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INTRODUÇÃO 

 

O acelerado avanço das tecnologias digitais tem influenciado os sujeitos em 

diversas esferas da nossa sociedade. Mas, sem dúvida, o campo mais afetado por esse 

fenômeno histórico e social é o da linguagem. Dessa forma, temos assistido nos últimos 

anos a uma revolução nas formas de comunicação na internet por meio das redes sociais 

virtuais. Nos processos de interação que ocorrem através das redes sociais, as relações 

estão mudando. Essas mudanças nos oferecem a possibilidade de revisão dos conceitos 

tradicionais, permitindo-nos repensar as nossas relações sociais, que apresentam 

diferenças nas formas presencial e virtual. 

O motor para o funcionamento de qualquer relação social é a linguagem.  Diante 

disso, não podemos analisar os acontecimentos que ocorrem nas redes sociais virtuais e 

na sociedade sem antes compreendermos os fenômenos linguístico-discursivos que 

impulsionam essas manifestações socioculturais.  Para isso, vamos buscar nos discursos 

produzidos em redes sociais virtuais a diversidade de formas do discursos do outro, ou 

seja, o dialogismo interdiscursivo, lugar onde esses discursos se materializam nos 

diversos tipos de linguagem, sejam  verbais, não-verbais ou verbo-visuais, os quais  

ocorrem de forma simultânea neste espaço digital, funcionando como protótipo das 

relações sociais do cotidiano. 

Este trabalho situa-se na perspectiva da teoria dialógica do discurso, que remete 

ao chamado Círculo de Bakhtin. Tomamos como concepção de língua as teorias do 

Circulo, que a concebe em sua totalidade concreta, viva, em seu uso real. Dessa forma, 

os discursos mediados pelo computador em redes sociais virtuais, por serem 

materializados na língua, sofrem uma dialogização interna da palavra, pois são sempre 

perpassados pela palavra do outro.  

O objetivo central deste artigo é identificar as relações dialógicas encontradas 

num pôster publicado na Comunidade "Corrupção buraco da nação", a fim de descrever 

as materialidades das vozes discursivas presentes nos enunciados que dão corporeidade 

a movimentos sociais virtuais em comunidades do Facebook. 

 

AS CONTRIBUIÇÕES DO CÍRCULO DE BAKHTIN  

 



Foi o Círculo de Bakhtin que formulou um dos mais influentes estudos sobre a 

interação na linguagem. Segundo Faraco (2008, p. 88), Bakhtin e seu Círculo, com base 

na concepção de linguagem como interação social, propuseram uma articulação entre o 

individual e o social, que tem natureza não dicotômica e, ao mesmo tempo, não 

determinista e não idealista.  

Para o Círculo, a comunicação se efetua em forma de enunciados, conforme 

informa Bakhtin (1997, p. 280):  "A utilização da língua efetua-se em forma de 

enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou 

doutra esfera da atividade humana". Segundo Fiorin (2008, p. 61), não produzimos 

enunciados fora de esfera de ação, o que significa que eles são determinados pelas 

condições específicas e pelas finalidades de cada esfera discursiva.  Tal conceito foi 

desenvolvido por Bakhtin:  

 

Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados (porque falamos por 

enunciados e não por orações isoladas e, menos ainda, é óbvio, por palavras 

isoladas). Os gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira 

que a organizam as formas gramaticais (sintáticas). 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, adivinhar-lhe o 

volume (a extensão aproximada do todo discursivo), a dada estrutura 

composicional, prever-lhe o fim, ou seja, desde o inicio, somos sensíveis ao 

todo discursivo que, em seguida, no processo da fala, evidenciará suas 

diferenciações. 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, 1997, p. 303) 

 

 

Essas esferas de ação ocasionam o surgimento de alguns tipos de enunciados que 

se estabilizam precariamente, conhecidos como gêneros do discurso, de acordo com 

Bakhtin (1997, p. 280). "Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, 

individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso". 

Ainda de acordo com Fiorin (2008, p. 62), é conveniente lembrar que, embora os 

gêneros discursivos sejam formas relativamente estáveis de enunciados, os tipos não 

podem ser definidos de uma vez para sempre. Isto porque eles não estão reunidos por 

propriedades fixas, sua característica básica é a maleabilidade, já que as atividades 

linguageiras são dinâmicas e estão em constante mudança nos enunciados do cotidiano. 

 

Cumpre salientar de um modo especial a heterogeneidade dos gêneros do 

discurso (orais e escritos), que incluem indiferentemente: a curta réplica do 

diálogo cotidiano (com a diversidade que este pode apresentar conforme os 

temas, as situações e a composição de seus  protagonistas), o relato familiar, a 

carta (com suas variadas formas), a ordem militar padronizada, em sua forma 

lacônica e em sua forma de ordem circunstanciada, o repertório bastante 



diversificado dos documentos oficiais (em sua maioria padronizados), o  

universo das declarações públicas (num sentido amplo, as sociais, as 

políticas). (BAKHTIN, 1997, p. 280)  

 

Os enunciados do cotidiano são constituídos de valores semióticos. Esses valores 

instauram-se nos signos. Os signos são os domínios das criações ideológicas. Tudo o 

que é ideológico possui valor semiótico. A ideologia para o Círculo de Bakhtin é fruto 

das produções sociais. Toda criação humana, desde a arte, filosofia, ciência, direito, 

religião, ética e política, integra o conjunto de  produções humanas, e, portanto, recebem 

a designação de sistemas ideológicos – os quais pertencem à superestrutura. Para o 

Círculo, todo o signo é ideológico; a ideologia é reflexo das estruturas sociais e toda 

modificação da ideologia encadeia uma modificação da língua. Segundo 

Bakhtin/Voloshinov (1929):  

 

A palavra é o signo ideológico por excelência; ela registra as menores 

variações das relações sociais, mas isso não vale somente para os sistemas 

ideológicos constituídos, já que a “ideologia do cotidiano”, que se exp rime na 

vida corrente, é o cadinho onde se formam e se renovam as ideologias 

constituídas.  

 

Sendo a palavra o embrião da ideologia. É nela que se encontra o valor 

disseminado nas relações sociais, o qual não pode ser percebido por meio dos processos 

fisiológicos ou apenas psicológicos de um individuo isolado, nem determinado apenas 

por um sistema formal abstrato.  

 

O sentido da palavra é totalmente determinado por seu contexto. De fato, há 

tantas significações possíveis quantos contextos possíveis. No entanto, nem 

por isso a palavra deixa de ser una. Ela não se desagrega em tantas palavras 

quantos forem os contextos nos quais ela pode se inserir. Evidentemente, essa 

unicidade da palavra não é somente assegurada pela unicidade de sua 

composição fonética; há também uma unicidade inerente a todas as suas 

significações. (BAKHTIN, 2006, p. 108) 

 

No entanto,  para se abstrair os sentidos dos enunciados produzidos nesses 

pôsteres, é necessário levar em consideração a relação entre palavra/coisa. Nossas 

palavras só adquirem sentido quando nós as relacionamos com o contexto em que nos 

situamos. Essa relação é axiológica e está envolta por uma multiplicidade de vozes 

discursivas, que o Círculo vai denominar de heteroglossia. Nosso dizer nunca é o único 

e nem o último. Nossas palavras penetram nas camadas de discursos que circulam 

socialmente. Como argumenta Bakhtin (2007, p. 66),  "[...] cada palavra se apresenta 

como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de 

orientação contraditória... como o produto da interação viva das forças sociais" 



As relações dialógicas constituem a pedra fundamental para a formação dos 

enunciados. O Círculo concebe o diálogo não como um simples ato de comunicação 

face a face, tal como é concebido pelo senso comum. O diálogo, para o Círculo, 

representa as vozes sociais como estando intricadas na cadeia de responsividade.  

As dimensões da dialogicidade pressupõem que todo dizer não pode deixar de se 

orientar para o ‘já dito’. Em outras palavras, todo enunciado é uma réplica. Todo dizer é 

orientado para a resposta, todo enunciado espera uma resposta. Todo dizer é 

internamente dialogizado, ou seja, é heterogêneo e corresponde a uma multiplicidade de 

vozes sociais que poderá ser mostrada ou não.  

 

Na verdade, a significação pertence a uma palavra enquanto traço de união 

entre os interlocutores, isto é, ela só se realiza no processo de compreensão 

ativa e responsiva. A significação não está na palavra nem na alma do 

falante, assim como também não está na alma do interlocutor. Ela é o efeito 

da interação do locutor e do receptor produzido através do material de um 

determinado complexo sonoro . É como uma faísca elétrica que só se produz 

quando há contato dos dois pólos opostos. (BAKHTIN, 2007, p. 135) 

 

No contexto em que a comunicação se efetua em enunciados orais ou escritos 

constituídos de valores semióticos, o que buscamos nos gêneros discursivos emergentes, 

no contexto das tecnologias digitais, é a materialidade das vozes discursivas que 

atravessam os enunciados produzidos em comunidades das redes sociais, em particular 

aquelas que configuram movimentos de crítica à corrupção política no Brasil.  

 


