
Ética, dialogismo e responsividade na rede social facebook 

 

Aline Patricia da Silva (UFRN)  
apsilva.letras@gmail.com  

 

Neste breve texto, objetivamos refletir acerca da dimensão ética e do confronto 

de vozes inerentes à rede social Facebook, veículo de interação virtual no qual se 

evidenciam diversas práticas discursivas. Para tanto, consideramos a problemática da 

popularização do uso das redes sociais no contexto das chamadas Novas Mídias e  

pautamo-nos pelos pressupostos bakhtinianos de ato ético, dialogismo e responsividade.  

Atualmente, quando se fala em Mídias Sociais, o que primeiramente nos vem à 

cabeça é uma simples associação deste conceito com a emergência de consumo 

tecnológico experienciada nas últimas décadas: cria-se e deseja-se produtos cada vez 

mais interativos e sofisticados. Lado-a-lado com essa urgência, emergem novos 

paradigmas de elaboração e apropriação de enunciados, os quais devem ser mensurados 

em seu viés conceitual, estrutural e valorativo.  

Linguagem, para o Círculo de Bakthin, constitui-se num conceito complexo, 

construído ao longo de todas as suas obras. Em FARACO (2009, p. 120), a  

encontramos definida como “um conjunto de práticas socioculturais (...) atravessadas 

por diferentes posições avaliativas sociais" e destaca-se ainda que “a realidade 

fundamental da linguagem é o fenômeno social da interação verbal”.   

Assim sendo, a interação verbal funda-se na complexidade das ações humanas. 

Nesta perspectiva, problematizar a linguagem exige-nos sua compreensão como 

expressão única de vivências sócio-históricas e como 'pensar a vida real', a constituição 

de significados e preocupações sociais no inevitável movimento cotidiano de 

posicionar-se e na defesa de ideologias.  

Em sua concepção dialógica da linguagem, Bakhtin parte da metáfora “eu e o 

outro" e  declara o dialogismo como característica inerente às práticas discursivas.  O 

autor (2010)  explica também  que nos comunicamos através de enunciados de acordo 

com as exigências das mais variadas esferas ou campos da atividade humana nas quais 

estamos inseridos.  

Consideramos, nesta abordagem, a diversidade de textos  que aliam o verbal e o 

visual divulgados no Facebook como enunciados concretos que se materializam no ato 
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da escrita ética e responsável. A esse respeito, Amorim (2009, p. 22) ressalta que  “o ato 

é responsável e assinado: o sujeito que pensa um pensamento assume que assim pensa face ao 

outro, o que quer dizer que ele responde por isso”.  Ou seja, os usuários da rede social fazem da 

escrita de suas opiniões, pedidos, desejos, desabafos e etc.  um ato ético e responsável, pois ao 

escrever, cada um se “responsabiliza inteiramente pelo pensamento” (p. 23).   

 

O Ser Ético, Posicionado  

 

No livro Para uma filosofia do ato Responsável (1924), um de seus primeiros 

escritos, Bakhtin  nos apresenta uma proposta de investigação do agir humano no 

mundo concreto,  social e histórico - e, justamente por isso, suscetível a mudanças não 

só no aspecto material ou físico, mas também na maneira como os sujeitos  concebem 

este mundo e o representam  através de alguma linguagem, agindo em circunstâncias 

específicas e protagonizando um evento  único. Para Bakhtin, falar de ato sempre se 

refere a falar de um agir geral, numa compreensão sempre plural.  

Nesta perspectiva, o ato é tomado como referência ao agir humano como um 

todo, enquanto falar em atos retoma o aspecto particular, concreto. Todos os atos têm 

em comum, então, os seguintes elementos: um sujeito que age,  um lugar em que esse 

sujeito age e um momento no qual ele age. Desta forma, inexiste a possibilidade de  se 

teorizar sobre o ato sem considerar  que os sujeitos envolvidos nas situações concretas  

se organizam a partir de práticas sociais e históricas.  

Ao considerar as possibilidades de ação do sujeito no mundo em que vive, o 

autor traz a problematização da questão ética da responsabilidade e da responsividade 

em relação aos outros sujeitos. Na afirmativa de que  “não há álibi na existência", ele 

nos traz a exigência da responsabilidade pelos atos e pelas relações que estabelecemos 

com o outro. Assim sendo, ser "responsível", na visão bakhtiniana, supõe posicionar-se 

perante o seu próximo como alguém que assume sua porção de responsabilidade 

naquilo que fala/faz, visto que todo ato constitui-se num evento único, irrepetível, pois 

nunca ocorrerá novamente da mesma forma.   

 

 

 

Concluindo... 

 



A complexização das relações humanas semiotizadas nos enunciados e a 

popularização da interação virtual por meio das redes sociais trazem consigo a 

necessidade de se problematizar os novos e engenhosos meios de diálogo com o outro e 

com a diversidade de opiniões e de produções culturais e ideológicas nas quais os 

grandes temas sociais estão/são imbricados. Nesse sentido, cabe evidenciar o agir dos 

internautas, que (in)determinam, interferem, representam, interpenetram ou até 

reformulam questões relativas ao [cyber]ativismo e ao empoderamento dos cidadãos.    

Ancorados nas referidas proposições do Círculo de Bakhtin – Análise Dialógica 

do Discurso – e nos pressupostos da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006; 

2009), campo de pesquisa que se apresenta “calcado na lógica das multiplicidades” 

(SIGNORINI, 1998) e busca responder às demandas das Ciências Sociais e das práticas 

discursivas em constante reinvenção, avaliamos como indispensável considerar a 

centralidade da militância virtual desses sujeitos, que já descobriram a potencialidade da 

web e do Facebook como meio propício ao debate de ideias, à disseminação de 

ideologias e à conquista de aliados.  

Além disso, pensar a leitura e a escrita em contextos não-escolares enquanto 

tomada de posicionamento contribui significativamente para o redimensionamento da 

prática docente do professor de língua materna, através do entendimento de que tais  

atividades não se restringem aos muros da escola.   
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