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1. INTRODUÇÃO 

 

Os recentes protestos ocorridos pelo Brasil vêm corroborando as teorias de que o 

povo brasileiro está aprendendo a interagir de forma responsável com a gestão pública. 

Os brasileiros - tidos como historicamente adormecidos, com pouco ou nenhum 

interesse pela vida política  - se espalharam em manifestações pelo pais, fazendo 

gestores públicos rever decisões já tomadas, bem como propor novos caminhos diante 

das demandas surgidas. 

 

Pólis, a cidade grega, constituía-se com base em diálogos constantes - o demos – 

sendo que o povo, então, forneceu as bases do Estado grego. Na contemporaneidade a 

democracia almejada é relacionada à força de um Estado que mitigue as desigualdades e 

combata o marasmo político sendo necessária, para tanto, uma atitude participativa e 

responsável de todos os atores desse cenário. 

 

Para Bakhtin (2010, p. 101): 

 

Cada movimento, cada gesto, cada experiência vivida, cada pensamento, 
cada sentimento – deve ser um ato responsável; é somente esta condição que 
eu realmente vivo, não me separo das Raízes ontológicas do existir real. Eu 
existo no mundo da realidade inelutável, não naquele de possibilidade futura.  
 

 É este o objetivo deste texto: fazer as primeiras reflexões voltadas à aplicação do 

construto teórico de Bakhtin aos estudos das políticas públicas brasileiras.  
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Políticas públicas segundo SECCHI (2013, p.1) “tratam do conteúdo concreto e 

do conteúdo simbólico de decisões políticas”. O mesmo autor, na página seguinte define 

políticas públicas como “uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público”. 

Segundo ele são dois os elementos fundamentais de uma política pública: 

intencionalidade pública e resposta a um problema público.  Desta forma, então, a razão 

para o surgimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de um problema 

entendido como coletivamente relevante.  

 

Em Secchi (2013, p.11) encontramos:   

 

Políticas públicas tomam a forma de programas públicos, projetos, leis, 
campanhas publicitárias, esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas e 
organizacionais, subsídios governamentais, rotinas administrativas, decisões 
judiciais, coordenação de ações de uma rede de atores, gasto público direto, 
contratos formais e informais com stakeholders, entre outros.  
 

 

Se, por um lado, como afirma o autor, as políticas públicas tomam a forma de 

alguma coisa que virá em seguida, por outro lado elas são uma construção simbólica 

que resulta em um produto, ou melhor dizendo, em um bem público, que atinge uma 

coletividade. Há, então, quem cria, planeja, projeta e aplica, e quem usufrui dos bens 

distribuídos, instaurando-se a necessidade do diálogo entre esses dois lados.  

 

Rodrigues (2011) trata de políticas públicas e de um subconjunto delas: as  

políticas sociais, sendo que estas, na perspectiva do Welfare State,  denunciam  que as 

desigualdades socioeconômicas – sob forma de moradia precária ou violência urbana 

crescente, por exemplo - decorrem de situações estruturais. Para a autora, problemas 

econômicos, urbanísticos e sociais não são "problemas pontuais"; são, na verdade, 

formas de manifestação daquilo que somos como sociedade. A autora aponta que uma 

oportunidade se abre à nossa frente quando encaramos problemas sociais como sendo 

“de todos”, o que possibilita que os agrupamentos sociais possam dar saltos qualitativos 

em termos de vivência e de convivência social. Ela, então, analisa a importância da 

gestão das políticas públicas para a promoção da justiça social e a consolidação da 



democracia no Brasil, mostrando que a forma de gestão traduz valores sociais e 

imprime mudanças na forma pela qual o Estado e a sociedade se relacionam.  

 

Dessa forma – e tendo em vista a gestão das políticas públicas e a consolidação 

da democracia, como dito anteriormente – é de fundamental importância a presença 

ativa da coletividade : um grupo específico ou uma camada da população. Assim, as 

politicas públicas se configuram como resposta dos governantes para os grupos 

demandantes os quais, por sua vez, voltam a responder, na continua cadeia que se 

estabelece entre eles no exercício da cidadania configurado na vida em sociedade.  

 

Aquilo que somos como sociedade é o resultado da nossa construção histórica, 

cultural, econômica etc. O caldo cultural de que resulta o Brasil não pode ser hoje, visto 

como um obstáculo para a construção de um país menos desigual, uma vez que já foi 

dado o primeiro passo na direção de um Estado mais justo desde 1988, com a vinda da 

“constituição cidadã”, segundo Ulisses Guimarães.  

 

A partir do processo de redemocratização pelo qual passou o país, no final dos 

anos setenta, o panorama das políticas para eliminação das diferenças foi ganhando 

fôlego, e com a subida dos trabalhadores ao poder a resposta que conduziu ao Welfare 

State passou a se desenhar com mais rapidez, não só nos planos simbólicos, como 

também nos planos concretos.  

 

3. BAKHTIN 

 

A concepção bakhtiniana de “responsividade” configura-se ao mesmo tempo 

como exigência das práticas de interação social e como constitutiva dos processos de 

trocas entre seres humanos socialmente inseridos (MENEGASSI, 2010). Nesse cenário 

surge a questão do “desejo de resposta” como elemento motivador da assunção da 

palavra pelo sujeito que fala, elo da cadeia comunicativa constantemente em curso, 

constantemente em composição. Sempre única e sempre uma “reapresentação de 

outras”.  

Os limites de cada enunciado concreto como unidade de comunicação 
discursiva são definidos pela alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, 



pela alternância dos falantes. Todo enunciado – da réplica sucinta 
(monovocal) do diálogo cotidiano ao grande romance ou tratado científico – 
tem, por assim dizer, um princípio absoluto e um fim absoluto: antes do seu 
início, os enunciados de outros; depois do seu término, os enunciados 
responsivos de outros (ou ao menos uma compreensão ativamente responsiva 
silenciosa do outro ou, por último, uma ação responsiva baseada nessa 
compreensão). O falante termina o seu enunciado para passar a palavra ao 
outro ou dar lugar à sua compreensão ativamente responsiva (BAKHTIN, 
2006, p.275) 
 

 

Panhoca e Bonini (2011, 2012) vêm se voltando ao enfoque de políticas públicas 

pela ótica bakhtiniana, uma vez que o autor considera que o interlocutor está sempre em 

atitude responsiva, ainda que a resposta não se constitua em ato ou discurso imediato, 

entendendo-se que a compreensão responsiva se manifesta de diferentes modos, a 

depender das nuances da situação comunicativa em que locutor e interlocutor estão 

inseridos. 

 

O ato responsável é, para o autor, uma consciência que transforma uma 

possibilidade em realidade (BAKHTIN, 2010). 

 

Neste sentido, o estudo da responsividade, focado nas políticas públicas, 

pode/deve nos conduzir a formas de análise, no processo de construção dos 

diálogos/discursos dos atores envolvidos na concepção, na distribuição e na recepção 

das políticas públicas, uma vez que todos são responsáveis pela construção de uma 

coletividade plena.  

 

Para Bakhtin a palavra só pode ser considerada na sua inserção social. Palavra-

signo, inteiramente determinada pelas relações sociais, sempre orientada pelo/para o 

outro, em processos de co-construção eu-outro: “A palavra é uma espécie de ponte 

lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra se 

apoia sobre o meu interlocutor” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p.113).    

 

Surge, então, como pressuposto, a adesão do outro, parceiro nas relações sociais, 

que acolhe (mesmo que eventualmente não acate) a palavra que, sob a forma de 

“trabalho social”, lhe é dirigida, e sobre a qual ele irá, por sua vez, exercer, também, 



trabalho ativo, configurando-se, assim, um encadeamento de ações-trabalho que dará 

sustentação à ponte que, por sua vez sustenta tais ações.. 

 

O sujeito bakhtiniano é dinâmico e ativo (SOBRAL, 2009). Um sujeito de 

(re)enunciação é a força motivadora-propulsora do dialogismo como produtor de 

sentidos se configura pelo fato de o sujeito não se construir por determinação do outro, 

mas sim pelo esforço em se diferenciar dele.  Um eu que não é o outro, que é singular, 

mas que precisa do outro para vir a ser, sendo esse, um jogo coletivo. O eu que emerge 

no/do nós, razão pela qual entende-se que a intersubjetividade precede a subjetividade. 

 

Dessa forma, a subjetividade não pode ser concebida de forma apartada da 

alteridade, uma vez que é justamente no processo de buscar não ser o outro que o sujeito 

se constrói. Alteridade como condição de existência da formação do sujeito que emerge 

na/da vivência com o outro, que o delimita e o constrói ideologicamente; que lhe dá 

acabamento.  Um “eu” que se transforma em “vários eus” em processos de co-

construção.  Um “eu” que emerge do outro.  

 

É a consciência do outro – bem como a sua consciência da existência do outro – 

que “dá sentido” à consciência do eu. Amorim (2002, p.18) destaca que "a subjetividade 

bakhtiniana é sempre da ordem do entre ou da intersubjetividade". 

 

Nas palavras do próprio Bakhtin encontramos: 

 

Vivo no universo das palavras do outro. E toda a minha vida consiste em 
conduzir-me nesse universo, em reagir às palavras do outro. (...) A palavra do 
outro impõe ao homem a tarefa de compreender esta palavra. A palavra do 
outro deve transformar-se em palavra minha-alheia (ou alheia-minha). 
Distância (exotopia) e respeito. O objeto se transforma em sujeito (em outro 
eu) (BAKHTIN, 2000, pp. 385, 386). 
 

 

Na contínua transitividade entre eu-outro encontramos a palavra. Palavra que 

provoca a palavra-resposta , sendo que "o locutor termina seu enunciado para passar a 

palavra ao outro ou para dar lugar à compreensão responsiva do outro." (BAKHTIN, 

2000:294).  



O sujeito bakhtiniano, então, longe de ser um sujeito biológico, um sujeito 

físico, um sujeito metafísico é o sujeito social; o sujeito lingüístico. O sujeito da palavra 

do outro e o sujeito da palavra-outra, nos termos de PONZIO (2010), segundo quem é 

preciso uma palavra outra para encontrar o outro de si mesmo.  

 

Nesse cenário a enunciação transcorre nos processos interativos em que sujeitos 

reais se envolvem. Sujeitos sócio-históricos que configuram o cenário marcado por 

“critérios de avaliação ideológica”; marcados por “orientação apreciativa”. Dessa 

forma, valores apreciativos, então, são sócio-históricos; são da esfera do ideológico.  

São parte intrínseca do enunciado concreto, dado que a relação sujeito-linguagem ganha 

vida no meio social. Para Bakhtin, então, os processos humanos de compreensão são 

ativo-responsivos. São, portanto, permeados pela visão de mundo de um sujeito que 

“age através da linguagem” 

 

4. BAKHTIN,  POLÍTICAS PÚBLICAS E DEMOCRACIA 

 

O sujeito bakhtiniano é aquele que vive inserido numa situação de troca social, 

que remete ao agir, à interatividade, aos atos. O sujeito social emerge na/da concretude 

das situações sociais construídas por ele em parceria com o outro, o que conduz a uma 

complexidade dentro da qual soçobram relações de diversas naturezas, razão pela qual 

foi esta noção de sujeito a escolhida para uma discussão a respeito das políticas públicas 

e da difícil tarefa de se compreender esta construção dentro da forma de governo que 

denominamos “democracia”. 

 

Ponzio (2010, p.155) nos conduz a uma busca de sentido da palavra democracia 

afirmando que:  

 

Democracia” é uma palavra altamente apreciável, mas não clara do ponto de 
vista dos designadores, e que se classificar democrático é já tão insignificante 
e tão inevitável quanto para os políticos serem fotografados com crianças. Foi 
dito claramente que o fascismo que conquistará a America, o fará em nome da 
democracia.  

 



Como “enunciado concreto” as demandas do coletivo esperam respostas do 

poder público.  Estas respostas que, por sua vez - e sob a forma de (novo) enunciado 

concreto - voltam para o coletivo prenhes de expectativa de novos enunciados-resposta, 

que nem sempre vêm, ou vêm em “doses homeopáticas”. Como mostra Bakhtin: 

tornado enunciado concreto, "as palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, ou 

seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos" (BAKHTIN, 2006, 

p. 295). 

 

Na área das políticas públicas todo enunciado concreto - seja uma demanda do 

coletivo, seja uma proposta do gestor público  -  sempre tem duplo caráter, sendo 

resposta a outro, ao mesmo tempo em que abre-se para (novas) respostas de novos 

enunciados. Dessa forma, vem sempre marcado por uma atitude valorativa do 

enunciador. Por posicionamentos. Por isso, então, afirma-se que dar resposta é 

posicionar-se, não havendo possibilidade de não posicionamento. Um “posicionamento 

compulsório”, nos termos de Molon e Vianna (2012). 

 

E é desse jogo de posicionamentos, continuamente em curso - jogo mediado por 

políticas públicas - que organiza-se a vida do cidadão. Seu dia-a-dia, sua “qualidade de 

vida”. Seu estar no mundo. Desse modo, relações dialógicas estão constantemente em 

curso no universo das políticas públicas, cenário em que os atores estão constantemente 

em busca de resposta, em busca do outro, em busca “do outro sob forma de resposta”.  

 

Na concepção bakhtiniana, tanto quanto no universo das políticas públicas, é a 

visão de mundo que se tem - oriunda da realidade sócio-histórica na qual se está imerso - 

que define as formas pelas quais o sujeito estabelece suas relações na vida 

concretamente vivida. Posturas ativamente responsivas manifestam-se movidas por 

visões de mundo, por nuances valorativas e por orientações apreciativas frente aos 

diferentes enunciados concretos, provenham eles dos cidadãos ou dos agentes públicos 

(ARAÚJO, RIBEIRO e FERNANDES DOS SANTOS, 2012). Como visto em 

Rodrigues (2011) no universo das políticas públicas a forma de gestão traduz valores 

sociais e determina as maneiras pelas quais Estado e sociedade se relacionam.  

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Reiterando: Por que, então, estudar políticas públicas à luz das concepções 

bakhtinianas?  Por muitas razões, dentre as quais: 

 

1. Porque o sujeito na concepção de Bakhtin é social, sempre à espera de 

soluções coletivas. Os atores nas políticas públicas são/estão sujeitos de/ao discurso de 

construção de um bem estar coletivo. A qualidade de vida se constrói no diálogo entre 

poder público e sociedade civil - sociedade civil e poder público, fato este bem marcado 

ultimamente, nas-pelas vozes que irromperam nas ruas a partir de junho de 2013. 

 

2. Porque as políticas públicas trazem clara e fortemente as “marcas de 

sujeito”. Sujeitos dos quais emanam e sujeitos para os quais se dirigem. Dessa forma, a 

proposição de uma política pública manifesta-se sob forma de atuação com-sobre o 

sujeito, como uma atitude responsiva de gestores/políticos para seus cidadãos/eleitores. 

 

 

3. O processo dialógico na era da informação proporciona o debate, o 

compartilhamento de posicionamentos compulsórios. Responde-se porque se é 

compelido a responder, cada vez mais, de modo crítico. 

 

4. Porque no arcabouço das reflexões bakhtinianas o coletivo tem lugar de 

destaque. Noções como a de Intersubjetividade e a de eu-outro abrem espaço para a 

atuação junto às políticas públicas, como vimos em SECCHI (2013), segundo quem a 

motivação para o surgimento de uma política pública é a busca de atendimento para 

problemas e demandas entendidos como coletivamente relevantes. 

 

 

5. Porque se espera do poder público uma atitude continuamente responsiva, 

considerado o sujeito que demanda, da mesma forma que se espera do sujeito uma 

atitude continuamente responsiva em relação às políticas vigentes e demandadas, bem 

como em relação aos órgãos e agentes coletivamente instituídos – e, portanto, com 



poderes – para assim atuar, lembrando (mais uma vez) que para Bakhtin a compreensão 

responsiva se manifesta de diferentes modos, a depender da participação singular de 

cada um. 

 

6. Porque políticas públicas são sempre orientadas para um outro. São, 

sempre, processos de construção eu-outro. 

 

 

7. Porque na mesma medida em que emanam de negociações eu-outro, as 

políticas públicas - de forma claramente bakhtiniana – expõem uma intrínseca e 

constante reversibilidade de papéis-eu e papéis-outro, na cadeia ininterrupta de 

negociações demandadas pelo viver em uma sociedade organizada. 

 

8. Porque, como nos lembra Bakhtin, a palavra só pode ser considerada na 

sua inserção social. Dessa forma, toda política pública - tanto quanto a palavra a que 

alude Bakhtin - é palavra-signo, inteiramente determinada pelas relações sociais e 

sempre orientada pelo/para o outro, em processos de co-construção eu/outro, no contexto 

da coletividade. 

 

 

9. Porque frente a qualquer “enunciado concreto” que parta do coletivo os 

gestores públicos assumem postura responsiva, base do dialogismo que fundamenta o 

princípio e a possibilidade de governabilidade. Concordar, discordar, refutar, aceitar, 

negar, etc. - e as maneiras pelas quais tais ações são implementadas - configuram as 

formas pelas quais poder público e coletividade levam adiante a relação em que se vêem 

constituídos como tal, no espaço social. 
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