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O presente estudo almeja inferir princípios bakhtinianos que possam 

complementar a teoria da comunicação, no escopo da comunicação corporativa, na 

orientação da escrita eletrônica, em email e nas chamadas mídias sociais, bem como 

questões de marketing pessoal inserido no contexto das organizações. Para tanto, parte 

de material teórico lecionado na disciplina de Comunicação Empresarial e Redação 

Técnica, ministrada em cursos de graduação no Centro Universitário SENAC São 

Paulo, introduzindo as ideias da socióloga Sherry Turkle, em sua última obra Together 

Alone, de Dominique Wolton, do médico Gérard Bonnet, tendo como fundamentação 

teórica principal os conceitos de alteridade e dialogismo de Bakhtin, autor ainda em 

processo de apropriação por esta escriba. 

 

Introdução 

 

 O ato responsável de escrever e ler se justifica porque temos falado demais, e na 

oralidade as palavras acabam circulando rápido demais. Acabamos por sentirmo-nos 

fora de nós mesmos, como se nossas palavras nos atacassem e nos condenassem. Como 

diz o ditado "Palavra proferida, palavra perdida". Dizemos as palavras e as perdemos. 

Para David (2003), que fez anotações sobre os pensamentos Bahktinianos, a leitura e a 

escrita são meios que nos permitem deter o tempo crônico, veloz, que nos arrasta. No ler 

e no escrever podemos sentir as palavras de uma forma diferente. Podemos alterar nossa 

relação com as palavras, para que alguma coisa seja tirada do silêncio. Ao ler temos que 

ir ao encontro da palavra, que também vem até o nosso encontro. 

De acordo com Dominique Wolton (2012), a comunicação sempre existiu e por 

muito tempo informar era sinônimo de comunicar por que não havia muitas mensagens, 

técnicas, e o número de receptores era mais limitado. Mas tudo mudou em pouco mais 

de um século, por conta do movimento em favor da liberdade individual (indivíduo que, 

vemos em Bakhtin, ser uma denominação que remete à exclusão do outro), depois a 
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democracia e o progresso tecnológico. Hoje todo mundo se expressa e um número 

incalculável de informação circula com muito mais receptores. Porém, afirma o autor 

francês, muita informação não é mais suficiente para produzir comunicação, por que a 

abundancia crescente de mensagens e de trocas suscitam mais reticencias. Para ele, o 

receptor não está mais alinhado com o emissor e a mensagem: 

 

Inconnuhier − lerécepteur – vous, lui, moi, ele? – est devenulehéros 

d’aujourd’hui. Chacunvoudraitleconvaincre, mais il resiste de plus em plus. Il 

n’a pastoujoursraison, loins’emfaut, mais il est plusdifficile de l’ignorer ou de 

croirequ’ilacceptelemessage.
2
 (WOLTON, 2012, p. 15.) 

  

 Wolton (2012) então afirma, que ao lado do receptor e de sua resistência mais 

frequentemente polida, porém resistente, a questão que surge é aquela da alteridade. Ele 

acredita que as diferenças se tornam mais numerosas que as coisas em comum e 

sobretudo mais visíveis, tornando a gestão da auteridade mais importante que aquela da 

partilha. Cada um almeja se comunicar e descobre as crescentes dificuldades. “Dans la 

communication, on recherche le même, mais on finit par négocier avec l’autre. 

Informer n’est plus communiquer. Les deux concepts, pourtantcomplémentaires, se 

séparentinexorablement”3 (WOLTON, 2012, p. 15.). 

 A alteridade e o dialogismo são duas categorias essenciais em Bakhtin. “Quando 

escrevemos temos no horizonte um interlocutor, digo o que construí e o Outro entende e 

pode fazer uma outra construção em cima disso e me retornar. Daí a Responsabilidade.” 

(DAVID, 2003, sn.) 

 No processo de dialogia de Bakhtin, os sujeitos do diálogo se alteram em 

processo (devir): 

O Diálogo é uma corrente inserida na cadeia infinita de enunciados (atos) em 

que a dúvida leva a outro ato e este a outro, infinitamente. O enunciado 

afirmado por alguém passa a fazer parte de todos os enunciados, numa cadeia 

infinita. O mundo ético é fluido e concreto, enquanto que a historicidade do 

ser em evento, participante,não é. O centro de valores se dá fora do humano 

em toda a humanidade, considerando-se a natureza como centro irradiador da 

verdade. A identidade é dada pela alteridade. (DAVID, 2003, sn.)  

 

 Roman Jakobson, ao prefaciar a obra de Bakhtin (2006) Marxismo e Filosofia da 

Linguagem, escrita em 1929, afirma que, segundo Bahktin, todas as noções substanciais 
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na estrutura da linguagem formam um sistema inabalável, composto de pares 

indissolúveis e solitários, alardeando o que, muito tempo depois, iria concluir Wonton 

(2012). Ou, como diria o próprio Bahktin, “os problemas da filosofia da linguagem 

situam-se no ponto de convergência de uma série de domínios essenciais para a 

concepção marxista do mundo” (BAHKTIN, 2006, p.25.). 

 Outra autora contemporânea que também estuda a falta de comunicação é a 

SherryTurkle (2011), autora do livro AloneTogether, Sozinhos Juntos, em tradução 

livre. Na obra, ela analisa o novo relacionamento dos seres-humanos com os gadgets e 

as consequências da super conectividade. Ela aborda situações como a de adolescentes 

que enviam e recebem de seis a oito mil mensagens por mês e gastam horas do dia em 

seus Facebooks. Viúvos que enviam mensagens de texto durante enterros porque não 

conseguem ficar sem usar seus BlackBerries. Crianças que vem uma tartaruga de 

Galápagos autêntica no Museu americano de História Natural e não conseguem 

entender porque o museu não fez tartarugas robôs, ao invés das reais. Colegiais que se 

perguntam demais o que devem escrever em seus perfis do Facebook para que seus 

amigos pensem que são “cool” e o que as comissões de admissão dos colégios irão 

gostar.4 

 Turkle (2011) argumenta que as novas tecnologias – incluindo mensagens de e-

mail, posts do Facebook, Skype e outros – tem feito da conveniência e controle uma 

prioridade enquanto diminuem as expectativas que temos de outros seres humanos. A 

tese da escritora é que enquanto mais e mais pessoas estão projetando qualidades 

humanas para os robôs, nós estamos esperando cada vez menos e menos de nossos 

encontros conforme são mediados pela Internet. Ao invés de amigos reais, nós fazemos 

de amigos, estranhos no Facebook. Ao invés de falar ao telefone, enviamos textos e 

tweets. Como a escritora vê, a vida online tende a promover relacionamentos mais 

superficiais e emocionalmente “preguiçosos” conforme as pessoas são levadas por 

conexões que apresentam baixo risco e estão sempre a disposição. Essa tendência de 

tratar outras pessoas como objetos que podem ser rapidamente descartados.  

A Autora aborda a noção de que a tecnologia oferece a ilusão de companhia sem 

as exigências da intimidade e da comunicação, sem riscos emocionais, enquanto na 

verdade, faz as pessoas se sentirem solitárias e mais sobrecarregadas. "Once we 
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withdraw the flow of life, confused, disordered and engage in the physical and life 

robotics and networking - we were less willing to get involved and give a chance"5 

(TURKLE, 2011, pg.11). Ela cita como exemplo uma canção que se tornou popular no 

YouTube, em 2010, “Do YouWanna Date MyAvatar? ”, que termina com a letra: ‘E se 

você acha que eu não sou a pessoa certa, log off, log off, e nós acabamos.’ 

Turkle (2011) explora a questão da falta da inclusão do outro em nossas vidas, 

gerando isolamento, enquanto que em Wolton (2012) vemos que a comunicação não 

consegue mais ser persuasiva, que o receptor está cada vez mais resistente. 

 

Comunicação corporativa digital6 

 

 A diferença entre a informação e a comunicação é que esta última precisa do 

feedback, ou seja, é necessário verificar se o outro recebeu, e entendeu a informação 

passada, fazendo os devidos ajustes, até que a situação almejada de compreensão seja 

estabelecida. Contudo, no ambiente corporativo, alguns imperativos contemporâneos 

carecem de maior reflexão, como a questão da rapidez da resposta como sinônimo de 

eficiência, sobretudo nas comunicações eletrônicas e nas redes sociais, e a que sustenta 

a valoração do chamado networking, bem como a premissa de que todos deveram estar 

sempre bem, para cima, ocultando defeitos e carências, a chamada “boa impressão”. 

 Nas correspondências eletrônicas, existe uma necessidade corporativa 

contemporânea de que a mensagem seja devolvida instantaneamente. Se o espaço de 

tempo entre recepção e devolução for superior a um par de horas, não é incomum que 

haja um telefonema para perguntar se a mensagem foi recebida. Alerto para o fato de 

que existe uma adesão maciça a esse frenesi de instantaneidade, quando na verdade 

deveríamos ter tempo para refletir, consultar terceiros, se necessário, pensar o emissor 

em sua complexidade, para então responder-lhe. Existem as experiências de 

desentendimento da mensagem eletrônica: uma palavra mal colocada, uma pontuação 

indevida, o uso de letras em maiúsculas, podem causar mal entendimentos. Um tempo 

extra para a resposta, para a releitura, resultam em maior assertividade e melhor 

comunicação. 
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 O networkingou rede de relacionamentos no trabalho enfatiza a necessidade de 

conhecer um grande número de pessoas/profissionais em cursos, congressos e outros 

eventos de similar natureza, por meio de troca de cartões. Enfatiza-se a relação 

interpessoal no contexto de iniciar conversações em intervalos. Existe um script que 

prevê o envio de mensagens em determinadas datas comemorativas, sugestões de 

perguntas para se iniciar uma conversa, método de categorização dos cartões de visitas 

das pessoas que se conhece etc. Em tal contexto utilitarista, o outro é transformado em 

mercadoria, de forma homogênea e não reativa.  

 Relacionado ao networking está a premissa de que “a primeira impressão é a que 

fica”, naquilo que o autor Gérard Bonnet (2013) chamada de La tyrannieduparaître ( a 

tirania do parecer): 

 

Il n’est pluspossibleaujourd’hui de prétendre a une vieépanouiesanss’exposer 

d’une maniére ou d’une outre. Le monde danslequelnousvivonsnousimpose à 

traversla publicite ou lesréseauxsociaux, desobjectifs de performance, une 

imageséduisante, um modele inacessible de réussite
7
.(BONNET, 2013, p. 

13). 

  

 O autor propõe uma reflexão sobre a tirania do parecer, tentando responder a 

algumas das seguintes questões: Podemos contornar o exibicionismo ambiental e nos 

realizarmos sem perder? É preciso se mostrar para existir? Quais são os meios de vencer 

o medo do ridículo, o sentimento de solidão que resulta deste contrato social, para 

ousarmos enfim, a sermos nós mesmos? 

 

 Considerações finais  

  

 Em tempos de mídias sociais e abundância de zeros e uns, os dígitos midiáticos, 

o homem, apesar de poder se fazer ouvir, como nunca dantes fora possível, se sente 

solitário, inseguro. Na comunicação empresarial, as velhas premissas também me 

suscitam dúvidas quanto à sua eficácia. 

 O estudo de autores contemporâneos nos mostra que, apesar de serem oriundos 

de disciplinas diversas, existe uma convergência na visão desses autores a respeito da 

contemporaneidade. Ao estudar Bahktin, minha hipótese é que ele dá conta de explicar 

e propor uma solução, através da alteridade e do dialogismo. Faz-se necessário rever as 
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teorias da comunicação corporativa tendo em vista as teorias bahktinianas. Acredito que 

tal exercício será profícuo ao questionar algumas premissas inclusive do marketing 

pessoal. 
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