  

Os cartazes de protesto observados nas manifestações por todo o Brasil 

demonstraram uma característica própria da atualidade, que é a possibilidade de cada 

um expressar sua idéia ou opinião, criar formas de comunicar, informar e socializá-las 

nos meios virtuais, nas redes sociais. Contudo, uma nova dinâmica se forma quando 

estas opiniões e ideias ultrapassam os meios virtuais e continuam no mundo real, 

tomando as ruas por meio destes cartazes que, apesar de expressarem vozes individuais, 

possuem uma intenção coletiva.  

Bakhtin (2006) afirma que os gêneros são apreendidos no curso de nossas vidas, 

como participantes de um determinado grupo social ou membro de uma comunidade.  

Os gêneros, nessa perspectiva, estão vinculados a enunciados concretos, em um 

processo dialógico. Para ele, os gêneros são aprendidos pelos sujeitos, como 

participantes de determinado grupo social ou membro de alguma comunidade. 

Logo, os gêneros são espécies de padrões comunicativos socialmente utilizados 

e representam modelos conhecidos, situados histórica e socialmente, que se 

transformam de acordo com as transformações das relações sociais.  

Dessa forma, é a comunidade social quem dá aos signos um conceito 

(BAKHTIN, 2006) e, portanto, estes não podem ser compreendidos isoladamente, na 

medida em que os mesmos estão imbuídos de valores atribuídos por essas comunidades 

e não constituem apenas um conceito. 

Alguns cartazes vistos nas referidas manifestações chamaram a atenção, não 

somente pela linguagem e os recursos empregados, mas pelo diálogo entre as 

linguagens de diferentes meios de comunicação. Um fato característico da geração 

atual, criada no contexto das novas tecnologias, para quem o suporte papel é cada vez 

menos valorizado.  

Percebe-se nestes textos das ruas o diálogo entre a linguagem das redes sociais 

com a linguagem da escrita no papel, cujas características do suporte trazem diferenças 

bem claras. Ressalta-se que suporte é tomado aqui como o formato físico ou virtual, 

servindo para tornar o texto acessível para fins comunicativos (MARCUSCHI, 2003).  



Os cartazes de protesto, um gênero discursivo bem próprio das manifestações 

populares, têm por finalidade não só expressar uma opinião, mas também chamar a 

atenção do leitor para uma causa ou idéia, buscando a sua adesão. 

Observa-se que vários jovens exibiam nestas manifestações cartazes convocando 

a população a aderir ao movimento. Para tanto, grande parte dos cartazes empregavam a 

linguagem das redes sociais associando-a ao texto da campanha publicitária de uma 

conhecida marca de automóveis, veiculada na mídia televisiva por ocasião das referidas 

manisfestações. Neste caso, convocavam as pessoas a saírem das redes sociais virtuais 

para o mundo real – as ruas. O uso de duas linguagens atuais – a das redes sociais e a da 

publicidade – contribui para a interação do público jovem e potencializa este chamado 

para a adesão ao movimento por meio de uma linguagem conhecida e cultuada pelos 

mesmos: “Saia dos Xvídeos  # vem pra rua”.  

Também a linguagem da informática, de fácil acesso nos dias de hoje foi 

empregada em alguns cartazes como no exemplo: “Estamos formatando o sistema”. 

Neste caso, o emprego do verbo formatar relacionando o seu sentido à ambiguidade do 

termo sistema, que aqui se refere não ao sistema no sentido da tecnologia, mas ao 

sistema político brasileiro, expressa a mudança a que os manifestantes reivindicam. 

Dessa forma, os cartazes destacados apresentam linguagem e estilo bem próprios 

dos dias de hoje e uma grande dinâmica de interação social, onde idéias e opiniões 

individuais são divulgadas nas ruas para uma coletividade que dissemina essa 

individualidade por meio do compartilhamento destes cartazes. 

Essas práticas sociais, relacionando o contexto social e o uso da linguagem em 

uma perspectiva dialógica, estão associadas a diferentes domínios da vida social dos 

indivíduos, que se apropriam destas diferentes linguagens, participando de eventos 

comunicativos em diferentes contextos (KLEIMAN, 2006). 

No caso dos cartazes de protesto, a linguagem empregada tende a expressar a 

subjetividade em um dado contexto histórico e social revelando formas de agir e pensar 

por meio de discursos que se materializam em um gênero cuja finalidade discursiva é 

reivindicar um desejo individual, mas que repercutirá na coletividade. Há, nesse caso, 

um objetivo particular de um “eu” com um efeito que contribuirá para o objetivo de um 

“outro” que, no caso das grandes manifestações, é a coletividade.  



Bakhtin (2006) postula que os gêneros regulam, organizam e dão significado à 

interação humana, constituindo-se como parâmetros sociais para a construção de seus 

enunciados, definindo como se processará a interação:  

 

Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do 
outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o 
gênero [...] Se não existissem os gêneros do discurso e se não os 
dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo da 
fala, se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a 
comunicação verbal seria quase impossível. (BAKHTIN, 2006, p. 283) 

           

A concepção de linguagem formulada pelo autor introduz uma nova visão acerca 

do sujeito nesse processo, que se constitui na relação de interação com o outro e não se 

apresenta “assujeitado”, nem como autor absoluto da expressão, mas sim como o lugar 

de encontro dialógico entre o mundo interior e exterior. 

De acordo com Miotello (2008), a teoria bakhtiniana, apesar de não negar o 

individualismo e a subjetividade, rejeita o individualismo abstrato, considerando que o 

conteúdo interior muda de aspecto, pois está sujeito à apropriação do material exterior, 

que dispõe de suas próprias regras, estranhas ao pensamento interior. 

Isso pode ser observado em um cartaz com a seguinte mensagem “Não 

queremos partidos. Queremos inteiros”. A exploração da ambiguidade da palavra 

partidos expressa nesse caso o desinteresse dos manifestantes em relação a uma 

situação estabelecida e que desagrada a todos – o fato de o povo não se sentir 

representado por partidos políticos que não defendem suas necessidades e atendem 

apenas a interesses particulares daqueles que se beneficiam das instituições que 

deveriam representar o povo.  A rejeição à presença de bandeiras partidárias durante as 

referidas manifestações confirma a idéia expressa neste cartaz por meio da linguagem – 

o povo não quer mais ser representado pela “metade” ( partidos),  mas por “inteiro”.  

Sem considerar este contexto, as condições de produção, circulação e recepção 

deste enunciado, além de sua condição dialógica, outros sentidos possíveis poderiam lhe 

ser atribuídos, impedindo o seu entendimento. 

Bakhtin (1995) defende que o individual não existe por si só, ele só se constrói 

pelo contexto e não há individualidade “pura”. Assim, não se pode isolar o sujeito do 

seu contexto e a compreensão não tem sentido passivo. Ele passa a perceber a 

linguagem na relação entre o eu e o outro. Não há verdade absoluta e os enunciados se 



concluem na realidade do outro. É nessa pluralidade de vozes que surgem os sentidos 

percebidos por cada um. 

Uma jovem durante as manifestações exibia um cartaz desculpando-se pelas 

manifestações: “Desculpem o transtorno. Estamos mudando o Brasil”. O discurso 

veiculado neste cartaz dialoga com uma conhecida frase presente em espaços públicos 

em construção ou em reforma, expressando a intenção dos manifestantes em mudar o 

país e a determinação em efetivar estas mudanças. O contexto histórico e social do mês 

de junho no país, época de manifestações em meio à realização de um evento esportivo 

internacional, justifica o pedido de desculpas aos turistas que supostamente 

participariam do evento. Entretanto, considerando-se a real finalidade do cartaz, as 

desculpas constituem um mero recurso expressivo para chamar a atenção do leitor. 

Neste caso, percebe-se a pluralidade de vozes e a ideologia que permeiam este 

enunciado, que é apenas um “elo na cadeia discursiva” (BAKHTIN, 2006) e são 

fundamentais para a construção do seu sentido nessa perspectiva dialógica.  

Neste aspecto, Bakhtin (2006) propõe a ideologia como um modo de percepção 

do mundo e do outro, condição inerente à linguagem: por mais que se queira ser isento 

de subjetividade, sempre que um enunciado é proferido, são atribuídos valores 

ideológicos.  

Um cartaz significativo e que evidencia esta idéia traz a frase “O povo não deve 

TEMER seu governo. O governo deve TEMER o povo”. Considerando-se os valores 

ideológicos e os elementos composicionais deste enunciado pode-se observar o 

posicionamento do manifestante em relação a este conteúdo ideológico, tomando-se a 

palavra povo como referência para uma opinião coletiva. A antítese empregada e a 

ambiguidade do termo destacado provoca o leitor, ao fazer alusão ao nome próprio de 

um político conhecido no país e que exerce uma função de peso no governo atual e, ao 

mesmo tempo, referindo-se ao verbo temer. O texto expressa não só uma opinião, mas 

uma tomada de posição bem distinta. Além disso, o cartaz destaca a importância do 

povo como instituição coletiva, com força para agir contra o governo, que deve estar ao 

seu serviço e não o contrário. 

De acordo com Miotello (2008), Bakhtin trabalha a ideologia considerando seu 

aspecto dialógico e concreto, diferente da perspectiva idealista proposta até então sobre 

este conceito. Além disso, ele introduz o aspecto da linguagem ao conceito de ideologia, 



que passa a ser considerada não somente a expressão de uma ideia, mas a “tomada de 

uma posição determinada” (MIOTELLO, 2008, p. 169).  

O dialogismo que permeia os gêneros discursivos e, no caso dos textos 

selecionados - o gênero cartaz de protesto, fica muito evidente com esta breve análise, 

que não tem a pretensão de esgotar todos os recursos apresentados na materialidade dos 

cartazes apresentados, uma vez que não é esta a proposta das reflexões aqui feitas.  

Também não cabe aqui discutir sobre as condições de leitura e os conhecimentos 

prévios necessários para o entendimento da ideologia e toda a informatividade presente 

nestes discursos, primordiais para uma leitura responsiva. 

Entretanto, o que se pretende com esta reflexão é evidenciar o dialogismo e a 

interação social como condições inerentes a tais discursos, como representação de um 

momento pelo qual o país atravessa e que coloca o gênero em evidência – o cartaz de 

protesto - na condição de importante material para reflexão sobre a linguagem e suas 

particularidades. 

Foram apresentados aqui apenas alguns exemplos da imensa gama de cartazes 

veiculados na mídia, principalmente pela internet. Contudo, o material disponível é 

muito mais amplo e as possibilidades de utilização destes textos como objeto de estudo 

são muito significativas.  

Quando se adota uma concepção de língua e linguagem como instrumentos 

interacionais (dialógicos), os sujeitos são vistos como construtores sociais, situados 

psicossocial, histórica  e ideologicamente (KOCH, 2002), ou seja, são considerados 

sujeitos ativos que - dialogicamente - se constróem e são construídos no e com o texto.  

Dessa forma, as práticas de linguagem pautadas na visão interacionista, 

considerando-se que os sujeitos são situados social e historicamente, conforme proposto 

por Bakhtin (1995; 2006), devem servir de orientação para as atividades de leitura e 

escrita, como construção de sentidos, considerando-se o dialogismo presente nas 

diferentes situações de interação social materializadas em gêneros discursivos. 
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Fonte dos cartazes: 
 
http://www.naosalvo.com.br/os-top-23-melhores-cartazes-das-manifestacoes  
http://g1.globo.com/brasil/cartazes-dasanifestacoes/platb 
http://www.casseta.com.br/blog/2013/06/21/os-melhores-cartazes-da-manifestacao/ 
 


