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O “eu” pode realizar-se verbalmente apenas 
sobre a base do “nós”. 

 
BAKHTIN/VOLOSHINOV (1926) 

 

Bakhtin e o Círculo perceberam que não bastaria apenas um estudo da língua em 

si para compreensão dos fenômenos da linguagem, mas seria necessário verificar 

também o agir humano, pois é por meio dele que ela acontece ao mesmo tempo em que 

os sujeitos da ação se constituem. Voloshinov (apud SOBRAL, 2009, p. 47) diz que o 

sujeito é pensado em termos de uma interação constitutiva com a sociedade: assim 

como precisa da sociedade para existir como tal, o sujeito constitui, em suas relações 

com outros sujeitos, essa mesma sociedade. 

Tal colocação evidencia a afirmação de Bakhtin/Voloshinov (1997[1929]) que o 

centro organizador da linguagem é o meio social e, aqui, notamos que o social está 

representado na pessoa dos interlocutores. Quando há uma relação entre duas pessoas, é 

uma relação social e histórica que envolve toda a sociedade, pois o sujeito locutor e o 

sujeito interlocutor fazem parte dela. Como Sobral (2009), afirmamos que nessa relação 

há o encontro das relações sociais que ambos, interlocutores, já vivenciaram, 

provocando o encontro dialógico com os enunciados de outrem. 

 Nessa perspectiva, se pensarmos em escola, compreendemos que professor e 

aluno também fazem parte de relações sociais, nas quais eles constituem um ao outro. A 

própria prática de produção textual já evidencia essa relação e o encontro de vários 

enunciados. Portanto, no momento de escrita, o aluno poderá refletir, enquanto sujeito 

participativo, sobre sua prática e o diálogo traçado em sua produção mediante os 

comentários do professor. 
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Percebemos, então, na filosofia de linguagem bakhtiniana, a importância dada à 

relação entre o eu e o outro (os interlocutores da enunciação em uma situação) devido à 

necessidade dialógica da linguagem. Bakhtin acredita que somente no dialogismo é que 

há possibilidade da constituição alteritária do sujeito, pois, na relação com o outro, o eu 

se formará. 

É pertinente dizer que, quando Bakhtin e seu Círculo falam sobre o outro, não o 

reduzem a uma pessoa, pois não se trata apenas de um diálogo entre duas pessoas e nem 

mesmo a constituição do eu e do outro se dá unicamente mediante esse tipo de diálogo. 

Em acordo com a visão bakhtiniana, Figueiredo (2005) explica:  

 
O outro é tudo o que circunda o eu: o meio social em que vive, a história do 

indivíduo e a história de seu meio, os textos com os quais este ind ivíduo já 

teve contato, as várias vozes trazidas por esses textos, os textos com os quais 

ele ainda terá contato. Ao mesmo tempo, este outro é constitutivo do eu, pois, 

segundo essa perspectiva, somos resultado desse confronto entre nossa 

individualidade, o meio social em que nos inserimos e a história 

(FIGUEREIDO, 2005, p. 12).  

 

Ponzio (2010), também partindo de Bakhtin, explica: 

 

O outro não é somente o outro em relação a você, mas é também outro você, 

o outro de cada um. E você o pode encontrar no momento em que sai do 

papel, sai do gênero, sai da identidade, sai do padrão, sai das emboscadas 

mortais das oposições, dos conflitos. Ali se encontra a sua palavra. 

(PONZIO, 2010, p. 10) 
 

De tais citações, concluímos que o outro não se encontra necessariamente frente 

ao eu, em um diálogo face a face, mas pode estar em um texto, em um livro ou ainda na 

mente do eu.  Comumente, pensamos em destinatário ao tratarmos sobre o outro, porém 

Bakhtin e o Círculo ampliam essa noção ao atribuir à linguagem um caráter dialógico, 

isso significa que, em qualquer momento de construção de sentidos e apreciações 

valorativas, o sujeito se vale de valorações outras para constituição da própria.  

Logo, verificamos a existência inevitável do outro, para quem se destina o 

enunciado, e do outro ou ainda outros que constituem a resposta ao destinatário. 

Suponhamos que um aluno esteja sozinho escrevendo seu texto (isso depois de uma 

discussão com o professor e, talvez, com colegas sobre o seu dizer), nesse momento não 

há professor, o único diálogo que o aluno trava é com as opiniões expostas em sala de 

aula, que constituíram sua consciência sobre o que dizer.  



 

 

Em qualquer prática social os enunciados dos outros estão presentes para 

dialogar com as nossas palavras e construir novos sentidos. Não há como escapar disso. 

Bakhtin (2000 [1970-71] afirma: 

 
[...] todas as palavras, com exceção de minhas próprias palavras, são palavras 

do outro. E toda minha vida consiste em conduzir-me nesse universo, em 

reagir às palavras dos outros [...] a palavra do outro impõe ao homem a tarefa 

de compreender essa palavra (BAKHTIN, 2000[1970-71], p. 383). 

 

Nessa direção, podemos verificar outra característica do sujeito bakhtiniano: 

alguém que, a partir da constituição com o outro, apresenta-se como sujeito agente. O 

contato com o outro, na relação dialógica, exige que o eu responda e participe da 

criação de sentidos. Bakhtin (1997[1929]) já dizia que “toda enunciação é uma resposta 

a alguma coisa e é construída como tal” (p. 101), assim, não há comunicação sem 

propósito, não se fala por nada ou para nada. 

O discurso é endereçado a alguém em resposta a outros e daquele que o recebe 

exige-se uma atitude responsiva, a qual ele dará, pois, como respondente ativo, ele 

participa nas práticas sociais e somente dessa forma é capaz de constituir-se, bem como 

de construir os sentidos que movimentam a linguagem. Essa participação do sujeito 

evidencia-se na escrita, pois, considerando-a uma prática social, podemos afirmar que 

ela é a resposta do autor a alguma coisa, a alguém, à sociedade, e no caso da escrita 

escolar não é diferente.  

De acordo com o que foi discutido em sala de aula, o aluno responderá mediante 

sua produção textual ao professor, aos colegas ou aos discursos trazidos à turma no 

momento de debate sobre o tema proposto. No momento da escrita, o aluno pode refletir 

sobre sua resposta, escolhendo a melhor maneira de dizer o que pretende, tendo em 

consideração o seu outro. 

  Poderíamos pensar que o outro da escrita do aluno seria somente o professor, 

afinal, ele é quem lerá a produção do aluno para avaliação. Nesse caso, o aluno buscaria 

adequar a sua escrita de maneira que agrade ao professor a fim de obter uma boa nota. 

Entretanto, considerando a filosofia de linguagem bakhtiniana, não poderíamos ficar 

somente nesse pensamento, sabendo que na escrita o aluno dialoga com enunciados de 

outros e cria respostas a esses enunciados, não significando apenas o que o professor 



 

 

pensou sobre o tema a ser desenvolvido, mas também o que os colegas disseram, o que 

a sociedade pensa.  

Quanto ao tipo de resposta que se espera do sujeito, Bakhtin/Voloshinov 

(1997[1929]) afirmam que não se exige do interlocutor apenas respostas de 

concordância, mas elas podem constituir-se em refutações, polêmicas, controvérsias, 

variando conforme a individualidade de cada um, pois, embora o sujeito seja constituído 

socialmente, ele apresentará uma forma peculiar quanto ao estilo de sua resposta. Na 

teoria bakhtiniana, o que determinará o nível da resposta será o tipo de compreensão. 

Bakhtin e seu Círculo defendem que o sujeito não se quer passivo, pois a 

natureza dialógica da linguagem exige que ele seja refratador dos dizeres alheios e de 

seus próprios dizeres, que não se conforme com um breve momento de “abstração 

passiva”, mas busque a compreensão ativa, não se conformando apenas em se deixar 

constituir pelo outro sem nada contribuir com a constituição do outro.  

A própria prática da linguagem exige uma atitude responsiva ativa do sujeito e, 

nesses termos, a palavra do outro impõe ao eu a tarefa de responder refratariamente a 

essa palavra. Quando pensamos a escrita, vemos claramente a busca do eu em encontrar 

uma palavra refratária singular, que responda ao outro, levando consigo seus valores. 

Ponzio (2010) fala sobre a necessidade de procurarmos uma palavra outra: 

 
[...] uma palavra “outra” no sentido de “alteridade”, não de “alternativa”; uma 

palavra de uma diferença que faz diferença, de uma diferença não indiferente; 

palavra singular, não intercambiável, insubstituível na sua própria relação 

com o outro único, responsavelmente, responsivamente, única para o outro. 

(PONZIO, 2010, p.14) 

 

Bakhtin (2000[1970-71]) mesmo diz sobre o desejo do sujeito de “não ficar na 

tangente”, porém “mergulhar na vida, tornar-se um homem entre os outros. Rejeitar as 

restrições, rejeitar a ironia. (...) convencer (instruir), e, por conseguinte, ficar por sua 

vez convencido” (p. 338). Essa colocação aponta para um sujeito agente ativo na 

comunicação, capaz de ser crítico sendo consciente dos sentidos produzidos na 

interação. Podemos pensar que esse é o tipo de escritor esperado nas produções de 

textos dos alunos, ou seja, um aluno crítico, capaz de posicionar-se frente às questões 

surgidas nas práticas sociais. 
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