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O trabalho visa à discussão e à reflexão dos conceitos de sujeito, alteridade, 

diálogo e ideologia no Círculo de Bakhtin. Na era da cultura digital, esses conceitos são 

fundamentais para o entendimento da constituição das identidades dos sujeitos nas redes 

sociais, em especial, no Facebook. É interessante mostrar a importância de estudos 

sobre as novas mídias digitais na contemporaneidade, pois possibilitam a interação e o 

diálogo entre sujeitos virtuais.  

1. Mídia e cultura digital 

  

Na sociedade atual, também denominada sociedade da informação, do 

conhecimento e, mais recentemente, da interatividade, temos vivenciado profundas 

mudanças na economia, na política, na educação e, principalmente, nas formas de 

conceber a linguagem, a cultura e a nós mesmos. Essas mudanças podem ser atribuídas, 

em grande parte, ao surgimento de novas mídias digitais, principalmente com a 

disseminação e popularização da Internet, que veio revolucionar as formas de 

comunicação e, consequentemente, a vida das pessoas. O advento da Internet e as 

constantes transformações pelas quais a sociedade vem passando têm influenciado 

significativamente as condutas dos seres humanos na contemporaneidade. Essa 

influência acontece porque, a cada dia, eles utilizam redes de comunicação para 

produzir e difundir as informações (LISBÔA; COUTINHO, 2010).  

 É interessante precisar as mudanças provenientes do surgimento de novas 

tecnologias de informação e comunicação, sobretudo nas três últimas décadas, que 

acabaram trazendo consequências para a compreensão dos arranjos socioculturais. 

Durante quase todo o século XX, a cultura de massa instituiu uma lógica na qual o 

discurso e o conteúdo presente nos produtos culturais midiáticos tendiam à 

padronização dos saberes e dos gostos das pessoas (LIMA, 2009). Agora, na 

contemporaneidade, vemos uma mudança considerável na forma de recepção desses 

saberes, consolidada pela convivência e pela interação das mais diferentes culturas nos 
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espaços digitais. Em outras palavras, o que importa nesta revolução tecnológica, 

também conhecida como era digital, é a utilização desses diferentes saberes e 

competências em redes globais, o que proporciona a construção linguística e cultural da 

cibercultura enquanto cenário para produção cultural e midiatização social (LISBÔA, 

2010), um cenário comunicacional desenhado pelas mídias digitais que tem a 

interatividade como conceito-chave, pois a busca por diferentes formas de interação e 

participação é cada vez mais facilitada pelas novas tecnologias. Na cibercultura as 

mídias não convivem simplesmente, mas convergem na coexistência de uma cultura de 

massa que permanece e da cultura das mídias ainda em plena atividade (LIMA, 2009). 

Com isso, pode-se dizer que há também uma maior variedade e diversidade de 

discursos, ideologias e culturais circulando na esfera. 

 

2. A concepção de sujeito no Círculo de Bakhtin 

  

Para o Círculo de Bakhtin, a questão do sujeito está entre as mais importantes, 

uma vez que ele mobiliza conceitos fundamentais para sua constituição, entre eles o 

diálogo, a alteridade e a ideologia. Em Marxismo e Filosofia da Linguagem 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1999), por exemplo, a concepção de sujeito é social, já 

que o sujeito emerge a partir das interações verbais com o “outro”, ou seja, a partir do 

diálogo com outros sujeitos sociais. O sujeito é individualmente e socialmente pensado 

em suas relações com outros sujeitos que o constituem e são também constituídos por 

ele. Toda relação entre pelo menos dois indivíduos é um evento social, uma relação 

social e histórica. O sujeito bakhtiniano é também dotado de uma constituição psíquica 

que explica sua identidade “relativamente fixada”, por elementos que lhe permitem 

perceber certa continuidade psíquica em si mesmo, o que ele mesmo identifica como 

seu “eu”. A identidade do sujeito é “relativamente fixada”, pois, se sua consciência 

permanece com certa continuidade, ela também não deixa de se modificar nas relações 

com os outros, ou seja, o sujeito não deixa de ser ele mesmo, porém, vai se alterando a 

partir dessas relações. Nesse sentido, ele é também uma entidade em mutação 

(SOBRAL, 2009).  

 

2.1. O sujeito dialógico 

 



O sujeito bakhtiniano é dialógico, pois se constitui na interação com outros 

sujeitos. O dialogismo de Bakhtin é fundamentado na impossibilidade de se conceber o 

sujeito fora do discurso, já que a interação dialógica, que o constitui, só ocorre num 

dado evento discursivo.  

A partir da concepção de dialogismo, Bakhtin afirma que a linguagem é 

dialógica, já que os enunciados discursivos têm seus sentidos produzidos pela presença 

constitutiva da intersubjetividade nas situações concretas do exercício da linguagem. As 

relações dialógicas são relações de sentido estabelecidas entre dois enunciados 

discursivos (FIORIN, 2006). Nelas, há sempre, inevitavelmente a palavra o “outro”, ou 

seja, “o enunciador, para constituir um discurso, leva em conta o discurso de outrem, 

que está presente no seu” (FIORN, 2006, p.19).  

 Do conceito de dialogismo designa a condição essencial do ser e agir dos 

sujeitos. O sujeito só existe na relação com outros sujeitos, assim como só age em 

relação a atos de outros sujeitos. Segundo o Círculo, adquirimos a linguagem em 

contato com os usos da linguagem nas situações enunciativas em que somos expostos. 

Assim, o sentido nasce do diálogo entre formas de enunciados/discursos passados já 

produzidos, e formas de enunciados/discursos futuros, que podem vir a ser produzidos 

(SOBRAL, 2009). 

 

2.2. O sujeito ideológico 

  

A ideologia, para o Círculo de Bakhtin, se constrói nas esferas das interações 

dialógicas. Nesse sentido, o sujeito é ideológico, pois também se constitui nas 

relações/interações sociais com outros sujeitos, com outras ideologias, portanto. Na 

concepção do Círculo, qualquer enunciado é sempre ideológico, não existe enunciado 

que não seja ideológico. “E ideológico em dois sentidos: qualquer enunciado se dá na 

esfera de uma das ideologias [...] e expressa sempre uma posição avaliativa” (FARACO, 

2003, p. 46-47). Por isso, para Bakhtin (1999), tudo o que é ideológico possui 

significado e é, portanto, um signo, pois, para ele, sem signo não há ideologia. O signo 

carrega, em sua constituição, de um lado, uma oficialidade que o faz pertencer a 

determinado sistema ideológico e, do outro, uma necessidade de reorganização por meio 

do contato desse signo nas relações cotidianas travadas pelos sujeitos (BAKHTIN, 

1999). A ideologia é, portanto, essa dupla face que faz com que o signo se mantenha na 

história e também se transforme nas relações dialógicas.  



 

3. Alteridade e identidade 

  

Para Bakhtin (2000), é na relação com sua alteridade que os indivíduos se 

constituem. O sujeito se reflete e se refrata no “outro”. O processo de constituição e 

alternância contínua do sujeito não surge de sua própria consciência, mas é algo 

consolidado socialmente, através das interações, das palavras, dos signos. Constituímo-

nos e nos transformamos sempre por meio do “outro”, sempre em relação dialógica com 

o “outro”. A noção de alteridade relaciona-se com a de pluralidade. Em Estética da 

Criação Verbal (2000), Bakhtin afirma que é impossível qualquer indivíduo defender 

sua posição sem correlacioná-la a outras posições, o que nos faz refletir sobre o 

processo de construção da identidade do sujeito, cujos pensamentos, opiniões, visões de 

mundo, consciência etc., se constituem e se organizam a partir das relações dialógicas e 

axiológicas com outros sujeitos, discursos e falares. Esse sujeito traz em sua 

subjetividade as marcas dos aspectos sociais e históricos de sua vida em sociedade, de 

sua “intersubjetividade” (SOBRAL, 2009), que vão juntando-se, gradualmente, a sua 

identidade, a partir do reconhecimento de seu ser pelo “outro”. O sujeito age sempre 

(incluindo todos os atos verbais, cognitivos, etc.) com base em uma avaliação/valoração 

daquilo que o faz agir/falar, e pela qual se responsabiliza a partir da identidade que 

forma e das coerções que suas relações sociais lhe impõem ao longo da vida e que vão 

alterando essa identidade que ele veio a formar (SOBRAL, 2009).  

Para o Círculo de Bakhtin, o sujeito é sempre respondente, visto que sua ação é 

sempre uma resposta a compreensão do “outro” e assim ele é também responsável, pois 

responde pelo sentido que desencadeou sua ação. Dessa forma, podemos concluir que é 

a relação de alteridade que funda a responsabilidade, pois o homem nunca está 

completamente concluído, pois tem a necessidade estética do “outro” para lhe dar um 

acabamento externo (BAKHTIN, 2000). O acabamento que o “outro” dá ao sujeito, 

devido ao excedente de visão que mantém sobre ele, é o que constitui a individualidade 

do sujeito. Sua individualidade não existiria se o homem não a criasse (BAKHTIN, 

2000). O homem que vive em sociedade obrigatoriamente é constituído e modificado 

por ela da mesma maneira que a constrói e a modifica.  

Bakhtin afirma que a alteridade se encontra dentro do sujeito, porém Ponzio 

(2011) ressalta que todos os pensamentos do sujeito são diálogo, o diálogo já é uma 

imposição em um mundo que já pertence aos outros e a linguagem é sempre alheia, pois 



se dá no exterior social. As palavras próprias, na realidade, são palavras alheias que 

perderam as aspas. O “outro” é, nesse suporte, inseparável do “eu”, porém não pode ser 

englobado na totalidade do “eu”, pois “permanece refratário a toda categoria que queira 

eliminar sua alteridade e subjugá-lo à identidade do eu” (PONZIO, 2012, p. 193). 

Assim, o diálogo sempre vai ser uma armadilha para o fechamento da identidade do 

“eu”. Ao ressaltar a importância dos múltiplos papéis na constituição da identidade do 

sujeito, Ponzio assegura que o “eu” já está em seu papel: 

 

[...] porque o papel me toma: sou professor, marido, pai, italiano, branco, 

masculino e muito frequentemente estes papéis não estão contentes juntos, 

mas brigam entre si. Certos dias eu quero ser o pai e, sou obrigado, ao invés, 

a ser o professor e me pergunto que coisa escolher. Assim sou uma série de 

divisões. O eu é constitutivamente dialógico no sentido de que é dividido, 

que a alteridade é incorporada (PONZIO, 2012, p. 52).  

 

 

4. A constituição da identidade nas redes sociais: o Facebook 

 

O interesse cada vez maior por questões acerca das identidades sociais é 

resultado das diversas mudanças que vêm ocorrendo nas práticas de sociabilidade do 

mundo contemporâneo. Segundo Nóbrega, antigamente, a identidade era definida por 

um determinado grupo social, mas hoje ela é uma questão subjetiva que passa pelas 

escolhas individuais (NÓBREGA, 2010). O grande fluxo de informação, bem como seu 

fácil acesso, disponibilizou diversas formas de interagir com o mundo, ao mesmo tempo 

em que contribuiu para propiciar uma redefinição das relações identitárias construídas 

em novos contextos digitais de produção discursiva (NÓBREGA, 2010). Nesses 

contextos, as concepções identitárias definem-se múltiplas e multifacetadas. Essa 

reflexão só demonstra que a identidade é algo em constante construção e transformação, 

produto de valores e escolhas pessoais. Nesse espaço digital, emerge e figura de um 

sujeito pós-moderno, um sujeito profundamente marcado pela liquidez dos novos 

tempos (BAUMAN, 2001), visto que, inserido num espaço de rápidas e constantes 

transformações, num espaço digital onde circulam informações de maneira instantânea e 

fluida, também a identidade desse indivíduo passa a ser fluida, temporária e de difícil 

delimitação.  

Na onda da era digital, as redes sociais ganham cada vez mais espaço ao 

popularizarem-se de maneira rápida e massiva, trazendo muitas novidades no campo da 

comunicação.  Por abranger um universo muito grande de usuários, elas constituem-se 



em meios de socialização, em instrumentos de expressão, de comunicação e de 

discussão de temáticas variadas que servem de norte para questionar, refutar, partilhar 

ou organizar os diversos saberes e valores de uma determinada cultura (LISBÔA; 

COUTINHO, 2010). “O grande pressuposto-base da existência dessas redes é 

preponderância da interacionalidade na construção ou na troca de informações” 

(CARVALHO; KRAMER, 2013, p. 80). As redes sociais congregam pessoas, que 

criam perfis virtuais para si mesmas, nos quais acrescentam informações a seu respeito, 

como interesses pessoais e profissionais, vídeos, fotos, mensagens e textos de diferentes 

naturezas.  

 Nas redes sociais as pessoas agrupam-se de acordo com interesses em comum 

dos sujeitos inscritos (CARVALHO; KRAMER, 2013). As redes sociais configuram-se 

como um local onde essa e outras vertentes das representações identitárias convergem. 

Nelas veicula-se aquilo que se é, ou aquilo que se almeja ser. É um espaço de 

construção dos sujeitos. Um local onde aqueles que se identificam unem-se sob a ótica 

do pertencimento. Assim, fazer parte de uma comunidade digital: 

 

[..] é compartilhar um mesmo território, os mesmos sentimentos e 

impressões. É exibir-se da forma que se achar mais conveniente, carregando 

consigo a segurança de ter ao lado várias outras pessoas que pensam da 

mesma forma e que assim reforçam o ideal de grupo (NÓBREGA, 2010, p. 

97).  

 
 

Dentro das redes sociais, destacamos o Facebook, que na atualidade é uma das 

redes sociais mais populares no Brasil. Por isso, acredita-se que o estudo do Facebook, 

especificamente das mensagens que nele circulam, é de extrema relevância e 

importância para a investigação e análise da construção das identidades sociais, uma vez 

que o ingresso na rede social configura-se como um espaço amplo em que é permitido 

construir e divulgar a concepção identitária que se deseja à medida que os usuários da 

rede interagem, dialogam instantaneamente com outros usuários. As postagens de 

qualquer perfil no Facebook trazem, na interface, a possibilidade do acréscimo de 

comentários, de compartilhamentos da informação para amigos da rede do ato de 

“curtir”. “Curtir” significa indicar a aprovação de algum conteúdo divulgado, seja por 

perfis pessoais ou institucionais. (CARVALHO; KRAMER, 2013). Todos esses 

aplicativos sugerem a existência de uma modalidade de interação específica, bem como 



têm implicações na formação das identidades dos usuários da rede social. (ROSA; 

SANTOS, 2013).  

 

5. Algumas considerações 

 

Nesse texto, discorremos sobre as transformações e as mudanças ocorridas nos 

meios de interação e comunicação na sociedade, que foram impulsionadas 

principalmente pelo surgimento da internet, bem como de suas novas mídias digitais. 

No mundo contemporâneo, vivemos a era da revolução digital, período que mobiliza 

nas redes virtuais a interação entre diferentes sujeitos, culturas e ideologias. Nesse 

sentido, a reflexão dos conceitos de sujeito, diálogo, ideologia e alteridade no Círculo 

de Bakhtin são de fundamental importância para a investigação e análise do processo de 

construção das identidades no espaço das novas mídias digitais, especificamente, na 

rede social Facebook, visto que, para Bakhtin, a  identidade, a subjetividade do sujeito é 

constitutiva, ou seja, se dá na relação, na interação com outros sujeitos sociais.  Percebe-

se que esse processo envolve também as relações de alteridade nesse espaço digital, 

visto que o usuário que curte, compartilha ou comenta a mensagem no Facebook precisa 

de outros usuários para construir sua subjetividade. Em outras palavras, ele precisa se 

colocar no lugar do outro, ou seja, refletir sobre o conteúdo discursivo das mensagens, 

bem como de seus comentários para poder construir sua opinião na rede, seu ponto de 

vista sobre determinado assunto.  

Acreditamos que estudos sobre as redes digitais, em especial o Facebook, 

tenham grande importância e valor na era da cultura digital, justamente por se tratar este 

de um interessante espaço de observação e análise das relações entre sujeitos virtuais, 

que só se concretizam nesse espaço porque interagem com outros sujeitos virtuais.  
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