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RESUMO 

 

RIBEIRO, Caio Gomes. Uma análise dialógica da transgressão do feminino em Alice no País 

das Maravilhas. 2017. 87f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade de Franca 

(UNIFRAN), Franca. 

 
O tema que fundamenta esta dissertação é o posicionamento axiológico e feminino frente a 

uma sociedade majoritariamente comandada por homens e suas regras de conduta para com a 

mulher. Para demonstrar tal posicionamento, utilizamo-nos do filme Alice no País das 

Maravilhas, dirigido por Tim Burton em 2010 e que configura o corpus deste trabalho. Como 

arcabouço teórico, utilizaremos as reflexões linguísticas de Mikhail Bakhtin que versam sobre 

as relações dialógicas, o ato responsável, a ideologia e o cronotopo, juntamente com 

contribuições de outros estudiosos do pensamento bakhtiniano, em destaque, Amorim (2014), 

Barros (2005), Brait (2005; 2012), Faraco (2009) e Marchezan (2014). Todas essas reflexões 

se encontrarão imbricadas com estudos sociológicos e antropológicos do feminismo enquanto 

movimento ideológico da busca por igualdade de direitos entre homens e mulheres, em 

especial abordamos algumas considerações de Kollontai (1977), Paglia (1994) e Rago (1998). 

Logo a pesquisa se justifica pelo fato de que, ao analisarmos o filme Alice no País das 

Maravilhas em diálogo com a obra literária, é possível observar o mundo de relações 

dialógicas que merecem estudos, além das discussões sobre o feminismo estarem tão 

presentes na sociedade atual. Sabendo disso, o objetivo principal dessa dissertação é mostrar 

como a heroína Alice se constitui dialogicamente e de qual forma ela consegue responder aos 

costumes e valores vinculados à mulher do século XIX, mostrando como as relações 

dialógicas, propostas por Bakhtin, estão presentes nessa constituição e no posicionamento 

axiológico desse sujeito em interação com o outro. Para que o objetivo seja alcançado 

analisaremos o percurso de Alice antes, durante, e depois de sua passagem pelo País das 

Maravilhas, fazendo as transcrições dos enunciados que são essenciais para tal formação 

dialógica. As observações se restringiram a enunciados do filme que foram transcritos para a 

dissertação com o objetivo de demonstrar como a heroína Alice se constitui de forma 

dialógica com relação aos sujeitos que convive no País das Maravilhas, tentando, dessa forma, 

alcançar o objetivo principal elucidado anteriormente. Com isso, o que se pode observar, a 

partir das análises, é que Alice já apresentava aspectos de transgressão com relação ao 

feminino, porém seus ideais eram incompreendidos pela sociedade em que estava inserida, 

com sua entrada no País das Maravilhas e a presença das relações dialógicas estabelecidas 

entre Alice e os sujeitos lá encontrados, houve a possibilidade de Alice refletir sobre seu papel 

social e entender seus valores ideológicos para poder posicionar-se responsivamente perante 

aos costumes vinculados às mulheres do século XIX. Fatores esses que foram possíveis graças 

às relações dialógicas que se mostraram como um aspecto inerente à constituição de Alice 

como sujeito dialógico e transgressor. 

 

 

Palavras-chave: Relações Dialógicas; Ideologia; Ato Responsável; Feminino; Alice no País 

das Maravilhas. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

RIBEIRO, Caio Gomes. Uma análise dialógica da transgressão do feminino em Alice no País 

das Maravilhas. 2017. 87f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade de Franca, 

Franca. 

 

The main theme of this dissertation is the axiological and feminine standing before a society 

that is overwhelmingly run by men and their behaving rules for women. In order to show such 

standing, we have used the movie Alice no País das Maravilhas, directed by Tim Burton in 

2010, thus making it the corpus of this work. As our theoretical framework, we will apply 

some of Mikhail Bakhtin’s linguistic reflections about dialogical relations, responsible act, 

ideology and chronotope. We will also employ some contributions by other specialists on the 

bakhtinian thought, such as Amorim (2014), Barros (2005), Brait (2005; 2012) and 

Marchezan (2014).  All of these reflections will be related to sociological and anthropological 

studies on feminism as an ideological movement in the search for equality of rights between 

men and women. More specifically, we have approached some considerations by Kollontai 

(1977), Paglia (1994) and Rago (1998). Therefore, this research is justified because, upon the 

analysis of the movie Alice no País das Maravilhas in comparison to the literary work, it was 

possible to observe not only the amount of dialogical relations that should be studied, but also 

that the discussions around feminism are still so present in today's society. Considering this 

scenario, our main aim is to show the constitution of hero Alice and in what ways she is able 

to react to the customs and values attached to the 19th-century woman, demonstrating how the 

dialogical relations, as proposed by Bakhtin, are part of this constitution, and in this subject's 

axiological standing when interacting with others. In oder to achieve this aim, we will analyze 

Alice's path before, during and after her being in Wonderland, reproducing the enunciates that 

are essential to this dialogical formation. The observations are restricted only to enunciates 

from the movie that were reproduced in the dissertation in order to show how the hero Alice is 

constituted in a dialogical way in relation to the subjects she lived together in Wonderland, 

trying, this way, to reach the main aim previously mentioned. The analyses allowed us to see 

that Alice showed signs of transgression of the feminine; However her ideals were 

misunderstood by the society in which she was inserted. Upon her entrance in Wonderland 

and the establishment of dialogical relations between Alice and the subjects found there, Alice 

was able to reflect on her social role and understand her ideological values leading her to 

stand responsively before the costumes attached to women in 19th century.  These signs were 

only possible to be grasped thanks to the dialogical relations which have shown to be inherent 

to Alice's constitution as a dialogical and a transgressor subject. 

 

 

Keywords: Dialogic relations; Ideology Responsible act; Feminine; Alice no País das 

Maravilhas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Não posso viver do meu próprio acabamento e do 

acabamento do acontecimento, nem agir; para viver 

preciso ser inacabado, aberto para mim – ao menos 

em todos os momentos essenciais, preciso ainda me 

antepor axiologicamente a mim mesmo, não coincidir 

com a minha existência presente. 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin 

 

 

O tema que fundamenta essa pesquisa é o posicionamento axiológico feminino 

diante aos valores de uma época em que a sociedade era majoritariamente comandada por 

homens, sendo estes os responsáveis por criarem leis e propostas de posturas referentes às 

mulheres, dominando seus valores ideológicos, seus discursos e seus possíveis modos de agir. 

Para demonstrar tal comportamento, utilizaremos como base o filme Alice no País das 

Maravilhas, dirigido por Tim Burton em 2010 e que configura o corpus deste trabalho. A 

escolha do filme se justifica por mostrar o comportamento da heroína Alice como 

transgressora com relação aos ideais de mulher e que se posiciona responsavelmente de tal 

forma. Esse posicionamento é apenas possível por meio das relações dialógicas estabelecidas 

entre Alice e os sujeitos do País das Maravilhas.  

Dessa forma, é preciso afirmar que nos embasaremos no cronotopo do século 

XIX na Inglaterra, para que possamos entender como eram constituídos os costumes e a 

ideologia dos sujeitos em tal contexto social. Tal época é conhecida historicamente como a 

Era Vitoriana, um período no qual a Rainha Vitória ocupou o reinado da Inglaterra durante 

sessenta e três anos. A Rainha deu início a uma prolongada etapa de progresso pacífico 

sustentada pelos ganhos obtidos com a difusão do empreendimento colonial da Inglaterra 

Imperialista no exterior, e pelo ápice da Revolução Industrial, que propiciou a criação de 

novas técnicas industriais.  

Foi, portanto, no auge da industrialização e da política colonial que o Império 

Britânico se transformou na mais importante empresa internacional, provendo os 
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centros globais com suas produções industriais. Além do enriquecimento da classe burguesa 

da Inglaterra, a Era Vitoriana se caracterizou também pela rigidez de princípios moralistas e 

por uma típica solidez política. Com isso houve a restauração do prestígio da Coroa Inglesa e 

o enriquecimento da classe burguesa, além da implantação de rígidos valores morais e da 

repressão aos críticos das ideias vitorianas e a perseguição às pessoas que não seguiam os 

valores morais propostos pelo regime.  

O que nos interessa aqui é demonstrar como era constituído o contexto sócio-

histórico da Inglaterra, elucidando as questões sociais e políticas além de demonstrar fatores 

de determinado cronotopo, ilustrando o papel da mulher nesta sociedade. No século XIX, o 

principal papel que uma mulher deveria desempenhar na sociedade era o de ser mãe e esposa. 

Através do casamento, ela poderia fazer alianças políticas e financeiras importantes para sua 

família, salvar uma propriedade comprometida por dívidas e até subir algumas posições na 

sociedade. Mas, para realizar um bom casamento, havia algumas exigências que a jovem 

mulher deveria cumprir e a principal delas era o pagamento de um dote, ou seja, uma 

determinada quantia em dinheiro, terras, rendas ou mesmo um título de nobreza que a noiva 

levava consigo para o casamento e transmitia ao marido e aos filhos.  

Tais fatores nos levam a refletir sobre o papel do casamento em determinada 

sociedade, sendo tratado como um negócio entre famílias. Em outras palavras, é possível 

afirmar que as mulheres não eram donas de suas vontades, mas eram usadas como objetos 

para conseguir um maior lucro financeiro para suas famílias, sem haver uma determinada 

importância para a escolha do marido por meio de sentimentos ou mesmo do matrimônio por 

vontade própria, sendo obrigadas a tal ato. 

Tendo ciência das afirmações históricas elencadas acima e para que a presente 

pesquisa alcance o objetivo proposto, faremos uma abordagem das reflexões de Mikhail 

Bakhtin (2011; 2010) que versam sobre as relações dialógicas, a ideologia e o ato 

responsável, fatores estes que contribuem por meio da linguagem para que um sujeito, 

inserido em um contexto social, consiga posicionar-se axiologicamente frente a discursos que 

o circundam, tudo isso sendo sempre possível por meio do uso de enunciados concretos e de 

sua produção de sentido. 

O pensamento bakhtiniano que fundamenta a pesquisa são as relações 

dialógicas entendidas como fundamentação de toda a linguagem, e que se estendem a todo 

campo discursivo, a todos os enunciados, num entrecruzamento de vozes sociais e históricas e 

que constituem o sujeito enquanto dialógico e ideológico, dessa forma cabe-se estudar a 
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ideologia proposta por Bakhtin e Voloshinov (1981) que diz respeito a um produto ideológico 

que remete a um sentido de realidade, ou seja, por meio das palavras desses filósofos, a 

ideologia é compreendida em tudo que se remete ao signo, pois também se refere a algo que 

está instalado fora do sujeito.  

Há outros conceitos bakhtinianos que se tornam imprescindíveis para tais 

análises, como o cronotopo que evidencia a relação que se opera por meio de um sujeito 

inserido numa situação espaço-temporal imbricado à linguagem como instrumento principal. 

Outra reflexão que se faz necessária é a de gênero discursivo, uma vez que é dessa forma que 

o filme se apresenta, por meio de um conteúdo temático, estilo e forma composicional que 

evidenciam juízos de valor de uma dada esfera de comunicação. 

  Para esclarecer como o posicionamento axiológico da heroína Alice se 

configura de forma dialógica e transgressora com relação ao feminino da época em questão, 

utilizaremos os estudos de autoras da área sociológica e da história como Paglia (1994); 

Beauvoir (1967) e Kollontai (1977) que basearam suas reflexões na essência feminina e na 

ideologia de um determinado momento histórico em que as mulheres iniciaram lutas por 

direitos de igualdade com relação ao homem, buscando, dessa forma, seu lugar justo na 

sociedade em que viviam. 

  Sabendo disso, o objetivo principal dessa dissertação é mostrar como Alice se 

constitui dialogicamente e de qual forma ela consegue responder aos costumes e valores 

vinculados à mulher do século XIX, mostrando como as relações dialógicas, propostas por 

Bakhtin, estão presentes nessa constituição e no posicionamento axiológico desse sujeito em 

interação com o outro. Para que o objetivo seja alcançado analisaremos o percurso de Alice 

antes, durante, e depois da passagem pelo País das Maravilhas, fazendo as transcrições dos 

enunciados que demonstram essa transgressão, a fim de elucidar como as relações dialógicas 

propostas por Bakhtin se fazem tão presentes na constituição de Alice como transgressora.   

  O filme demonstra, em seu conteúdo, valores como o casamento arranjado, a 

imposição feita à mulher como responsável por obedecer aos homens que a cercavam, 

tirando-lhes toda a autonomia e poder de escolha; Alice ao se ver envolvida nisso decide 

percorrer outro caminho, aquele que vai de encontro aos seus objetivos e ideais, perpassando 

pelo País das Maravilhas para que isso seja realizado e sua ideologia seja confirmada. 

  A análise desse corpus será dividida da seguinte forma: em um primeiro 

momento, é preciso mostrar a heroína Alice antes do País das Maravilhas, nesse momento ela 

se encontra envolvida em um casamento arranjado para ela mesma sem ao menos ter 
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conhecimento disso, evidenciando a ideologia da época sobre a dominação da mulher. Em um 

segundo momento, analisaremos as relações dialógicas travadas entre Alice e sujeitos do País 

das Maravilhas, esses personagens são responsáveis por fazer com que Alice se posicione 

axiologicamente de acordo com sua ideologia, e não de acordo com aquilo que se ajusta a tal 

sociedade. Para finalizar mostraremos como se configura o ato responsável de Alice e de que 

forma ela se posiciona após sua passagem pelo País das Maravilhas. 

  Esta dissertação encontra-se dividida em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo, abordaremos as reflexões de Bakhtin acerca do dialogismo, das relações dialógicas e 

do ato responsivo evidenciando as principais diferenças entre esses conceitos e elucidando-os 

como fatores que são compreendidos como os eixos fundamentais da filosofia de Bakhtin 

sobre os estudos da linguagem, além disso, utilizaremos reflexões de outros estudiosos da 

teoria bakhtiniana como Faraco (2009); Fiorin (2012); Marchezan (2014); Sobral (2013); 

Sobral (2013) e Stella (2013). A partir de tais considerações, versaremos sobre a constituição 

dialógica da linguagem e do sujeito e como se configura seu ato responsivo para evidenciar 

um dos objetivos centrais da presente pesquisa. 

  Já no segundo capítulo, também teórico, optamos por tratar de duas 

considerações bakhtinianas: a ideologia e o cronotopo, todos vinculados às reflexões de 

Bakhtin e outros estudiosos tais como Amorim (2014); Brait (2012) e Miotello (2013) 

entendendo essas reflexões como aportes complementares ao primeiro capítulo, mas de total 

relevância para a análise que se dispõe a ser feita durante o percurso de elaboração dessa 

dissertação. 

  O terceiro capítulo, dividido em três tópicos, primeiramente trata de questões 

históricas e sociais do movimento feminista e sua ideologia, mostrando o percurso desse 

movimento e estudos sociológicos de Beauvoir (1967); Kollontai (1977); Paglia (1994) e 

Rago (1998) que objetivam por delinear quais eram os valores ideológicos que imperavam na 

época e quais foram os fatores que levaram as mulheres à luta por igualdade de direitos. No 

segundo tópico, há uma apresentação da obra Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll, 

com o objetivo de exibir a origem da obra e como Alice é construída por meio da literatura 

nos contos infantis. O terceiro tópico apresenta o filme Alice no País das Maravilhas como 

uma resposta/releitura da obra de Carroll, mostrando um novo gênero discursivo e, por 

consequência uma nova axiologia da mulher atual. 

  Exibiremos, no quarto e último capítulo, as análises do corpus em questão,  

feitas sob a visão das reflexões linguísticas de Bakhtin, destacando os pensamentos 
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bakhtinianos abordados nos capítulos anteriores tais como as relações dialógicas, a ideologia e 

o ato responsável mostrando o percurso analítico coerente com o objetivo proposto no início 

da pesquisa. Além do uso do arcabouço teórico, essa análise terá seu prosseguimento a partir 

da transcrição de enunciados do filme, enunciados estes que foram escolhidos de forma a 

evidenciar como se dá a constituição da heroína Alice como transgressora e dialógica, 

afirmando sua axiologia perante aos costumes vinculados à mulher do século XIX.   

  Após todas as leituras das reflexões de Bakhtin, o que é esperado como 

resultado é mostrar como as relações dialógicas ocorrem por meio dos entrecruzamentos 

discursivos, elucidando a constituição do papel dialógico da heroína Alice e seu 

posicionamento axiológico perante os valores instituídos para as mulheres do século XIX. 
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1 - AS RELAÇÕES DIALÓGICAS E O DIALOGISMO BAKHTINIANO: 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 
Quando estudamos o homem, procuramos e 

encontramos signos em toda a parte e nos 

empenhamos em interpretar o seu significado.  

Mikhail Mikhailovich Bakhtin 

 

 

Para conseguir organizar sistematicamente o objeto de estudo, é necessário 

estabelecer um fio condutor, uma direção a se tomar. Nessa prática, buscaremos por meio das 

reflexões bakhtinianas, voltadas ao estudo da linguagem, uma organização e observação de 

certa experiência para a obtenção de respostas, sendo assim buscaremos mostrar um breve 

histórico da vida e obra de Mikhail Bakhtin e algumas reflexões fundamentais para o 

desdobramento desta pesquisa. 

  Mikhail Mikhailovitch Bakhtin (1895 - 1975) nasceu na cidade de Orel, na 

Rússia e morreu próximo a Moscou. Este intelectual russo dedicou seus estudos à filosofia da 

linguagem, porém as suas reflexões privilegiavam os efeitos que a bagagem ideológica da 

linguagem em uso mantinha em sujeitos que estavam inseridos nessa interação dialógica, 

rompendo-se, assim, com o fato de que o sujeito era totalmente assujeitado aos sistemas a que 

se subordinava.  

É importante ressaltar que todo o pensamento bakhtiniano não é composto 

apenas por esse filósofo russo, mas também pela produção de intelectuais de diferentes áreas 

que com ele participaram de vários e produtivos Círculos de discussão, a saber: Valentin N. 

Voloshinov e Pavel N. Medvedev; visando a uma construção de uma postura singular em 

relação à linguagem e seus estudos. Há uma grande complexidade nos trabalhos de Bakhtin, 

uma vez que ele não se preocupou em elaborar uma teoria ou metodologia acabada, já que sua 

obra é caracterizada pela diversidade, um outro fator que reafirma esse pensamento é a forma 

de como seus escritos foram publicados havendo obras cuja autoria lhe são atribuídas, mas 

que não foram publicadas em seu nome e obras que foram publicadas após a sua morte. Isto 

porque a publicação de seus manuscritos não seguiu a sequência cronológica em que foram 

escritos.  
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Ainda por volta de 1920 algumas obras que tratam sobre a teoria literária e os 

estudos de filosofia da linguagem que foram publicadas por Voloshinov e Medvedev, foram 

atribuídas a Bakhtin e muitos de seus manuscritos que datam dessa mesma época foram 

descobertos e publicados e suas reflexões sobre a linguagem o consagraram como um 

intelectual singular e estimulante; sem nenhuma preocupação na criação de um método que 

abarcasse apenas os estudos linguísticos ou literários, mas que inovou em suas reflexões 

filosóficas e foram capazes de fomentar questionamentos nas mais diferentes áreas da cultura. 

 Outra consideração que se torna importante citar à medida que a pesquisa é 

desenvolvida, é mostrar uma caracterização sobre os questionamentos de Bakhtin sobre a 

linguagem, elucidando que as reflexões que emanam de seus trabalhos não estão ligadas 

apenas a uma teoria linguística ou literária, mas com todas as esferas de comunicação que 

envolvem o homem em uma relação com o outro. Entre essas reflexões está, sem dúvida, a 

preocupação de Bakhtin com a dimensão histórica e ideológica e a consequente constituição 

dialógica da linguagem; a insistência na preocupação com a natureza social e interativa da 

palavra e a interdiscursividade como condição da linguagem.  

 Uma das mais importantes colaborações de Bakhtin para a interpretação 

discursiva foi o conceito dialógico da linguagem que deixa pistas para que o homem entenda 

o mundo em que vive e quais são os fatores que incidem na condição humana, não se 

importando apenas com os fatores linguísticos em si, mas visando também os fatores sociais, 

políticos, históricos e culturais de uma determinada sociedade em um determinado momento 

histórico, sendo que todos esses fatores incidem sobre o sujeito e sua formação ideológica. 

 Segundo Faraco (2009), na concepção bakhtiniana, o caráter dialógico da 

linguagem é o centro de qualquer tentativa de se buscar resolver de maneira plena os 

problemas da filosofia da linguagem e dos estudos linguísticos.  

 A partir desse pensamento, pode-se dizer que a vida é por consequência 

dialógica, como argumenta Bakhtin, pois viver é envolver-se sempre em diálogos:  

 

Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, 

as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e 

essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal. 

(BAKHTIN, 2011a, p.348)  

 

  Como a vida humana se apresenta por meio da linguagem, ou seja, o homem 

não tem acesso direto à realidade, uma vez que ela é apresentada semioticamente, a palavra 

sempre é representada a partir de relações dialógicas com outra já existente. Sendo assim, o 
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discurso se manifesta em formas de enunciados que são elaborados pelo sujeito do discurso, 

não se tornando possível sua existência fora dessa condição. E por mais diferentes que sejam 

os enunciados eles são apresentados como unidade da comunicação, com seus traços basilares 

comuns e limitações estabelecidas.  

  Seguindo esse direcionamento reflexivo, toda compreensão do discurso torna-

se por si só ativa, ou seja, todo enunciado é portador de respostas. Um sujeito, ao receber e 

compreender um enunciado assume com relação a ele uma atitude responsiva.  

  Nesse sentido, Bakhtin explica que:  

 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda compreensão 

é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se 

torna falante. A compreensão passiva do significado do discurso ouvido é apenas um 

momento abstrato da compreensão ativamente responsiva real e plena, que se 

atualiza na subseqüente resposta em voz real alta. (BAKHTIN, 2011b, p.271) 

 

 Dessa forma, ao proferir um discurso, o sujeito espera uma atitude responsiva 

de seu interlocutor que se manifesta contrária ou favoravelmente, com uma refutação ou 

cumprimento de desejos expressos pelo discurso em questão. Sua compreensão nunca poderá 

ser passiva, mas sim ativa, mostrando e ativando um não-álibi na existência desses sujeitos 

em interação.  

 Essa ideia de compreensão ativa do ouvinte se dá por meio da relação dialógica 

com que os enunciados estão emersos na instância discursiva, na relação entre locutor e 

interlocutor. O enunciado é compreendido pelo outro ao despertar nele os ecos ideológicos ou 

de sua vivência enquanto sujeito social. Dessa forma, de acordo com o pensamento 

bakhtiniano, compreender não significa apenas entender as formas linguísticas a que o 

enunciado faz referência, mas também conseguir encontrar os resquícios ideológicos das 

condições de produção de sentido e da interação entre os sujeitos. 

 Desse modo, um discurso só é compreendido quando se encontra envolvido no 

contexto social, político e cultural em que ele acontece, já que o diálogo sempre acontece em 

um determinado tempo e espaço específicos, apesar disso, estão passíveis à variação do 

contexto social determinado pela linguagem. 

 Essa interdiscursividade proposta pelas reflexões bakhtinianas já determina a 

conclusão de que o estruturalismo linguístico, por si só, não seria capaz de responder alguns 

fenômenos da linguagem, por conseguinte, originou-se em conformidade no mesmo âmbito, a 

criação de uma filosofia da linguagem que não procurou determinar fronteiras plenas; mas 



19 

 

que se coloca aberta ao debate e não se posiciona como acabada, fazendo-nos refletir de 

forma ativa sobre como um sistema linguístico dotado de normas que seriam imutáveis, assim 

como é proposto pelo estruturalismo, entraria em conformidade com uma realidade 

linguística. 

 Bakhtin, em seus estudos, teve como propósito mostrar reflexões ainda não 

pensadas sobre as teorias linguísticas e a filosofia da linguagem, uma vez que essas duas 

vertentes de pensamento traziam consigo a presença de percursos, que caminhavam de forma 

contrária às suas reflexões, tratando a linguagem de forma isolada e delimitada como um 

objeto de estudo específico. As reflexões de Bakhtin se baseiam no fato de abordar a língua de 

maneira abstrata e não acabada, mais livre e que fugisse das amarras científicas adquirindo 

modos de interpretação mais amplos a partir de seus questionamentos sobre a linguagem.  

  Sendo assim, faremos um estudo sobre o pensamento bakhtiniano, atendo-nos 

às considerações que versam sobre as relações dialógicas, a ideologia, o cronotopo e seus 

possíveis desdobramentos, e mostrar como essas reflexões se tornaram fatos inerentes à 

própria linguagem; já que tais indagações se fazem imprescindíveis para a compreensão do 

pensamento básico formulado por Bakhtin e a partir dos quais a análise do corpus dessa 

pesquisa se encontra estruturado.  

 

 

1.1 - DIÁLOGO E RELAÇÕES DIALÓGICAS  

 

 

  A busca pela compreensão de como se produz o sentido, e as diferentes 

maneiras de investigação do funcionamento do discurso, deram a Bakhtin o direcionamento 

de suas reflexões acerca do conceito de linguagem. Posicionando-se contra o estruturalismo e 

o formalismo vigentes na linguística até então, esse pensador russo define suas reflexões a 

partir do conceito de que todo enunciado, em qualquer esfera de comunicação, emerge de um 

contexto cultural e saturado de valores, ou seja, os signos que compõem a linguagem são por 

si só ideológicos, em outras palavras é possível afirmar que a linguagem e suas manifestações 

têm como característica principal a dinamicidade e dialogicidade nos processos que envolvem 

a interação humana.  

  Nesse contexto, cabe inserir o fato de que a palavra se apresenta, nas reflexões 

bakhtinanas, relacionada à vida e à realidade como parte de um método de interação entre um 
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falante e um interlocutor embasada nas entonações do falante; essa mesma palavra é 

entendida como um produto ideológico tornando-se fruto  de um processo da realidade. 

  A esse respeito, temos a afirmação de Bakhtin/Voloshinov (1981a, p.36. grifos 

dos autores) que nos mostra que:  

 

A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da palavra é 

absorvida por sua função de signo. A palavra não comporta nada que não esteja 

ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo 

mais puro e sensível de relação social. 

 

  Stella (2013, p.178. grifos do autor) explica que a “palavra é produto 

ideológico vivo, funcionando em qualquer situação social (leia-se aqui ideológica) tornando-

se signo ideológico porque acumula as entoações do diálogo vivo dos interlocutores com os 

valores sociais.” Essa entoação a que o autor faz referência deixa claro que são valores que se 

tornam impregnados daquilo ou impregnam aquilo que é dito pelo falante, e esses valores, por 

sua vez, correspondem a um parecer do falante que se posiciona axiologicamente frente ao 

seu interlocutor.  

  Segundo Miotello (2013, p.170) “a representação do mundo é melhor expressa 

por palavras, pois que não precisa de outro meio para ser produzida a não ser o próprio ser 

humano em presença de outro ser humano”. A partir dessas reflexões o que se pode perceber é 

que o campo onde a comunicação se realiza de forma mais favorecida é na interação verbal, 

pois a linguagem é constituída aí como o fator mais completo e claro da materialização 

dialógica a que se refere Bakhtin em suas reflexões.  

  Nas palavras de Bakhtin/Voloshinov (1981b, p.41, grifos dos autores) temos a 

afirmação mais clara sobre o pensamento acerca da palavra e sua importância em toda a 

reflexão bakhtiniana:  

 

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de 

trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É, portanto, claro que a 

palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, 

mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda 

não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. A 

palavra constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de 

mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, 

que ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. 

 

  É a partir desse pensamento que podemos começar a entender a importância da 

palavra como signo ideológico, sendo concebida e tratada de forma diferente levando em 

consideração toda a sua carga de historicidade, mostrando que no pensamento bakhtiniano, a 
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palavra toma uma nova posição com relação às concepções tradicionais da linguagem, ou 

seja, ela passa a ser entendida como um elemento concreto que carrega consigo marcas 

ideológicas. 

  Outra caracterização sobre os estudos da palavra e da interação verbal feitos 

por Bakhtin, leva-nos a refletir sobre o fato de que um falante faz o uso da linguagem pois 

necessita da enunciação, isto é, para um sujeito utilizar as formas linguísticas é necessário que 

ele esteja envolto em um dado contexto social que é por consequência concreto, pois de nada 

importa a norma que seria utilizada nesse uso da língua, pois o tema central está vinculado ao 

novo significado que essa palavra adquire de acordo com cada esfera de comunicação. 

  A esse respeito, temos uma explicação de Bakhtin/Voloshinov (1981c, p. 92-

93.) que explicita o fato de que: 

 

O que importa não é o aspecto da forma linguística que, em qualquer caso em que 

esta é utilizada, permanece sempre idêntico. Não; para o locutor o que importa é 

aquilo que permite que a forma linguística figure num dado contexto, aquilo que a 

torna um signo adequado às condições de uma situação concreta dada. Para o 

locutor, a forma linguística, não tem importância enquanto sinal estável e sempre 

igual a si mesmo, mas somente enquanto signo sempre variável e flexível. Este é o 

ponto de vista do locutor.  

 

  Ainda sobre a palavra, temos a afirmação de Fiorin (2012, p.45) que explicita 

que “as palavras e as orações são as unidades da língua, enquanto os enunciados são as 

unidades reais de comunicação. As primeiras são repetíveis, os segundos irrepetíveis, são 

sempre um acontecimento único.”. Isto nos leva a pensar que não basta apenas termos em 

nossos pensamentos o conhecimento do significado das unidades da língua que compõem um 

enunciado para conseguirmos entender o seu sentido, essa compreensão vai além, já que é 

preciso perceber as relações dialógicas a que os enunciados fazem referência.  

 Sobre isso temos as reflexões de Bakhtin sobre as relações dialógicas como 

parte constitutiva da linguagem:  

 

As relações dialógicas são de índole específica: não podem ser reduzidas a relações 

meramente lógicas (ainda que dialéticas) nem meramente linguísticas (sintático-

composicionais). Elas só são possíveis entre enunciados integrais de diferentes 

sujeitos do discurso (o diálogo consigo mesmo é secundário e representado na 

maioria dos casos). (BAKHTIN, 2011c, p. 323) 

 

  O excerto acima pode caracterizar o eixo central das reflexões bakhtinianas, 

uma vez que para ele a linguagem é constituída por meio de relações dialógicas, ou seja, de 

formas extralinguísticas, coincidindo com o fato de que não há acontecimento linguístico fora 
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do plano discursivo, em outras palavras, as relações dialógicas não condizem com a relação 

existente entre as réplicas de um diálogo real, elas são, por sua fundamentação, mais 

complexas, mais extensas. A partir desse pensamento, pode-se afirmar que os diálogos são 

sociais e irrepetíveis, ou seja, não são completamente novos, pois trazem consigo marcas 

históricas que caracterizam uma cultura.  

  Dois enunciados quando se confrontam em um plano discursivo constituem o 

que é chamado para Bakhtin de dialogismo, sendo este a essência da linguagem, uma vez que 

o enunciado é constituído a partir de outro enunciado, tornando-se, portanto, uma réplica, 

enfim o processo dialógico da linguagem é constitutivo para o discurso, sendo que todos os 

enunciados são por natureza dialógica. Nesse sentido, deve-se centrar a discussão de que a 

linguagem não pode ser dita no vazio, mas seguida apenas numa relação histórica e social, 

concreta no tempo e no lugar onde o enunciado realmente acontece.  

  Essas relações de sentido não estão diretamente ligadas ao sistema da língua, 

pois ela é apresentada como o veículo do discurso e, portanto é indispensável para que o 

discurso possa se materializar e se relacionar com outros. Todavia as relações dialógicas não 

podem ser vistas apenas como lógicas, pois qualquer relação dialógica “[...] pressupõe uma 

língua, entretanto, não é parte de seu sistema” (BAKHTIN, 2011a, p.345). As relações 

dialógicas são relações que estão no plano do discurso ou ainda do sentido da linguagem, e 

são relações extralinguísticas estabelecidas entre esses discursos.  

  Sendo assim, partindo de seu caráter multifacetado, não se deve afirmar que as 

relações dialógicas são marcas próprias dos estudos linguísticos, pois a comunicação 

discursiva transcende o material linguístico, tornando-se vinculada a toda produção de sentido 

expressa em uma comunicação e em qualquer esfera de atividade. Assim, os discursos que são 

produzidos por um sujeito nem sempre carregam em si marcas de equipolência nas vozes 

sociais presentes no mesmo, pois o nível discursivo do diálogo é um lugar de tensão, uma vez 

que os lugares sociais onde são produzidos estes diálogos e os seus respectivos sentidos nem 

sempre são iguais. 

  A esse respeito temos a afirmação de Bakhtin:  

 

[...] as relações dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo porém, não 

podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua como fenômeno 

integral concreto. A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a 

usam. É precisamente essa comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo 

da vida da linguagem. Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de 

emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, etc.) está 

impregnada de relações dialógicas. Mas a linguística estuda a “linguagem” 

propriamente dita com a sua lógica específica na sua generalidade  como algo que 
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torna possível a comunicação dialógica, pois ela abstrai consequentemente as 

relações propriamente dialógicas. Essas relações se situam no campo do discurso, 

pois este é por natureza dialógico e, por isso, tais relações devem ser estudadas pela 

metalinguística, que ultrapassa os limites da linguística e possui objeto autônomo e 

metas próprias. (BAKHTIN, 2015, p.209) 

 

  A partir dessas reflexões de Bakhtin, podem-se fomentar discussões sobre o 

diálogo que, no sentido bakhtiniano, não deve ser compreendido em seu significado 

tradicional, ou seja, na interação face a face entre dois ou mais sujeitos, mas sim num sentido 

mais amplo como um encontro de todas as manifestações da linguagem, como um 

entrecruzamento de discursos e vozes relacionados à atividade humana, sendo sempre 

orientado axiologicamente. Já o dialogismo se insere no campo de todas as relações de sentido 

que são estabelecidas entre esses enunciados. Esse dialogismo pode ser considerado uma 

categoria mais complexa quando comparado com o diálogo comum, face a face. 

  A esse respeito temos a afirmação de Marchezan (2014, p. 117) 

 

Diálogo e enunciado são, assim, dois conceitos interdependentes. O enunciado de 

um sujeito apresenta-se de maneira acabada permitindo/provocando, como resposta, 

o enunciado do outro; a réplica, no entanto, é apenas relativamente acabada, parte 

que é de uma temporalidade mais extensa, de um diálogo social mais amplo e 

dinâmico.  

Considerando dessa maneira o diálogo, não é difícil acompanhar a extensão do 

conceito para a linguagem em geral, para a pertinência do reconhecimento de seu 

caráter dialógico, para o entendimento de que qualquer desempenho verbal é 

constituído numa relação, numa alternância de vozes.  

 

  As relações dialógicas são marcas próprias de todo discurso, independente da 

esfera de atividade em que a comunicação aconteça. Seguindo essa corrente de pensamento, a 

palavra é interativa e interdiscursiva e, por conseguinte, social, ativa na relação entre os 

sujeitos sociais que dela fazem uso, pois por meio dela o sujeito se define e se posiciona 

axiologicamente com relação ao outro a quem destina seu discurso. Aceitar o fato de que todo 

discurso é orientado por meio de relações dialógicas, não significa aceitar que essas relações 

sejam harmoniosas entre si.  

  Nessa troca de sentidos em processos de interação, na relação entre sujeitos, 

sempre haverá um posicionamento axiológico envolvendo esses sujeitos em questão, como 

argumenta Bakhtin (2011b, p.271):  

 

Neste caso, o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 

discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: 

concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se 

para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o 

processo de audição e compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a partir 

da primeira palavra do falante. 
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  Entendemos com isso que esse acordo ou desacordo entre esses discursos será 

mediado pelo posicionamento axiológico dos sujeitos do diálogo. Seus posicionamentos e 

suas convicções serão direcionados pela leitura de mundo sobre um suposto objeto. E sob essa 

ótica orientada para a mesma reflexão, pode-se dizer que esse processo é possível apenas por 

causa da interação entre discursos e sujeitos nas relações causadas por meio da convivência 

em sociedade. 

  Outra questão a ser considerada, a respeito das relações dialógicas 

estabelecidas por Bakhtin, é que sempre haverá no enunciado um endereçamento marcado, ou 

seja, um sujeito a quem o discurso se destina, pois segundo o pensador russo “Todo enunciado 

tem sempre um destinatário (de índole variada, graus variados de proximidade, de concretude, 

de compreensibilidade, etc.) cuja compreensão responsiva o autor da obra de discurso procura 

e antecipa.” (BAKHTIN, 2011c, p.333). 

  Esse destinatário a quem o discurso faz referência é sempre pré-determinado 

pela esfera de comunicação humana em que se manifesta esse discurso e sua influência no 

campo discursivo é resultante do estilo, e da composição do enunciado produzido. Isso se 

torna mais evidente através da explicação de Bakhtin: 

 

Esse destinatário pode ser um participante-interlocutor direto do diálogo cotidiano, 

pode ser uma coletividade diferenciada de especialistas de algum campo especial da 

comunicação cultural, pode ser um público mais ou menos diferenciado, um povo, 

os contemporâneos, os correligionários, os adversários e inimigos, o subordinado, o 

chefe, um inferior, um superior, uma pessoa íntima, um estranho, etc.; ele também 

pode ser um outro totalmente indefinido, não concretizado [...] (BAKHTIN, 2011b, 

p.301).  

 

 

  Há uma possibilidade de que o destinatário possa coincidir com o sujeito 

respondente do enunciado, e essa ocorrência é bastante comum nos diálogos do dia a dia; 

quando isso acontece, esse destinatário acaba se tornando o locutor que enuncia a um 

destinatário seguinte, o qual assume para si uma atitude responsiva. Portanto, a compreensão 

envolve um diálogo com o próprio enunciado e com o seu destinatário, uma vez que a 

compreensão não pode se realizar fora de uma situação de interação comunicativa. 

 Concordar que as relações dialógicas são, por natureza, um fenômeno inerente 

a todo discurso não significa dizer que elas estejam necessariamente em harmonia entre si, 

pois na negociação da construção de sentidos e na relação entre dois sujeitos ou mais, sempre 

haverá um posicionamento axiológico envolvendo-os. 
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  A esse respeito, temos a afirmação de Marchezan (2014, p.123, grifo da autora) 

que se posiciona mais especificamente sobre esses termos, dizendo que: 

 

A palavra diálogo, ao contrário, é bem entendida, no contexto bakhtiniano, como 

reação do eu ao outro, como “reação da palavra à palavra de outrem”, como ponto 

de tensão entre o eu e o outro, entre circulo de valores, entre formas sociais. A essa 

perspectiva, interessa não a palavra passiva e solitária, mas a palavra na atuação 

complexa e heterogênea dos sujeitos sociais, vinculada a situações.   

 

  A partir da caracterização feita no excerto acima, é possível afirmar que a visão 

dialógica da linguagem proposta por Bakhtin como um grande diálogo que se perpetua entre a 

existência de sujeitos com a língua apenas podem ser compreendidas a partir das relações de 

alteridade, ou seja, da relação do “eu” com o “outro”; da “minha” palavra com a palavra do 

“outro” e do “meu” discurso” a partir do discurso do “outro”. Assim sendo, uma identidade 

que é constituída por um sujeito dialógico é acima de tudo proveniente de uma interação entre 

outros sujeitos, pois é pelo “outro” que a consciência do sujeito social se embasa:  

 

De dentro de mim mesmo não tenho uma alma como um todo axiológico dado e já 

presente em mim, em minha relação comigo mesmo não lido com a alma; meu 

autorreflexo, por ser meu, não pode gerar a alma mas tão somente uma subjetividade 

precária e dispersa, algo que não deve acontecer; minha vida interior, que transcorre 

no tempo, não pode condensar-se para mim em algo de valor, caro, que devo 

preservar e perpetuar. (BAKHTIN, 2011d, p.92) 

 

  A partir dessa ótica, pode-se entender que todo sujeito é habitado por vozes 

sociais, por valores ideológicos, marcado por fatores históricos, sociais e éticos que são 

concebidos dialogicamente na constituição de seus discursos e de sua identidade. A partir do 

momento em que um sujeito pratica uma enunciação, dando forma aos seus discursos, um 

“outro” também anuncia em si, pois sua palavra é atravessada por uma palavra de outrem.  

  Sem esses ecos discursivos dos contextos nos quais um enunciado é proferido, 

este se torna apenas um material linguístico e quando destituído de um conjunto de valores, se 

transforma em uma forma acabada que não é capaz de trazer sentido algum ou atitude 

responsiva por parte do sujeito ouvinte.  
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1.2 – O SUJEITO DIALÓGICO 

 

 

  A partir dessa heterogeneidade discursiva e da interação social e ideológica, 

emerge o sujeito. Aquele que se constitui discursivamente ao absorver essa pluralidade de 

vozes sociais com as quais interage mútua e incessantemente numa relação de concordância 

ou discordância.  

 A partir dos pressupostos de Bakhtin, o sujeito toma uma palavra de seu 

conjunto de enunciação e assim pode-se afirmar que nela residem suas marcas dialógicas e de 

expressão que, por conseguinte, não está na palavra, ou na própria língua, mas sim no 

discurso que se origina através dessa enunciação. Em outras palavras, o sujeito não se 

constitui apenas por meio de ações discursivas, mas também por todas as atividades humanas 

a que se vê vinculado, até mesmo as que são mediadas pelo discurso, uma vez que elas 

disponibilizam um espaço de encontro na construção de uma identidade. Sendo assim, o meio 

social em que o sujeito dialógico vive o envolve por completo.  

 Seguindo essa direção, compreende-se que para Bakhtin (2011), o sujeito é ao 

mesmo tempo social e individual, pois se constitui como evento único do ser que tem resposta 

aos eventos sociais de modo específico e interage com as vozes sociais de maneira singular. 

Assim, entende-se que o sujeito não está submisso às estruturas sociais e nem constitui sua 

subjetividade sozinho com relação à sociedade, o sujeito não é assujeitado e nem 

completamente individual, ele constrói sua identidade a partir da relação com o “outro”.  

 Nesse sentido, a explanação de Faraco (2009) mostra que os enunciados 

manifestam verbalmente as vozes que são assimiladas pelo sujeito e são incorporadas 

diretamente à sua memória discursiva, sendo elas ativadas, por meio das relações dialógicas, 

quando se enuncia. A partir daí o que se pode observar é que não há espaço para uma 

singularidade do sujeito e há uma reprodução dos discursos que já foram ditos, ou seja, a 

consciência do sujeito, por mais singular que possa parecer, advém de uma coletividade. 

 Ainda sobre o prisma do sujeito dialógico, pode-se dizer que Bakhtin prima 

pelo fato do sujeito se constituir socialmente; construído pelos discursos que o permeiam e daí 

emergem os aspectos do dialogismo entre os interlocutores do discurso, nesse sentido fica 

clara a afirmação de que o dialogismo proposto por Bakhtin desloca o conceito de sujeito, que 

perde seu papel central, ao ser substituído pelas vozes sociais que fazem dele um sujeito 

construído socioideologicamente.   
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 Neste caso, cabe mostrar que há uma reflexão a ser feita: a de que o sujeito 

dialógico não deve ser visto como manipulado pelas relações sociais, mas como um sujeito 

ativo, que age dialogicamente por meio de seus discursos e que se posiciona axiologicamente 

por meio deles; que se torna um sujeito responsável ao outro, pois ele deve se posicionar 

segundo Sobral (2013, p. 24, grifo do autor) “como alguém dotado de um excedente de visão 

[...] com relação ao outro: o sujeito sabe do outro o que não pode saber de si mesmo, ao tempo 

em que depende do outro para saber o que ele mesmo não pode saber de si.” 

 O que pode ser observado até então é que as reflexões de Bakhtin acerca de 

relações dialógicas, o posicionamento axiológico de um sujeito perante a sua realidade e a 

relação “eu” e o “outro” são os eixos nucleares da proposta bakhtiniana sobre a dimensão da 

linguagem. Seguindo esta corrente de pensamento é correto afirmar que segundo as 

indagações de Bakhtin viver significa posicionar-se axiologicamente em cada momento, pois 

vivemos e agimos em um mundo repleto de valores sociais, onde todos os nossos atos se 

tornam um gesto axiológico e responsivo em continuidade. Para confirmar esses fatos, temos 

a explicação de Bakhtin:  

 

O eu e o outro são as categorias axiológicas  basilares, que pela primeira vez tornam 

possível qualquer juízo de valor efetivo, e um momento desse juízo, ou melhor, a 

diretriz axiológica da consciência não ocorre só no ato na verdadeira acepção do 

termo mas em cada vivenciamento e até na sensação mais simples: viver significa 

ocupar uma posição axiológica em cada momento da vida, significa firmar-se 

axiologicamente. (BAKHTIN, 2011e, p.173-174, grifos do autor) 

 

  

  Essa reflexão a que fazemos alusão no trecho acima faz ser entendida a visão 

de que a compreensão não pode ser uma mera experiência psicológica com relação ao outro, 

mas se torna uma atividade dialógica que, diante de um discurso, gera outro discurso, sendo 

assim compreender não é um ato de passividade ou um mero reconhecimento do sujeito, mas 

sim uma posição ativa, uma resposta, uma tomada de posição frente a um discurso e a um 

sujeito.  

  O “outro” impõe sua identidade sobre nós, visto que nossas palavras já foram 

enunciadas por outrem; todos os nossos discursos são, em parte, discursos de outrem a fim de 

firmá-los axiologicamente. Consoante a isso, temos o fato de que todos os nossos 

pensamentos e discursos interiores recaem inevitavelmente na ideia de relações dialógicas, o 

que nos leva a pensar que esse diálogo não é um convite ou uma proposta do “eu”, enquanto 

sujeito dialógico; mas sim uma necessidade ou uma imposição de encontro com o “outro”. 



28 

 

  A esse respeito, temos a afirmação de Bakhtin (2011f, p.38) que nos leva a 

refletir que: 

 

O outro [il.] está intimamente vinculado ao mundo, eu, ao meu ativismo interior 

extramundo. Quando em eu tenho a mim mesmo em toda a minha seriedade, todo o 

objetificado está em mim- os fragmentos de minha expressividade externa, todo o já 

dado, presente em mim, o eu como conteúdo determinado do meu pensamento sobre 

mim mesmo, dos meus sentimentos de mim.  

 

  É a partir desses lugares sociais e dessas tomadas de posições axiológicas que 

se insere o sujeito dialógico, pois estando inserido nessas múltiplas relações ele vai se 

constituindo discursivamente e assimilando vozes sociais. É nesse sentido que a partir das 

reflexões bakhtinianas pode-se afirmar que os sujeitos não utilizam as palavras que estão 

impostas pelos dicionários, mas sim dos lábios de outros sujeitos, afirmando assim a 

heterogeneidade discursiva da própria linguagem e o fato de que não há um discurso novo e 

único.  

  Sobre esse assunto, Bakhtin (2011f, p. 35) afirma que: 

 

A forma do vivenciamento concreto do indivíduo real é a correlação entre as 

categorias imagéticas do eu e do outro; e essa forma do eu, na qual vivencio só a 

mim, difere radicalmente da forma do outro, na qual vivencio todos os outros 

indivíduos sem exceção. 

  

 A partir das considerações elencadas acima, julga-se importante considerar que 

é a partir da constituição dialógica da linguagem que um sujeito constrói sua ideologia e por 

meio dela responde aos discursos que o permeiam. Em outras palavras: a constituição de um 

sujeito com relação à determinada situação histórica em que vive e aos valores que o cercam 

são fatores determinantes a serem pontuados, pois segundo o pensamento bakhtiniano, um 

sujeito se configura por meio de valores e vozes sociais, sendo assim o sujeito dialógico 

possui um não-álibi com relação à sua existência.  

 Essa noção de sujeito dialógico implica pensar no contexto em que o mesmo 

age, tendo que se refletir sobre todo o processo interdiscursivo que o envolve e o processo 

dialógico da linguagem, incluindo a presença dos fatores sociais e históricos que caracterizam 

um contexto muito mais complexo onde este sujeito está inserido e por si só age 

responsivamente. Nas reflexões bakhtinianas, esses elementos que recaem sobre a 

constituição do sujeito dialógico estão integrados aos atos discursivos, fazendo-nos pensar 

que não se pode tratar o sujeito como um ser empírico, ou seja, como um sujeito que obtém 
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aprendizados por meio das situações em que vive, uma vez que é preciso observar toda a 

situação social em que este se encontra inserido. 

 Essa compreensão ativa do sujeito perante a um signo ideológico acontece pelo 

fato de que essa interpretação requer uma tomada de posição axiológica. Essa mesma 

compreensão nasce por meio de uma relação dialógica e, por conseguinte, implica o 

nascimento de outra relação dialógica, pois ela é inserida nesse contexto como resposta a um 

diálogo.  

 Segundo Faraco (2009, p. 84): 

 

É no interior do complexo caldo da heteroglossia e de sua dialogização que nasce e 

se constitui o sujeito. A realidade linguística se apresenta para ele primordialmente 

como um mundo de vozes sociais em múltiplas relações dialógicas – relações de 

aceitação e recusa, de convergência e divergência, de harmonia e de conflitos de 

interseções e hibridizações.  

 

  É a partir dessas reflexões que se pode afirmar que com uma realidade 

linguística e social híbrida, nenhum sujeito absorve apenas uma voz social, mas sempre uma 

gama de vozes, dessa forma ele não pode ser entendido como uno, mas sim como um grande 

sujeito composto por vozes sociais distintas em suas múltiplas relações de dissonância e 

consonância e em permanente movimento. Em efeito, a aparência do sujeito é sempre 

construída a partir da representação que o outro cria de mim, ou seja, a própria consciência do 

sujeito inserido no mundo só acontece através da compreensão ativa e valorativa do outro que 

a enxerga. São sobre essas reflexões de compreensão ativa e valorativa que discutiremos a 

seguir nas relações entre linguagem e atitude responsável propostas por Bakhtin. 

 

 

1.3 - O ATO RESPONSÁVEL 

 

 

 As reflexões bakhtinianas sobre o tema do ato responsável são apresentadas de 

forma detalhadas e, ao mesmo tempo, complexas, mais precisamente em sua obra: Para uma 

filosofia do ato responsável (2010). A partir da leitura dessa obra, podemos iniciar esse 

subitem mostrando dois planos que fazem referência aos atos humanos: os que são repetíveis, 

ou seja, atos que são comuns em determinadas atividades; e atos irrepetíveis que são 

praticados por sujeitos que se encontram imersos em determinado contexto social e definidos 

por este mesmo contexto. Afinal, o objetivo de Bakhtin ao instaurar esse tema é atentar ao seu 
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processo que é, por sua vez, o que o faz existir; ao passo que o seu conteúdo traz consigo 

apenas o seu caráter abstrato. 

  Pressupondo que o fato de agir responsivamente no existir-evento demanda 

atitudes responsivas do eu para o outro, do outro para mim e do eu para mim; Bakhtin delineia 

conceitos chaves que compõem uma filosofia da linguagem centrada nas relações dialógicas 

de enunciados produzidos e transformados no existir-evento. É a partir desse ponto crucial, 

que o pensador russo faz uma crítica à tendência da ciência e da arte que tinham como 

propósito estabelecer verdades gerais e abstratas.  

  Nas palavras de Bakhtin (2010, p. 66) podemos entender algumas questões 

vinculadas ao ato responsável: 

 

Compreender um objeto significa compreender meu dever em relação a ele (a 

orientação que preciso assumir em relação a ele), compreendê-lo em relação a mim 

na singularidade do existir-evento: o que pressupõe a minha participação 

responsável e não a minha abstração.  

 

  É a partir dessa explanação que podemos começar a entender que os diálogos 

estão sempre situados de forma social, cultural, histórica e ideológica, pois os sujeitos são 

capazes de vivenciar e transformar os inúmeros contextos em que interagem com o outro. 

Afinal, a filosofia do ato responsável proposta por Bakhtin visa apenas, em termos gerais, a 

uma proposta de estudar o agir humano de um sujeito que se encontra imerso em um contexto 

social e histórico e, portanto, passível de mudanças. O objetivo de Bakhtin ao pensar sobre 

essas questões reside na questão de tentar mostrar como se pode generalizar as singularidades 

dos atos, sem perder o foco no seu pensamento principal de que os atos podem ser repetíveis 

ou irrepetíveis.  

  Quando nos propomos a mostrar essa conceituação acerca das reflexões 

bakhtinianas sobre o ato responsável, foi preciso entender o fato de que este conceito nada 

mais é do que um estudo de um agir geral que envolve atos particulares; por isso é possível 

afirmar que toda consciência humana, por mais individual que seja é sempre formada a partir 

de um contexto coletivo.  

  Bakhtin em suas reflexões nos mostra que: 

 

O ato – considerado não a partir de seu conteúdo, mas na sua própria realização – de 

algum modo conhece, de algum modo possui o existir unitário e singular da vida; 

orienta-se por ele e o considera em sua completude – seja no seu aspecto 

conteudístico, seja na sua real facticidade singular; do interior, o ato não vê somente 

um contexto único, mas também o único contexto concreto, o contexto último, com 

o qual se relaciona tanto o seu sentido assim como o seu fato, em que procura 
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realizar responsavelmente a verdade única, seja do fato seja do sentido, na sua 

unidade concreta. (BAKHTIN, 2010, p.80, grifo do autor.) 

 

  O que se deve levar em consideração é o fato de que todos os atos têm em 

comum alguns elementos, sendo eles um sujeito que age, e um determinado cronotopo 

(relação espaço-temporal) em que esse sujeito age. Esses fatores implicam tanto os atos que 

são realizados na presença ou na ausência do outro e os atos que não trazem consigo nenhuma 

marca linguística expressa pelo sujeito. Portanto, ao realizá-lo são pressupostos dois planos: o 

primeiro é o da generalidade ou dos atos que se realizam em geral e o plano do ato particular. 

É preciso explicar, porém, que as limitações de generalidade e particularidade do ato são 

apenas categorias filosóficas propostas por Bakhtin para expressar uma distinção entre o 

conteúdo do ato, isto é, o efeito que o ato produz quando é realizado e o seu processo visando 

às operações que o sujeito precisa realizar para produzir este ato.  

  Para explicar essa relação temos a fala de Bakhtin que nos mostra que: 

 

O ato responsável é, precisamente, o ato baseado no reconhecimento desta 

obrigatória singularidade. É essa afirmação do meu não-álibi no existir que constitui 

a base da existência sendo tanto dada como sendo também real e forçosamente 

projetada como algo ainda por ser alcançado. (BAKHTIN, 2010 p.99. grifos do 

autor.)  

  

  É a partir dessas reflexões bakhtinianas que podemos iniciar o delineamento 

acerca do pensamento ativo de um sujeito que ao posicionar-se garante um não álibi em sua 

existência, ou seja, podemos deduzir que todo sujeito quando se insere em um contexto social, 

automaticamente já se posiciona axiologicamente. É preciso pensar, a partir daí, na questão de 

que existe um processo, um produto e um agente desse mesmo ato, pois para Bakhtin a vida 

dos sujeitos é formada por uma ininterrupta cadeia de atos concretos, isto é, atos que são 

singulares e irrepetíveis ou atos que não são iguais uns aos outros, mas que possuem, em seu 

processo, elementos em comum com outros atos, e por isso fazem parte do ato como fato que 

os engloba. 

  Outra consideração que nos reporta ao fato de repensar o ato da mesma forma 

proposta por Bakhtin, é a consideração de Sobral (2013, p.21) que nos leva a pensar que: 

 

O ato-feito tem tal importância em sua filosofia que ele define a vida como um 

evento uniocorrente (porque há apenas uma vida no mundo humano) de realização 

ininterrupta de atos feitos: os atos e experiências que vivo são momentos 

constituintes de minha vida, que é assim uma sucessão ininterrupta de atos.  
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  A partir dessas considerações o que podemos perceber é que todo ato trata-se 

de uma ação concreta, isto é, uma ação que é vivida e realizada no mundo e que por si só é 

intencional, o que lhe garante um não álibi do sujeito, ou seja, toda a compreensão sobre um 

dado discurso é ativa e não passiva, o que pressupõe uma atitude de reposta. Essa ação é 

praticada por alguém que se encontra situado em um determinado contexto e a partir disso 

destaca-se o caráter da responsabilidade e da participação de um sujeito agente. Pois segundo 

Sobral (2013, p.21) “o ato ‘responsível’ e participativo resulta de um pensamento não 

indiferente, aquele que não separa os vários momentos constituintes dos fenômenos, que 

admite não a exclusão [...] mas sim a inclusão”.  

  É preciso pensar, portanto, sempre na experiência do mundo humano como 

sendo mediada por um agir axiológico de um sujeito, que lhe atribui um sentido a partir de um 

determinado contexto social e que enxerga o mundo como uma materialidade concreta, as 

reflexões de Bakhtin sobre o ato não nos propõem uma constante relatividade de valores 

impostos, mas nos levam a pensar segundo Sobral (2013, p.22) “o fato de que o valor é 

sempre valor para sujeitos, entre sujeitos, numa dada situação.”.  

  Essa interação das filosofias do ato e de seu processo é que se funda nas 

relações de Bakhtin sobre suas reflexões do ato e na concepção de um sujeito, fundado nos 

pilares: eu para mim, eu para o outro e o outro para mim que denominam, segundo Sobral 

(2010) como um sujeito situado. A partir dessa concepção pode-se ter uma conclusão da 

presença de um não álibi na existência desse sujeito, pois há certo aspecto ativo de sua parte e 

uma relação de sua constituição, em outras palavras, um sujeito só pode se constituir como tal 

a partir de sua relação com outros sujeitos.  

  Nas palavras de Bakhtin (2010, p. 117): 

 

A vida pode ser compreendida pela consciência somente na responsabilidade 

concreta. Uma filosofia da vida só pode ser uma filosofia moral. Só se pode 

compreender a vida como evento, e não como ser-dado. Separada da 

responsabilidade, a vida não pode ter uma responsabilidade, a vida não pode ter uma 

filosofia; ela seria, por princípio, fortuita e privada de fundamentos. 

 

  A partir de sua contextualização do ato como existir evento, entendemos que o 

aspecto irrepetível dos atos não nega seus elementos que se tornam repetíveis, ou seja, todo 

enunciado cria um novo; mas só pode fazê-lo a partir de um já existente, sob pena de não ser 

compreendido. Por isso é importante caracterizar o caráter concreto e irrepetível sem 

desprezar o que todos os atos têm em comum em seu conteúdo e, muitas vezes, em seu 

processo.  
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  Porém, cabe ressaltar que segundo as reflexões bakhtinianas sobre o ato 

responsável são os fatores de que um sujeito ainda que realize uma ação vinculada ao aqui e 

agora terá realizado dois atos distintos, pois são caracterizados segundo sua ação física e a 

pureza do ato que são partes apenas de seu conteúdo, mas não da sua vivência concreta, uma 

vez que esta não se repete, ainda que inserido num mesmo contexto social de produção. Esse 

fato é tratado por Bakhtin por meio de uma relação dialética entre o produto do ato e seu 

processo. É a partir dessa relação dialética e propriamente dialógica que se pode entender o 

fato de que compreender o ato é compreender o seu todo; sua relação entre o processo e o 

produto e a situação de seu caráter de resposta.  

  A esse respeito, temos a explicação de Bakhtin:  

 

O ato deve encontrar um único plano unitário para refletir-se em ambas as direções, 

no seu sentido e em seu existir; deve encontrar a unidade de uma responsabilidade 

bidirecional, seja em relação ao seu conteúdo (responsabilidade especial), seja em 

relação ao seu existir (responsabilidade moral), de modo que a responsabilidade 

especial deve ser um momento incorporado de uma única e unitária responsabilidade 

moral. Somente assim se pode superar a perniciosa separação e mútua 

impenetrabilidade entre cultura e vida. (BAKHTIN, 2010, p.43-44) 

 

 

  O que se pode compreender sobre as reflexões de Bakhtin a partir do conceito 

de ato é que esta visão permite apreender o ato com relação à sua integridade, tanto em termos 

de composição ou processo como em termos de conteúdo desse mesmo ato. Dessa forma, 

Bakhtin visa propor uma base de filosofia da linguagem por meio da cultura que reconhece 

uma total junção entre o sujeito e o mundo em que este vive e que se posiciona como um 

agente axiológico na vida concreta de uma forma não indiferente, pois assim é conferido ao 

sujeito um não álibi em sua existência.  

 Julgamos como primordial, mostrar neste primeiro capítulo em quais aspectos 

as reflexões bakhtinianas se fundamentam, ou seja, elucidar que as considerações sobre as 

relações dialógicas e o dialogismo que são entendidos como os conceitos centrais de todo o 

pensamento de Bakhtin sobre a linguagem em uso e como consequência de tais fatores, a 

atividade discursiva como responsiva. Nos capítulos seguintes, mostraremos outras 

observações a que esse pensador russo dedicou seus estudos, quais são os desdobramentos 

dessas reflexões e sua importância para essa abordagem no corpus da presente pesquisa. 
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2 - REFLEXÕES BAKHTINIANAS: O CRONOTOPO E A IDEOLOGIA. 

 

 

Os três campos da cultura humana – a ciência, a 

arte e a vida – só adquirem unidade no indivíduo 

que os incorpora à sua própria unidade. [...] O 

que garante o nexo interno entre os elementos do 

indivíduo? Só a unidade da responsabilidade. 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin 

 

 

  No primeiro capítulo, procuramos deixar evidentes as reflexões sobre a 

constituição dialógica da linguagem que perpassam a filosofia proposta por Bakhtin e com 

isso depreendemos que nenhum discurso é vazio de ideologia, ou seja, há por trás de cada 

enunciado uma intenção do falante que se materializa no nível do discurso de forma social e 

quando este fato ocorre, a linguagem se mantém perpassada por fios ideológicos e discursivos 

do sujeito que a enuncia, estando, de certa forma, suscetível a essa mesma condição quando a 

linguagem é recebida por um outro sujeito. Como nos afirma Bakhtin (2011b, p.289) “todo 

enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva.” Assim sendo, ao proferir um 

enunciado dirigindo-se a qualquer esfera de comunicação, ele carrega consigo as marcas 

ideológicas de um sujeito ao se direcionar a outrem. 

  Além disso, aproximamos as relações dialógicas ao tema do ato responsável e 

observamos que nessa confluência, toda palavra pressupõe uma contra-palavra, pois segundo 

Bakhtin (2011b, p.280, grifo do autor) “O primeiro e mais importante critério de 

conclusibilidade do enunciado é a possibilidade de responder a ele, em termos mais precisos e 

amplos, de ocupar em relação a ele uma atitude responsiva”. Dessa forma há um 

entrecruzamento desses fios discursivos da palavra e as vozes sociais se sobressaem 

reafirmando ou repelindo os sentidos de quem enuncia e para quem se enuncia; a esse 

fenômeno de acordo ou desacordo nessa mistura de sentidos e vozes sociais, Bakhtin dá o 

nome de relações dialógicas. 

  Partindo dos pressupostos trabalhados até o presente momento, nosso objetivo 

nesse segundo capítulo é mostrar as reflexões de Bakhtin sobre outros aspectos inerentes à 

linguagem como o cronotopo e a ideologia. Para demonstrar tais aspectos utilizaremos as 
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reflexões de Bakhtin (1981; 2014), Amorim (2014) e Miotello (2013) para mostrar como os 

desdobramentos dessas considerações serão utilizados em nosso objeto de estudo. Mostrar 

esse horizonte se faz necessário para que possamos transpassar por todo nosso percurso 

teórico. 

 

  

2.1 - CRONOTOPO 

 

 

 O cronotopo é, segundo Fiorin, (2016, p.146) “formado das palavras gregas 

crónos (tempo) e tópos (lugar).” As implicações sobre a continuidade de tempo e espaço 

foram examinadas na representação literária representada pelo romance. A esta abordagem 

Bakhtin deu o nome de cronotopo, uma categoria em que tempo e espaço são construídos na 

composição da obra literária como texto de cultura. Sendo assim, é possível afirmar que 

Bakhtin utiliza esse termo, primeiramente, na esfera do texto literário como a presença de um 

sujeito inserido em situações sociais juntamente com as relações de espaço e tempo, uma vez 

que a relação entre esses fatores é indissolúvel, em outras palavras, pode-se afirmar que o 

cronotopo é o centro de constituição dos acontecimentos espaço-temporais.  

 As reflexões de Bakhtin sobre esse tema deixam claro que o cronotopo se torna 

a porta de entrada para a análise dos gêneros discursivos, pois tal conceito acabou por se 

tornar a formulação do dialogismo para se compreender a representação do tempo em 

diferentes perspectivas, de modo a apreender como o tempo se constitui no espaço; como se 

desenvolve; como se transforma e, ao fazê-lo, movimenta todo o sistema cultural. Tal 

conceito se firmou como uma categoria que define não apenas a continuidade entre a relação 

espaço-tempo, mas a mistura de diferentes sistemas de signos que enfrentam a difícil tarefa de 

representar a continuidade da experiência por meio de signos discretos da cultura. 

 Nas palavras de Bakhtin (2011, p. 348) temos a explicação de que: 

 

No âmbito da cultura, a exotopia é o motor mais potente da compreensão. Uma 

cultura estrangeira não se revela em sua completude e em sua profundidade que 

através do olhar de uma outra cultura (e ela não se revela nunca em toda a sua 

plenitude, pois outras culturas virão e poderão ver e compreender mais ainda.) [...] 

Procuramos nelas uma resposta a essas questões que são as nossas, e a cultura 

estrangeira nos responde, nos desvelando seus aspectos novos, suas profundidades 

novas de sentido.  
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 A partir de tal citação, podemos concluir que ao analisar os discursos e a 

cultura conseguimos identificar o cronotopo de uma determinada produção discursiva, 

podemos dele retirar uma determinada visão de homem, pois determinadas produções 

culturais facilitam essa tarefa, pela própria constituição dialógica do homem e sua relação 

com as categorias espaço-tempo e com a cultura a que o mesmo se encontra inserido. 

 Entender o conceito de cronotopo significa compreender o conjunto de 

possibilidades palpáveis desenvolvidas pelos vários gêneros do discurso no sentido de mostrar 

a relação dos sujeitos em interação com os eventos representados. Dentro da pluralidade de 

cronotopos, Bakhtin privilegia aquele que faz referência ao tempo histórico, uma vez que este 

demonstra possíveis histórias dos modos de vida, de costumes e valores de uma determinada 

sociedade. Esse mesmo cronotopo histórico demonstra as intenções mais complexas do 

homem, das gerações, dos povos, dos grupos e classes sociais. 

  Na tentativa de avançar no pensamento bakhtiniano sobre esse tema 

encontramos a afirmação de Amorim (2014, p. 105) que nos leva a refletir sobre o fato de 

que: 

  

O conceito de cronotopo trata de uma produção da história. Designa um lugar 

coletivo, espécie de matriz expaço-temporal de onde as várias histórias se contam ou 

se escrevem. Está ligado aos gêneros e a sua trajetória. Os gêneros são formas 

coletivas típicas, que encerram temporalidades típicas e assim, consequentemente, 

visões típicas do homem. 

 

 A compreensão sobre as reflexões de cronotopo propostas por Bakhtin, de certa 

forma, tiveram uma outra espécie de encaminhamento, ou seja, nas reflexões bakhtinianas a 

relação de espaço e tempo é estudada de uma forma diferente do convencional, pois é 

delineada a partir do ponto de vista da orientação dialógica e seus desdobramentos. Assim 

sendo, o pensador russo teve como objetivo entender não somente o tempo enquanto 

sequência de fatos ou no simples sentido de duração, sua preocupação foi além, pois seu 

interesse estava centrado na simultaneidade de experiências distintas que se realizavam e que, 

por conseguinte, tornavam-se ações de transformação. 

 Além disso, podemos conceituar o cronotopo e seu emprego de acordo com a 

concepção bakhtiniana: 

 

À interligação fundamental das relações temporais e espaciais, artisticamente 

assimilada em literatura, chamaremos cronotopo (que significa ‘tempo-espaço’). 

Esse termo é empregado nas ciências matemáticas e foi introduzido e fundamentado 

com base na teoria da relatividade (Einstein). Não é importante para nós esse sentido 



37 

 

específico que ele tem na teoria da relatividade, assim o transportaremos daqui para 

a crítica literária quase como uma metáfora (quase, mas não totalmente); nele é 

importante a expressão da indissolubilidade de espaço e de tempo.  (BAKHTIN, 

2014a, p. 211) 

 

 

  Considera-se, assim, espaço e tempo como categorias indissolúveis e geradores 

de sentido de um texto, pois “os índices de tempo transparecem no espaço e o espaço reveste-

se de sentido e é medido pelo tempo” (BAKHTIN, 2014a, p.211). É a partir do significado 

figurativo do cronotopo e em virtude dele que os acontecimentos de um determinado fato 

adquirem uma faceta sensivelmente concreta, ou seja, o cronotopo nos demonstra um certo 

terreno da imagem dos acontecimentos graças à sua condensação e à concretização dos 

índices do tempo, que é o principio condutor do cronotopo. 

  O cronotopo é, portanto, a figuração da realidade e mostra como o homem 

modela o mundo representando-o de acordo com cada tempo, seja este cultural, social ou até 

mesmo emocional. Desse modo, podemos afirmar que o cronotopo apresenta um significado 

temático, uma vez que as categorias de espaço-tempo se tornam organizadores dos principais 

acontecimentos temáticos de um enunciado, sempre relembrando que as categorias 

cronotópicas são tingidas por um “matiz emocional” (BAKHTIN, 2014) 

  Nas palavras de Bakhtin (2014a, p. 212, grifo do autor) temos uma explicação 

que nos leva a refletir:  

 

O cronotopo tem um significado fundamental para os gêneros na literatura. Pode-se 

dizer francamente que o gênero e as variedades de gênero são determinadas 

justamente pelo cronotopo, sendo que em literatura o princípio condutor do 

cronotopo é o tempo. O cronotopo como categoria consteudístico-formal determina 

(em medida significativa) também a imagem do indivíduo na literatura; essa imagem 

sempre é fundamentalmente cronotópica. 

 

  Os pensamentos bakhtinianos a respeito do conceito de cronotopo nos fazem ir 

além, sendo este um campo que o fez pensar também sobre a existência humana, pois segundo 

Amorim (2014, p. 103) “a concepção de tempo traz consigo uma concepção de homem e, 

assim, a cada nova temporalidade, corresponde a um novo homem. Parte, portanto, do tempo 

para identificar o ponto em que este se articula com o espaço e forma com ele uma unidade.”. 

Em outras palavras, podemos dizer que todo sujeito situa-se em um determinado cronotopo, 

pois se envolve num determinado horizonte espacial, temporal, temático e, por consequência, 

axiológico, carrega consigo marcas de fios ideológicos e posiciona-se responsivamente a 

partir desses fatores.  
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  Além das considerações elencadas acima, Amorim (2014) ao investigar mais a 

fundo as reflexões de Bakhtin sobre a cronotopia, demonstra que o cronotopo também se 

refere ao equilíbrio que se instaura entre os horizontes temporais e espaciais. Para a autora, 

Bakhtin traz um novo significado para esse conceito que também era utilizado em outras 

ciências como a Matemática e a Teoria da Relatividade de Einstein, tendo como pretexto 

delinear a forma como se articula no nível discursivo a indissolubilidade entre os fatores de 

tempo e espaço. Com suas ponderações sobre cronotopia, Bakhtin procura mostrar suas 

diversas amplidões às categorias de espaço e de tempo se configuram no gênero romanesco, 

para este filósofo russo, este termo trata do homem e envolve todas as suas ações no mundo 

sob a luz dessas categorias cronotópicas.  

  A esse respeito Bakhtin afirma que: 

 

No cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e temporais 

num todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo condensa-se, comprime-se, torna-

se artisticamente visível; o próprio espaço intensifica-se, penetra no movimento do 

tempo, do enredo e da história. Os índices de tempo transparecem no espaço, e o 

espaço reveste-se de sentido e é medido com o tempo. Esse cruzamento de séries e a 

fusão de sinais caracterizam o cronotopo artístico. (BAKHTIN, 2014a, p. 211) 

 

  O que se pode depreender a partir da citação acima é que a maior preocupação 

de Bakhtin a partir de seus pensamentos sobre cronotopo é a consideração de que  cronotopia 

é um aspecto constitutivo de qualquer texto, por nele se expressar a fusão das categorias de 

tempo e de espaço e de tais fatores se manifestarem em conjunto revestindo-se de significado 

para que, dessa forma, sejam determinadas as imagens do homem na literatura, além de 

demonstrar o vínculo estabelecido entre o mundo real e o imaginário.  

  A partir de tais condições a assimilação do termo de cronotopia flui de forma 

complexa e alternada, sendo que essa compreensão entre o mundo real e imaginário só é 

possível a partir de dadas condições históricas e sociais, pois a partir delas é que são 

elaboradas formas determinadas de reflexão da relação de espaço e tempo.  

  A esse respeito temos a afirmação de Bakhtin (2014a, p.349) que nos mostra 

que: 

 

O cronotopo determina a unidade artística de uma obra literária no que ela diz 

respeito à realidade efetiva. Por isso, numa obra, o cronotopo sempre contém um 

elemento valioso que só pode ser isolado do conjunto do cronotopo literário apenas 

numa análise abstrata. Em arte e em literatura, todas as definições espaço-temporais 

são inseparáveis umas das outras e são sempre tingidas de uma matiz emocional.  
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  Por meio de tais explicações, podemos entender o fato de que uma análise 

abstrata da cronotopia de uma obra pode conceber o tempo e o espaço de forma separada e 

distanciar-se do seu valor emocional, porém a apreciação artística não pode dividir e nem se 

afastar de nenhum desses fatores, uma vez que o cronotopo deve ser compreendido em sua 

plenitude e integridade. Essa relação entre cronotopo e a demonstração entre mundo real e 

imaginário fica muito bem entendida quando nos deparamos com a explicação de Bakhtin que 

nos demonstra o fato de que: 

 

A obra e o mundo nela representado penetram no mundo real enriquecendo-o, e o 

mundo real penetra na obra e no mundo representado, tanto no processo de sua 

criação como no processo subseqüente da vida, numa constante renovação da obra e 

numa percepção criativa dos ouvintes leitores. Esse processo de troca é sem dúvida 

cronotópico por si só: ele se realiza principalmente num mundo social que se 

desenvolve historicamente, mas também sem se separar do espaço histórico em 

mutação. (BAKHTIN, 2014a, p. 358-359) 

 

  Trazendo essas condições à noção de cronotopo proposta por Bakhtin 

juntamente com as relações dialógicas, faz-se necessário entender que os fatores de tempo e 

espaço são manifestações que se envolvem em um único fenômeno, pois a partir das 

teorizações bakhtinianas o tempo traz consigo marcas históricas e o espaço acumula em si 

mesmo os fatores sociais, por isso há de ser considerado que os relacionamentos entre esses 

fatores que compõem o cronotopo, para Bakhtin, estão sempre em interação. É certo de que o 

tempo se inscreve no espaço e se torna, junto a ele, não somente uma outra dimensão 

temporal, mas também resgata a maneira de se ver o mundo a partir de uma época, de uma 

obra ou de um autor. 

  Bakhtin (2014a, p.357, grifo do autor) demonstra que: 

 
Os cronotopos podem se incorporar um ao outro, coexistir, se entrelaçar, permutar, 

confrontar-se, se opor ou se encontrar nas inter-relações mais complexas. Estas 

inter-relações entre os cronotopos já não podem surgir em nenhum dos cronotopos 

isolados que se inter-relacionam. O seu caráter geral é dialógico (no sentido amplo 

do termo). Mas esse diálogo não pode penetrar no mundo representado na obra nem 

em nenhum de seus cronotopos: ele está fora do mundo representado na obra nem 

em nenhum dos seus cronotopos: ele está fora do mundo representado, embora não 

esteja fora no seu todo. Esse diálogo ingressa no mundo do autor, do intérprete e no 

mundo dos ouvintes e dos leitores. E esses mundos também são cronotópicos.  

 

  Entender essa relação cronotópica, significa entender o conjunto de 

probabilidades que se tornam concretas e que vão, aos poucos, tornando-se constituídas pelos 

gêneros com um único sentido de tentar exprimir a relação dos sujeitos em interação com os 

eventos em que se veem inseridos. Emergido nessa pluralidade de cronotopos, aquele que é 
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enfatizado por Bakhtin é o cronotopo que faz relação com o tempo histórico, pois ele abarca 

consigo o intuito de determinar as vontades mais complexas dos homens e sua relação com 

suas épocas, gerações e grupos sociais ao qual esse mesmo sujeito se vê inserido. A esse 

respeito, temos a afirmação de Amorim (2014, p. 106) nos mostrando o fato de que: 

 

Podemos então concluir que, no trabalho de análise dos discursos e da cultura, 

quando conseguimos identificar o cronotopo de uma determinada produção 

discursiva, poderemos dele inferir uma determinada visão de homem. Determinadas 

produções culturais facilitam essa tarefa, pelo seu poder de síntese e por sua 

precisão, e podem, assim, nos ajudar a identificar o que poderíamos chamar de 

cronotopo contemporâneo.  

 

  Essas ideias de demonstração do tempo se constituindo como dialógico não 

enfrentam de uma forma direta as relações do espaço-tempo como um movimento exterior e 

de interação, pois os fatores de tempo e espaço são tratados perante as reflexões bakhtinianas 

de uma forma a não alcançarem uma existência em si mesmos como se tivessem uma 

obrigação de serem tratados como categorias absolutas e fechadas em si, por outro lado, são 

pensadas de forma a demonstrar as transformações do homem enquanto produto social e de 

suas vivências culturais geradoras de sentido.    

  As afirmações acima elaboradas podem ser facilmente comprovadas a partir da 

afirmação de Bakhtin ao nos mostrar que: 

 

A relação do autor com as diferentes manifestações literárias e culturais assume um 

caráter dialógico, análogo às inter-relações entre os cronotopos do interior da obra 

[...]. Mas estas relações dialógicas entram numa esfera semântica particular que 

extrapola os quadros da nossa análise puramente cronotópica. (BAKHTIN, 2014a, p. 

360, grifo do autor.) 

 

  É a partir dessas reflexões que podemos afirmar que a forma de organização do 

tempo é realizada a partir de práticas que não se limitam à definição de um movimento e de 

situações sociais, pois existe uma dimensão que se torna muito mais abrangente que é a do 

dialogismo onde os próprios gêneros, literários ou não, encarregam-se de mostrar a grande 

convergência desse embate e se tornam, por conseguinte, o recurso utilizado para mostrar a 

grande relação entre as categorias de espaço e tempo enquanto indissolúveis, mostrando, 

dessa forma, a grande descoberta de Bakhtin sobre o conceito de cronotopo nos gêneros 

literários.  

  As reflexões acerca do termo cronotopo abarcadas acima se fizeram 

necessárias para que houvesse, acima de tudo, uma contextualização sobre este tema e como 

este conceito será utilizado no objeto de estudo em questão.  
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2.2 - A IDEOLOGIA 

 

 

  O termo ideologia se apresenta como um dos eixos centrais das reflexões de 

Bakhtin e dos integrantes de seu Círculo, pois os problemas que este conceito abarca foram 

trabalhados de forma muito peculiar por estes estudiosos da filosofia da linguagem, 

aprofundando-se nesta questão em uma perspectiva marxista e trabalhando a fundo questões 

que segundo Miotello (2013, p.167) “Marx e Engels haviam apenas tocado, como a questão 

da infraestrutura com a superestrutura, a constituição do papel dos signos, a questão da 

constituição da subjetividade e da consciência [...]” que serão os tópicos abordados aqui.  

  Para se entender melhor as questões vinculadas ao conceito de ideologia, temos 

que nos atentar ao fato de que a ideologia é um dos principais pilares na formação do sujeito 

dialógico, pois esta é composta através das relações histórico-sociais vividas pelo homem em 

seu mundo exterior que são, por consequência, trazidas por ele mesmo para seu mundo 

interior, fazendo com que esse sujeito possa se constituir e posicionar-se de forma axiológica 

perante sua vida.  

  A partir disso, temos uma reflexão de Bakhtin/Voloshinov: 

 

De fato, a forma linguística [...] sempre se apresenta aos locutores no contexto de 

enunciações precisas, o que implica sempre um contexto ideológico preciso. Na 

realidade, não são as palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 

mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, 

etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico 

ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas 

que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida. 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1981c, p.95) 

 

  É a partir deste excerto que podemos entender que as reflexões de Bakhtin e 

dos integrantes de seu Círculo sobre o tema da ideologia tem seu início nos estudos dos signos 

enquanto parte constitutivamente ideológica da linguagem, ou seja, qualquer signo ou 

enunciado é sempre ideológico e isso se concebe em dois sentidos, pois todo enunciado está 

sempre inserido em alguma esfera ideológica, isto é, no interior de uma das áreas de atividade 

humana e por si só expressa sempre uma posição avaliativa, em outras palavras, não pode 

existir um enunciado neutro, não ideológico, pois até a referência à neutralidade nos leva a 

concluir que existe uma posição ideológica que é tomada.  
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  A partir desse pensamento, temos uma explanação de Brait (2012, p.13) que 

nos mostra que:  

 

Neste sentido, uma análise bakhtiniana não pode ignorar o caráter semiótico-

ideológico dos textos, entendidos como organizações coerentes, conjuntos em que a 

associação da materialidade signico-ideológica funciona como princípio organizador 

e revelador do domínio dos signos, da esfera ideológica, da produtividade na vida 

social, conforme postura na vida filosófica e teórico metodológica que toma o signo 

ideológico como elemento seminal da linguagem relacionado a sujeitos social e 

culturalmente construídos.  

 

  Há de se atentar ao fato de que as reflexões de Bakhtin sobre os fatores que 

incidem sobre a ideologia para a filosofia da linguagem não estariam ligados a algo pronto e 

já determinado, ou que vivesse na consciência do homem. Para ele esta questão é inerente ao 

fato de que a ideologia está presente num conjunto de todas as outras discussões da filosofia 

da linguagem, que são tratadas por ele de forma concreta, a saber a relação ideológica com a 

constituição dos signos ou a constituição da própria subjetividade.  

  Nas palavras de Bakhtin/Voloshinov:  

 

Um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) como todo 

coro físico, instrumento de produção ou produto de consumo; mas, ao contrário 

destes, ele também reflete e refrata uma outra realidade, que lhe é exterior. Tudo é 

ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em 

outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia. 

Um corpo físico vale por si próprio: não significa nada e coincide inteiramente com 

sua própria natureza. Neste caso, não se trata de ideologia. 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1981a, p. 31)  

 

  A partir desses estudos e reflexões bakhtinianas acerca do termo da ideologia, 

podemos inferir que o homem não possui uma relação direta com a realidade, pois todas essas 

relações são intermediadas através da condição de existência do próprio homem por meio de 

seu contexto social. Pois é fato que vivemos em um mundo imerso de significações. Em 

outros termos, o real nunca é apresentado ao homem de forma direta, sobre isso temos a 

afirmação de Bakhtin (2010, p. 32) que nos mostra que “O dado puro não pode ser realmente 

experenciado”, isso quer dizer que nós nos relacionamos com a realidade que nos é informada 

por meio de significações, ou seja, o mundo só adquire sentido para o homem por meio dos 

signos ideológicos que o cercam para além disso com a relação axiológica que faz com que o 

mundo se torne um contexto social e a relação homem e mundo seja sempre permeada de 

valores.  

  O termo axiológico, aqui inserido, é entendido por meio das reflexões de 

Bakhtin como um juízo de valor que se encontra inserido em determinado aspecto das esferas 
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de comunicação, isto é, os valores impregnados em um determinado contexto discursivo e 

social. A dimensão axiológica implica a noção de escolha de um sujeito a partir de seus 

valores morais, éticos, estéticos e ideológicos. Faraco (2009, p.47, grifos do autor) nos leva a 

refletir que “o adjetivo ideológico aparece como equivalente a axiológico. Aqui é importante 

lembrar que, para o Círculo, a significação dos enunciados tem sempre uma dimensão 

avaliativa, expressa sempre de um posicionamento social valorativo.”  

  É a partir dessas reflexões que devemos nos atentar ao fato de que a ideologia 

apresenta um aspecto inerente às condições sociais e históricas, não podendo ser entendida de 

forma separada a um contexto social, a um cronotopo. Dessa forma, o sentido da ideologia 

envolve sempre uma dimensão axiológica, ou seja, a relação dos sujeitos com o mundo é 

sempre mediada e atravessada por valores. Dessa forma é possível afirmar que um 

determinado sujeito não é composto ideologicamente, mas sim se encontra em conflito com 

valores ideológicos. 

  Sobre o posicionamento axiológico do sujeito, Bakhtin afirma que:  

 

A vida social viva e a evolução histórica criam, nos limites de uma língua nacional 

abstratamente única, uma pluralidade de mundos concretos, de perspectivas 

literárias, ideológicas e sociais, fechadas; os elementos abstratos da língua, idênticos 

entre si, carregam-se de diferentes conteúdos semânticos e axiológicos, ressoando de 

diversas maneiras no interior dessas diferentes perspectivas. (BAKHTIN, 2014b, 

p.96) 

  

  Dito isso, podemos refletir sobre o fato de que a linguagem, em qualquer das 

esferas de comunicação em que se encontra inserida, tanto em seus aspectos abstratos como 

em suas formas de interpretação carrega consigo uma dialogicidade própria, intermediada por 

valores que a constitui, ou seja, é multifacetada em todos os seus aspectos de caracterização, 

isso porque esses mesmos elementos que a compõem estão unidos a uma orientação 

intencional. Sabendo que essa orientação intencional da linguagem, proposta por Bakhtin se 

constitui como social e histórica, e não pode ser entendida como fechada em si em um mundo 

de pensamentos individuais. 

  Logo, é correto afirmar que qualquer signo ou enunciado encontra um objeto a 

que ele se refere já coberto por valores, envolvido numa esfera social de discursos ideológicos 

e essa relação do nosso dizer com o mundo nunca é direta, mas acontece de forma oblíqua, 

sempre por meio de referentes, ou seja, as palavras que um sujeito diz não tocam as coisas a 

que ele faz referência, mas de certa forma penetra em uma camada discursiva e social que 

cobre esse objeto linguístico. 
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  É a partir desse pressuposto que se pode afirmar que o material do signo 

ideológico pode ser sempre o mesmo, porém sua significação depende do contexto social em 

que este é expresso, ou seja, muito se depende da voz social em que o signo se encontra 

ancorado, isso faz com que os estudos da ideologia e da filosofia da linguagem sejam uma 

realidade aberta e infinita, assim como a relação do homem com a ideologia que o cerca. 

  A materialidade do signo para Bakhtin é constituída de forma dupla, através do 

sentido físico e material e na relação com o contexto histórico-social, e assim apresenta 

consigo uma realidade a partir de um ponto de vista, de uma posição axiológica e valorativa, 

são esses fatos que fazem o signo refletir o domínio da ideologia, assim é possível afirmar que 

todo signo se caracteriza como ideológico, pois segundo Miotello (2013, p.170) “O ponto de 

vista, o lugar valorativo e a situação são sempre determinados sócio-historicamente. E seu 

lugar de constituição e materialização é na comunicação incessante que se dá nos grupos 

organizados ao redor de todas as esferas de atividades humanas”. 

  Sobre a questão do signo ideológico, temos a reflexão a seguir de 

Bakhtin/Voloshinov: 

 

Um signo é um fenômeno do mundo exterior. O próprio signo e todos os seus efeitos 

(todas as ações, reações e novos signos que ele gera no meio social circundante) 

aparecem na experiência exterior. Este é um ponto de suma importância. No entanto, 

por mais elementar e evidente que ele possa parecer, o estudo das ideologias ainda 

não tirou todas as conseqüências que dele decorrem. (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 

1981a, p.33) 

   

  Partindo dessas reflexões é que podemos afirmar que o signo, tratado como 

ideológico, não pode ter apenas um sentido, mas carrega consigo marcas ideológicas que o 

fazem adequar ao contexto social cujo sujeito que faz uso dele está inserido, uma vez que os 

signos procedem de uma tendência que podem diferenciá-lo, fato que não faz com que se 

consiga banir totalmente as outras marcas ideológicas de dentro de si mesmo. Esses fatores se 

justificam pelo fato de que há uma presença de vozes que ecoam dentro desses mesmos signos 

fazendo com que em seu plano interno existam contradições entre a ideologia e o próprio 

contexto social em que este se encontra imerso. 

  Para reiterar a afirmação acima, temos a fala de Ponzio (2015, p.109) que nos 

explica que: 

 

O signo representa (e organiza) a realidade (sígnica e não sígnica) a partir de um 

determinado ponto de vista valorativo, segundo uma determinada posição, por meio 

de um contexto situacional dado, por determinados parâmetros de valoração, 



45 

 

determinado plano de ação e uma determinada perspectiva na práxis. Nesse sentido, 

o signo, como tal, é sempre ideológico. Onde está presente um signo está também a 

ideologia.  

 

  Dessa forma, podemos afirmar que para Bakhtin o que caracteriza o signo é a 

sua formação ideológica, uma vez que o ponto de vista, a perspectiva prático-valorativa e o 

contexto situacional se constituem como fatores determinados socialmente, assim o 

ideológico que coincide com o signo é um produto inteiramente social. O termo social, aqui 

empregado, não deve ser entendido a partir das reflexões bakhtinianas como uma categoria 

genérica ou abstrata, mas sim como uma construção historicamente especificada em relação 

às diferentes formas de produção material e consequentemente da organização cultural. 

 O que se determina a partir dessas reflexões é que há a constituição de um 

campo privilegiado; o campo da comunicação que se torna incessante, por meio da interação 

verbal de sujeitos que se relacionam. Essa mesma interação dá forma à linguagem como o 

fator mais complexo e claro da materialização do sistema ideológico. Os signos se apresentam 

e possuem um significado apenas no interior de relações sociais, ou seja, apenas quando se 

encontram entre sujeitos socialmente organizados, não podendo, dessa forma, serem 

entendidos como resultados de processos psicológicos de um único indivíduo; ou pré-

determinado por um sistema formal. Para entendê-los, é preciso situá-los em contextos sociais 

que lhes atribuem significação. 

  A apresentação do mundo é feita de forma mais completa por meio da 

linguagem, uma vez que não é necessário outro meio para que esta seja produzida ao não ser 

através do próprio homem que se coloca em interação verbal. Bakhtin/Voloshinov nos explica 

o processo de interação verbal juntamente com os processos ideológicos da seguinte forma: 

 

Nenhum signo cultural, quando compreendido e dotado de um sentido, permanece 

isolado: torna-se parte da unidade da consciência verbalmente constituída. A 

consciência tem o poder de abordá-lo verbalmente. Assim, ondas crescentes de ecos 

e ressonâncias verbais, como as ondulações concêntricas à superfície das águas, 

moldam, por assim dizer, cada um dos signos ideológicos. Toda refração ideológica 

do ser em processo de formação, seja qual for a natureza de seu material significante 

é acompanhada de uma refração ideológica verbal, como fenômeno 

obrigatoriamente concomitante. A palavra está presente em todos os atos de 

compreensão e em todos os atos de interpretação. (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 

1981a, p. 38, grifos dos autores.) 

 

  É a partir daí que podemos inferir o fator de que para os estudos bakhtinianos,  

um sujeito não se constitui somente por meio de ações do discurso, mas também por meio de 

todas as relações de atividades humanas, até mesmo aquelas que são mediadas por um fio 



46 

 

discursivo apresentam um fator de formação de uma subjetividade sendo estabelecida por 

meio da constituição dos sentidos expressos. Segundo Miotello, (2013, p. 171) “Dito isso, se 

poderia caracterizar ideologia, da perspectiva bakhtiniana, como a expressão, a organização, e 

a regulação das relações histórico-materiais dos homens. Ao mesmo tempo, esse ponto de 

vista também manifesta sua compreensão diversa exercida pela ideologia.” 

  A partir de todas essas considerações feitas acima sobre os estudos de ideologia 

feitos por Bakhtin e pelos integrantes de seu Círculo de pensadores, pode-se construir um 

panorama de elementos para se chegar a um denominador comum sobre este tema; em 

primeiro lugar vale ressaltar que a ideologia pode ser considerada como todo o conjunto de 

fatores que versam sobre a interpretação e reflexões de um sujeito que se encontra envolvido 

em um determinado contexto social e que por sua vez ocupa um lugar privilegiado no cérebro 

humano, sendo ela expressa por meio de signos.  

  Para reiterar isso, Miotello (2013, p.175) considera que “dessa forma, os 

estudos das ideologias, para Bakhtin e para seu Círculo, deveriam seguir as seguintes regras 

metodológicas: (a) não separar a ideologia da realidade material do signo; (b) não dissociar o 

signo das formas concretas de comunicação; (c) não dissociar a comunicação e suas formas de 

base material.”. 

  Nas palavras de Bakhtin/Voloshinov: 

 

No entanto, o ideológico enquanto tal não pode ser explicado em termos de raízes 

supra ou infra-humanas. Seu verdadeiro lugar é o material social particular de signos 

criados pelo homem. Sua especificidade reside, precisamente, no fato de que ele se 

situa entre indivíduos organizados, sendo o meio de sua comunicação. 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1981a, p.35) 

 

  O que se pode depreender com todas essas questões aqui levantadas, dentre 

elas a constituição da ideologia e o posicionamento axiológico de um sujeito frente a 

discursos, é o fato de que a ideologia se posiciona como reflexões sempre atuais que 

representam um contexto social e um mundo constituído a partir de referências nas interações 

e trocas verbais entre sujeitos em interação, ou seja, marcada por determinados grupos sociais 

também constituídos. É a partir daí que se pode mostrar e, por conseguinte, entender a forma 

de pensar de um determinado sujeito ou de um grupo social de acordo com sua ideologia, pois 

sempre haverá um núcleo ideológico que se torna resultante de interações entre sujeitos de 

forma incessante e que a cada discurso que é construído, esses mesmos valores ideológicos se 

constroem e se destroem com os significados dos sujeitos e do mundo em que vivem.  
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  A criação ideológica é sempre situada histórica e socialmente, não podendo, 

por isso, reduzir-se a fenômenos totalmente isolados, não deve ser caracterizada como 

fechada ou introduzida no mundo por meio de uma consciência individual. É justamente por 

meio de seu caráter sócio-histórico que os valores ideológicos exigem um método 

materialização sociológica. Nesse método é que podemos perceber que os produtos 

resultantes de determinada criação ideológica se tornam objetos dotados de materialidade , ou 

seja, tornam-se parte concreta e totalmente objetiva de uma realidade dos indivíduos em 

interação, não podendo nunca entendê-la desconectada de um contexto social concreto. 

  Pode-se concluir então que a ideologia é um fator primordial nos estudos 

bakhtinianos, pois ela é a responsável por constituir um sujeito com relação aos discursos que 

este profere, ou seja, o sujeito vive em meio à função de forças sociais ininterruptas, logo o eu 

que é individualizado é destruído por meio do outro que é social, pois os índices de valor 

impregnados na ideologia desse contexto social se iniciam por meio das relações entre esses 

sujeitos, sendo o que dá um posicionamento axiológico do homem com relação ao mundo em 

que vive.   

 Nosso objetivo nesse segundo capítulo foi mostrar as reflexões de Bakhtin que 

demonstram a continuidade metodológica sobre as relações dialógicas e o ato responsável, 

trabalhados no primeiro capítulo dessa dissertação. Dessa forma delineamos todo o arcabouço 

teórico que fará parte da análise a que nos propomos, sendo assim, é imprescindível que 

voltemos agora o nosso olhar a uma contextualização sobre o feminino e sobre cronotopo do 

filme Alice no País das Maravilhas. O que nos interessa aqui é estabelecer uma leitura 

dialógica da obra literária de Lewis Carroll com o filme de Tim Burton com o objetivo de 

situar algumas questões sociais e históricas do papel da mulher na sociedade. Será este o 

intuito do próximo capítulo.  
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3 - O MOVIMENTO FEMINISTA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. 

Simone de Beauvoir 

 

 

  Após termos delineado todo o arcabouço teórico que embasará esta pesquisa, 

torna-se importante a elaboração de um capítulo voltado às reflexões sobre o papel da mulher 

na atualidade, antes disso julgamos importante ressaltar a presença de uma reflexão de 

Bakhtin (2011c) que nos orienta o fato de que o ponto inicial de toda e qualquer investigação 

no campo linguístico se faz por meio do texto. Porém, o todo discursivo deve ser observado 

como um enunciado que se enforma numa dada esfera de comunicação; essa busca incessante 

pelo entendimento converge para a forma típica do diálogo. A partir daí, podemos nos 

aproximar aos poucos do corpus que será analisado no próximo capítulo. 

  Em outras palavras, vamos retomar aqui alguns princípios que já foram 

pontuados nos capítulos anteriores, pois entendemos que se faz necessária a compreensão da 

tomada de um caminho que não nos leve apenas a intenção de mostrar o enunciado apenas de 

forma pura, a palavra como uma unidade sólida e estática, mas que possa atravessar o ato de 

enunciação tornando-se um acontecimento histórico e social e sempre vinculado a um 

cronotopo. 

 Por meio disso, vale ressaltar que o objetivo principal deste terceiro capítulo é 

o de mostrar reflexões que abordam as questões sociais e valores ideológicos da mulher que 

partirão desde a concepção do movimento feminista vinculada à sua ideologia. Para isso serão 

utilizados os estudos sociológicos de Paglia (1994); Beauvoir (1967); Rago (1968) e Kollontai 

(1977) acerca de questões históricas e epistemológicas sobre o movimento feminista, sua 

ideologia e seus eventuais desdobramentos. 

 Antes de iniciarmos as reflexões sobre o contexto social do feminismo, faz-se 

necessária uma diferenciação terminológica para o entendimento dos objetivos deste capítulo 

e das análises a serem discorridas no quarto capítulo. Utilizaremos nesta dissertação o termo 

feminino como vinculado à identidade de gênero, que se refere à mulher ou a ela é particular. 

Já o termo feminismo será entendido por nós como os valores ideológicos que constituem 
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uma doutrina cujos preceitos indicam e defendem a igualdade de direitos em todos os 

aspectos (social, político, econômico) entre homens e mulheres.  

  Isso se faz necessário para que tenhamos um aporte teórico sobre o corpus a ser 

analisado, portanto em um primeiro momento será feita uma contextualização sobre as 

temáticas do movimento feminista e o papel social da mulher contemporânea, em seguida 

haverá uma análise da heroína Alice na obra “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis 

Carroll, e para finalizar abordaremos o corpus como a releitura de um novo cronotopo 

feminino, ou seja, mostraremos como o filme Alice no País das Maravilhas apresenta uma 

nova releitura/resposta da mulher e seu posicionamento axiológico perante os discursos e 

costumes da mulher na atualidade. 

 

 

3.1 - POR UMA RELAÇÃO DIALÓGICA ENTRE O FEMINISMO E A SOCIEDADE: UM 

ESBOÇO FEMINISTA DO PASSADO AO PRESENTE. 

 

 

  É importante, nesse momento, voltarmos nossos olhares à axiologia do 

feminismo, ou seja, entender quais eram as raízes ideológicas e reivindicações das mulheres 

de tal época e, a partir daí, compreender como esse movimento aconteceu para podermos 

concluir quais são os reflexos do feminino na atualidade e no corpus a ser analisado.  

  Os estudos sociológicos de Paglia (1994) indicam que o movimento feminista 

se fortificou por meio da Revolução Industrial que teve seu início em 1760, quando a mulher 

assumiu postos de trabalho e tornou-se totalmente explorada; assumindo uma jornada de 

trabalho tripla dentro e fora de casa. Há também resquícios dos ideais de Liberdade, Igualdade 

e Fraternidade da Revolução Francesa em 1789, porém seu marco inicial foi em 1848 a partir 

de uma convenção de direitos femininos que ocorreu em Nova Iorque, o objetivo principal 

dessa assembleia era o de travar reflexões que pudessem mostrar ao mundo uma possível 

emancipação da mulher e seus direitos como cidadã.  

  Essa ideologia vai ao encontro dos estudos e reflexões de Bakhtin/Voloshinov 

(1981a, p.34) ao afirmar que “a consciência só se torna consciência quando se impregna de 

conteúdo ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente no processo de interação 

social”. Todos esses valores ideológicos que vigoravam nesse cronotopo foram os 
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responsáveis por incitarem nos sujeitos femininos uma ideia de revolução quanto aos direitos 

humanos. 

 Em seus trabalhos, Kollontai (1977) nos leva à reflexão de que as lutas 

femininas pela igualdade de direitos entre homens e mulheres não estaria ligada apenas a uma 

emancipação política ou um salário igual, por um trabalho igual ao dos homens, mas sim que 

essa liberdade está imbricada ao fato de que para se ver livre das amarras sociais, a mulher 

teria que se desembaraçar de todas as cadeias que pairam sobre ela de forma constrangedora e 

ultrapassada; entre elas está a constituição de uma família. 

 Segundo a autora, as ideologias dominantes que eram estabelecidas por 

Códigos Civis e costumes familiares faziam com que a mulher sofresse ideologicamente não 

apenas como ser humano, mas também como mãe e esposa. Esses Códigos Civis foram 

confeccionados em países considerados civilizados como França, Espanha e Inglaterra, e com 

o decorrer do tempo foram se espalhando por outras regiões do mundo. Essas legislações 

situavam a mulher ideologicamente em uma situação de maior ou menor dependência com 

relação ao homem e atribuía ao marido o fato de dispor de todos os bens de sua mulher e 

ainda “reinar” sobre ela moral e fisicamente, as mulheres nunca puderam se ver livres 

socialmente, pois mesmo quando não estavam casadas, as funções de comando sobre elas 

eram atribuídas aos pais.  

 Esses fatores nos levam a considerar a ideia de que os ideais de sociedade 

patriarcal sempre reuniam os direitos garantidos apenas aos homens, constituindo discursiva e 

ideologicamente a cultura de que as mulheres seriam seres inferiores, enquanto os direitos 

deveriam ser iguais para todas as pessoas inseridas em um mesmo contexto social e histórico. 

Um exemplo disso é a Criação do Código Civil francês que trazia consigo o ideal de que a 

mulher, ao se casar, perdia os direitos civis e seus bens passavam à administração do marido; 

não podendo executar nenhum ato jurídico sem o consentimento do esposo. As mais severas 

leis também puniam mais rigorosamente as mulheres; sendo que quando um adultério era 

cometido pelo marido, este sofria apenas uma multa e quando era um caso de adultério 

cometido pela mulher, ela era punida com uma pena de até dois anos de reclusão.  

 Para ilustrar como a ideologia presente nos entrecruzamentos discursivos da 

época incitou o movimento feminista, temos a reflexão de Bakhtin/Voloshinov (1981a, p.37-

38) nos mostrando o fato que: 

 

A palavra acompanha e comenta todo ato ideológico. Os processos de contensão de 

todos os fenômenos ideológicos (um quadro, uma peça musical, um ritual ou um 
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comportamento humano) não podem operar sem a participação do discurso interior. 

Todas as manifestações da criação ideológica – todos os signos não verbais – 

banham-se no discurso e não podem ser nem totalmente isoladas nem totalmente 

separadas dele. 

 

 Em outras palavras, todos esses atos fizeram com que as mulheres se 

rebelassem, atribuindo a si uma nova carga ideológica e uma resposta pela busca de direitos. 

Assim sendo, o principal objetivo do movimento feminista traz consigo uma ideologia de 

conquista sobre a igualdade de direitos entre os homens e as mulheres garantindo à mulher, 

dessa forma, uma participação social equivalente aos homens para desnaturalizar a diferença 

entre os gêneros.  

 Segundo Rago (1998) a ideologia social mostra que o pensamento dos sujeitos 

dessa época era o de um possível conceito universal de homem, remetendo-se 

axiologicamente ao de pele branca, civilizado e heterossexual, excluindo todos aqueles que 

escapassem desse modelo de referência. Utilizando esse viés discursivo, é possível afirmar 

que as práticas masculinas eram tratadas ideologicamente como mais valorizadas e ocupando 

um nível hierárquico superior com relação às femininas. Foi a partir dessas ideologias sociais 

que o feminismo, enquanto movimento social, propôs responsivamente uma forma alternativa 

de operação discursiva e articulação nessa esfera cultural.  

  A partir daí, pode-se perceber que nos estudos intitulados como feministas, a 

mulher não deveria ser pensada como uma essência biológica e que já se concebe como pré-

determinada, mas como uma identidade construída cultural e socialmente entre relações 

sociais. A partir da década de 1960, com a publicação do ensaio intitulado “O segundo sexo”, 

de Simone de Beauvoir, analisado como uma resposta à ideologia que vigorava sobre os 

valores femininos, influenciou massivamente o movimento feminista, na medida em que o fio 

condutor de toda a reflexão de Beauvoir se centra na questão de que a hierarquização dos 

sexos é tratada como uma construção social e não puramente biológica, ou seja, a condição da 

mulher, enquanto sujeito social, estaria vinculada a uma construção da sociedade patriarcal.  

 Em seus estudos, Beauvoir (1967) nos leva a refletir que inserida em uma 

sociedade, a mulher não pode ser definida por meio de destinos biológicos, psíquicos ou 

econômicos, uma vez que o discurso que constitui a mulher enquanto sujeito dialógico é o 

conjunto da civilização remontando um paralelo entre o homem e o discurso que remonta a 

ideologia qualificada como feminina. A partir desses fatores temos, a concepção bakhtiniana 

sobre o não-álibi do sujeito no existir-evento, estando este centrado na base do dever enquanto 

sujeito dialógico: 
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A singularidade do existir presente é irrevogavelmente obrigatória. Este fato do meu 

não-álibi no existir, que está na base do dever concreto e singular do ato, não é algo 

que eu aprendo e do qual tenho conhecimento, mas algo que eu reconheço e afirmo 

de um modo singular e único. (BAKHTIN, 2010, p.96, grifos do autor) 

 

  A partir dessas reflexões pode-se afirmar que a atitude responsiva do 

movimento feminista estaria vinculada ao fato de se opor às regras hegemônicas de atuação 

dos homens na sociedade. Levando essas considerações a um patamar mais elevado, pode-se 

afirmar que ideologicamente as mulheres, ainda que definidas pelo sexo, ocupam um lugar 

social muito além de uma simples categoria biológica, isso porque são sujeitos que vivem 

socialmente e têm suas vidas moldadas por costumes e regras sociais que têm seu início em 

opiniões decorrentes de estruturas de poder masculino. Essas mesmas regras sociais que são 

impostas às mulheres nos levam a um novo posicionamento de valores, mostrando que elas, 

moldadas em um contexto social e ideológico, estão de desvencilhando do ideal de 

feminilidade e destronando cada vez mais os costumes impostos a elas.  

  Como réplica aos discursos vinculados pelo movimento feminista, tem-se os 

ideais de que as mulheres pregam o ódio contra os homens ou que tentam vê-los como 

sujeitos inferiores ideologicamente ou ainda que as mesmas podem se tornar destruidoras dos 

papéis tradicionais assumidos por homens, ou como destruidoras dos ideais de família, porém 

não é este o objetivo do movimento. A ideologia do feminismo está ligada ao fato de que sua 

luta não tem como objetivo a destruição da família, mas sim alterar a concepção dos discursos 

vinculados a elas tais como seu posicionamento axiológico na sociedade. Seu compromisso 

enquanto movimento ideológico é por fim à dominação masculina e à estrutura patriarcal, 

garantindo, assim, a igualdade de direitos.  

  Com essas réplicas discursivas ao movimento feminista, temos um dos fatores 

que perpassa as reflexões bakhtiniana, denominado pelo filósofo como excedente de visão, 

para que a compreensão fique mais clara temos a explicação de Bakhtin: 

 

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nossos 

horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em qualquer 

situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa estar em relação a 

mim, sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não 

pode ver: as partes de seu corpo, inacessíveis ao seu próprio olhar. (BAKHTIN, 

2011f, p.21) 

 

  As reflexões de Beauvoir (1967) nos levam a pensar que as mulheres estão 

caminhando cada vez mais rumo à sua própria independência social, financeira e cultural; e 



53 

 

esse fator é tido como uma resposta a tudo o que já fora vivido em seus anos anteriores, isso 

porque elas, enquanto sujeitos sociais, são educadas ideologicamente por outras mulheres no 

seio de um universo composto ideologicamente por ideais feministas que têm como seu único 

destino o casamento, fato este que ainda as subordinaria ideologicamente ao homem. O 

prestígio masculino se posiciona axiologicamente com fortaleza e está longe de se findar, pois 

ainda se encontra assentado em bases sólidas de viés social, econômico e político.  

   A partir das reflexões bakhtiniana juntamente com a ideologia do movimento 

feminista, torna-se importante refletir sobre as questões de identidade social e cultural 

vinculadas à ideologia da mulher e seu papel social, sobretudo porque a sociedade moderna 

passa por crises de viés ideológico tais como: a ideologia identitária, a ideologia cultural, as 

ideologias da gerações e a ideologia da cidadania. Inserindo-se nesse cronotopo, nessas 

ideologias e nas relações dialógicas travadas por meio da mistura de todas essas vozes sociais, 

enquanto sendo equipolentes, é preciso atentar-se ao fato de como os discursos de ódio estão 

sendo destinados às mulheres e como isso compõe leis sociais e costumes vinculados ao 

comportamento feminino na sociedade.  

  A partir dos estudos sociológicos de Paglia (1994) pode-se inferir que a 

questão da opressão da mulher vem sendo agravada com o aumento de exploração dos 

direitos femininos, em especial de suas camadas mais oprimidas. Muitos dos direitos e do 

espaço conquistado pela mulher como sua inserção do mercado de trabalho e a conquista de 

direitos significativos vêm sendo perdidos ou deturpados de forma crescente e acelerada. Para 

estudar esses valores ideológicos, é preciso buscar respostas tais como abandonar os discursos 

e costumes autodestrutivos, ou seja, mostrar que mesmo com todos os discursos vinculados às 

mulheres, elas não têm a necessidade interiorizar essa ideologia em si, mas sim ter como 

atitude responsiva um fator que as leve ao ideal de liberdade e igualdade de direitos perante a 

própria sociedade.  

  De acordo como todas as reflexões elencadas acima, pode-se afirmar que o 

feminismo, enquanto movimento ideológico, busca apenas a igualdade de direitos entre os 

homens e as mulheres enquanto sujeitos sociais. Atualmente, houve muito avanço desde a 

criação do movimento, muitas mulheres ainda buscam por seus direitos e lugares em uma 

sociedade dominada ideologicamente pelas leis patriarcais.  

 Esse capítulo teve como objetivo traçar um panorama da ideologia do 

movimento para que posteriormente possa ser entendido como o filme Alice no país das 

Maravilhas retrata a mulher social enquanto um sujeito às margens de costumes ideológicos 
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de uma sociedade dominada por homens, e como a constituição do sujeito dialógico Alice se 

intensifica a partir de sua ideologia para responder e posicionar-se axiologicamente frente a 

esses valores.  

 

 

3.2 - A ALICE DE LEWIS CARROLL 

 

 

  Alice no País das Maravilhas é uma obra de origem inglesa escrita por Charles 

Lutwidge sob o pseudônimo de Lewis Carroll, no momento de produção dessa obra literária, 

ocorriam grandes avanços no campo científico e tecnológico bem como o surgimento de 

novas correntes filosóficas de pensamento como o evolucionismo e o positivismo. Na 

Inglaterra, o século XIX é uma época marcada por uma ideologia que prescrevia a rigidez de 

moralidade com relação ao puritanismo que traçou consigo comportamentos sociais 

totalmente associados ao radicalismo nos quais a base era tida por meio do homem, como um 

chefe e a mulher como um ser submisso, já indicando aí certos reflexos e respostas ao papel 

social da mulher naquela época. 

  A obra Alice no País das Maravilhas se enquadra no gênero de narrativa 

fantástica, em outras palavras, é um enredo marcado por fatores que irrompem subitamente o 

mundo real, negando ou contradizendo suas regras, ou seja, é algo mágico ou absurdo que, de 

repente, se manifesta em meio ao universo cotidiano. Esses vários acontecimentos fantásticos 

implicam questões de lógica, com o uso frequente do absurdo, a própria física; antecipando, 

em relação às dimensões de tempo e espaço, um horizonte espantoso com relação à ciência 

contemporânea e a filosofia, neste último caso vale ressaltar o próprio enigma de uma 

identidade pessoal, tema este que vem constituindo um dos assuntos centrais das ciências 

humanas; e controvérsias sobre a ética e valores associados ao próprio comportamento 

humano. 

 Nessa obra, a heroína Alice é apresentada como criança; marcada 

ideologicamente por uma fase da vida onde os discursos de inocência e pureza são 

características inerentes ao sujeito. Alice se apresenta como um herói parcialmente intocado 

pela sociedade, portadora de uma curiosidade sem fim e de questionamentos que a cercam a 

todo momento; fato esse que justifica todos os pensamentos confusos de Alice .  
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  O País das Maravilhas é apresentado a Alice de uma forma diferente do 

convencional, mostrando suas características fantásticas ao desenrolar da própria obra. Ao 

entrar na toca do Coelho Branco, temos a seguinte descrição das sensações de Alice: 

“Primeiro tentou olhar para baixo e ter uma ideia do que a esperava, mas estava escuro demais 

para ver alguma coisa; depois olhou para as paredes do poço, e reparou que estavam forradas 

de guarda louças e estantes de livros; aqui e ali, viu mapas e figuras penduradas em pregos.” 

(CARROLL, 2009, p.14). 

  Além disso, o contexto social do livro traz em seu conteúdo um prisma da 

sociedade dominante, marcado de forma a mostrar um sistema hierárquico de autoridades 

sociais, representados pelos sujeitos da Rainha de Copas e da Duquesa. Além disso, com a 

criação do cronotopo do País das Maravilhas, Alice é sempre hostilizada e repelida por esses 

grupos sociais; desde o chá de desaniversário, onde se encontra com o Chapeleiro Maluco e a 

Lebre se Março até o seu encontro com a Rainha de Copas quando vai ao seu campo jogar 

Críquete. Apesar de se sentir sozinha a heroína Alice se posiciona axiologicamente como 

perspicaz e forte; pensando em seu caminho e posicionando-se responsivamente contra os 

extremos de autoritarismo vigentes em sua época.  

  Há uma metaforização do ideal de postura feminina na obra, pois o sujeito 

Alice mesmo passando por florestas, aumentando e encolhendo seu tamanho ou caindo em 

uma piscina de lágrimas; fatos esses que confirmam a questão da narrativa fantástica e de 

fatos sem sentidos; permanece como uma criança bem educada e sua roupa permanece em 

perfeito estado de conservação com seu avental perfeitamente alinhado ao corpo; o que já 

pode ser entendido como uma possível imposição relacionada à postura feminina que era 

tomada como vigente na época a que o livro faz referência.  

  A heroína Alice vai se constituindo após passar por várias situações; após 

visitar vários contextos culturais, encontrando-se com vários governantes e mostrando sempre 

um aprendizado com relação aos seus costumes, línguas e até hábitos alimentares, violando, 

dessa forma, seus próprios conceitos de menina da realeza.  

  A heroína Alice já posiciona como transgressora, mesmo quando criança, 

mostrando sua ideologia totalmente feminista, ao afirmar “Eu tenho direito de pensar” 

(CARROLL, 2009, p. 75) dirigindo-se à duquesa ela se constitui como uma mulher 

investigadora e crítica totalmente obstinada num sentido de tempo para si mesma e mostrando 

para si e para os outros quais seriam as possíveis respostas que esse espírito investigativo 

sobre a relação espacial e temporal iria trazer para ela.  
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  Sempre questionadora e portadora de uma curiosidade, a heroína Alice vai 

traçando seu caminho e convivendo dialogicamente com outros sujeitos que a fazem repensar 

sobre os costumes e às posturas que tomava enquanto uma pessoa da nobreza e mulher. Essas 

reflexões partem sempre de sujeitos que a encontram; a saber: Absolem, a Lagarta, que faz 

Alice se questionar sobre quem realmente é e qual seria seu papel no mundo em que vive; e 

mesmo fazendo esses questionamentos nunca consegue fazer com que Alice chegue a uma 

conclusão: 

 

“Quem é você?” – perguntou a Lagarta. 

[...]  

“Eu... eu mal sei, Sir, neste exato momento... pelo menos sei quem eu era quando me 

levantei esta manhã, mas acho que já passei por várias mudanças desde então.” 

“Que quer dizer com isso?” esbravejou a Lagarta. “Explique-se!” 

“Receio não poder me explicar”, respondeu Alice, “por que não sou eu mesma, 

entende?” 

[...] 

 “Você!” desdenhou a Lagarta. “Quem é você?” 

(CARROLL, 2009, p.56-57) 

 

 As indagações repetitivas por meio dos enunciados “Quem é você?” e “Que 

quer dizer com isso?”, mostram os valores ideológicos da Lagarta. Essas relações dialógicas 

travadas por Absolem e as respostas confusas de Alice são determinadas a partir desses 

diálogos, pois são a partir desses questionamentos feitos pela Lagarta que Alice inicia uma 

reflexão ideológica sobre a constituição de sua identidade, começando a se perguntar quem 

ela realmente é e qual seria o seu papel no mundo em que vive.  

 Outro sujeito que por meio das relações dialógicas traz um papel muito 

importante para a constituição do sujeito Alice é o Gato de Cheshire. Um sujeito que se 

demonstra de forma enigmática, que aparece e desaparece em momentos inusitados no enredo 

fazendo referência à característica do nonsense prevista na obra. É ele o responsável por 

travar diálogos com Alice, mostrando a ela que sempre existe um caminho a ser tomado e que 

esse posicionamento axiológico deve partir dela:  

 

Ao ver Alice, o Gato só sorriu. Parecia amigável, ela pensou; ainda assim, tinha 

garras muito longas e um número enorme de dentes, de modo que achou que deveria 

tratá-lo com respeito.  

“Bichano de Cheshire”, começou, muito tímida, pois não estava nada certa de que 

esse nome iria agradá-lo; mas ele só abriu um pouco mais o sorriso. “Bom, até agora 

ele está satisfeito”, pensou e continuou: “Poderia me dizer, por favor, que caminho 

devo tomar para ir embora daqui?” 

“Depende bastante para onde quer ir”, respondeu o Gato. 

“Não me importa muito para onde”, disse Alice.  

“Então não importa que caminho tome”, disse o Gato.  
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(CARROLL, 2009, p.76-77) 

 

  Os enunciados expostos acima como: “Depende bastante para onde quer ir” e 

“Então não importa que caminho tome.”; demonstram o posicionamento axiológico que o 

Gato deseja transmitir à Alice, mostrando implicitamente que caso ela desejasse se posicionar 

axiologicamente, ela precisava saber como fazer isso. Durante a sua passagem pelo País das 

Maravilhas e sua inserção nesse novo contexto apresentado Alice, o que se pode constatar é 

que por meio das relações dialógicas traçadas naquele lugar, que a heroína Alice vai tomando 

seus próprios posicionamentos enquanto o sujeito que desejaria se tornar, confirmando, dessa 

forma, os pensamentos que ela tinha e buscando as respostas que sempre procurou. É a partir 

desses fatores que o sujeito Alice pode, hipoteticamente, obter uma resposta e se posicionar 

enquanto sujeito dialógico.  

  Há, porém, um outro sujeito que convive dialogicamente com Alice e faz com 

que sua inserção no cronotopo do País das Maravilhas seja reflexo de uma ideologia que 

corrobora com seu posicionamento ideológico; esse sujeito é a Rainha de Copas que ocupa 

neste cronotopo o mais alto papel na hierarquia social. Por meio de seu poder, e de sua 

constituição totalmente autoritária, a Rainha de Copas pressiona e amedronta a todos os seus 

súditos ameaçando decapitá-los. Uma boa explicação que pode trazer esses fatos a tona é o 

momento em que Alice encontra alguns dos soldados da Rainha de Copas pintando rosas 

brancas de vermelho, pois haviam sido plantadas rosas erradas no Jardim da Rainha: 

 
“Poderiam me dizer”, perguntou Alice um pouco tímida, “por que estão pintando 

essas rosas?” 

O Cinco e o Sete nada responderam, mas olharam para o Dois. Este começou 

falando baixo: “Ora, o fato, Senhorita, é que aqui devia ter sido plantada uma roseira 

de rosas vermelhas, e plantamos uma de rosas brancas por engano; se a Rainha 

descobrir, todos nós teremos nossas cabeças cortadas. Assim, senhorita, estamos nos 

virando como podemos, antes que ela chegue” (CARROLL, 2009, p.93). 

 

  É possível identificar que a posição ideológica marcada pelo autoritarismo da 

Rainha de Copas se estende a todo o reino do País das Maravilhas, na obra todos seus súditos 

fazem suas vontades, e isso independe de quais sejam os seus desejos, pois estariam 

subordinados dialogicamente. É possível identificar esse autoritarismo e ao mesmo tempo o 

posicionamento de Alice perante à Rainha no trecho a seguir:  

 

“E quem são esses?” quis saber a Rainha apontando para os três jardineiros deitados 

em volta da roseira [...] 

“Como eu poderia saber?” disse Alice, surpresa com a própria coragem. “Isso não é 

da minha conta.” 
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A Rainha ficou rubra de fúria, e depois de fuzilá-la com os olhos por um momento 

como uma fera selvagem gritou: “Cortem-lhe a cabeça! Cortem...” 

“Disparate!” disse Alice decidida, alto e bom som, e a Rainha se calou. 

(CARROLL, 2009, p.95-96) 

 

  É possível identificar a ideologia do autoritarismo da Rainha, por meio dos 

enunciados “rubra de fúria”, “fuzilá-la com os olhos” e “fera selvagem”, que demarcam 

dialogicamente o posicionamento hierárquico do sujeito Rainha como um membro da nobreza 

a que todos deveriam obedecer e temê-la. Já os enunciados “Como eu poderia saber?”, “Isso 

não é da minha conta”, “Disparate” e “a Rainha se calou”; demonstram que a heroína Alice se 

incomoda com todo o poder estipulado pela Rainha no País das Maravilhas uma vez que em 

outra passagem a própria Alice afirma: “Ora! Não passam de um baralho. Não preciso ter 

medo deles!” (CARROLL, 2009, p.95). 

  Todos os sujeitos citados acima ensinam e acabam por responder aos 

questionamentos de Alice, alguns como o sujeito Gato, fazem isso de forma explícita e outros 

a fazem refletir sobre suas próprias indagações como a Lagarta e a Rainha de Copas, que por 

meio das relações dialógicas fazem com que Alice possa se posicionar axiologicamente 

perante sua própria vida. Com o decorrer de todo o enredo da obra, no final do romance, há a 

apresentação de que o País das Maravilhas era apenas um cronotopo apresentado a Alice por 

meio de um sonho, isso é possível de ser identificado no trecho em que a irmã de Alice a 

acorda de seu profundo sono: “‘Acorde, Alice querida’ disse sua irmã. ‘Mas que sono 

comprido você dormiu!’” (CARROLL, 2009, p.146). 

  

 

3.3 - A ALICE DE BURTON: UM NOVO CRONOTOPO DE MULHER. 

 

 

 Propusemo-nos, agora, a iniciar uma apresentação do filme Alice no País das 

Maravilhas, dirigido por Tim Burton em 2010, representando aqui o corpus da pesquisa. Para 

isso, nos embasaremos com aportes de reflexões bakhtinianas que fazem jus ao filme e 

questões históricas vinculadas ao seu momento de produção. Essa reprodução cinematográfica 

reporta a um diálogo com a obra de Carroll, datada de 1865, e traduz uma atitude responsável 

sobre a ideologia dominante do papel da mulher na sociedade atual e seu posicionamento 

axiológico. Essa relação é dialógica e responsável, pois há uma abordagem compreendida 

entre o discurso e o sujeito constituído como sócio-histórico, ou seja, existe um grande 
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diálogo entre a obra literária e o filme, pois certos traços ideológicos dos sujeitos apresentados 

são mantidos, porém, como a linguagem é resultado de um processo sem interrupções em que 

se incidem atividades valorativas, o filme é apresentado como um gênero discursivo que 

traduz a real necessidade de determinada esfera de comunicação.  

 Bakhtin (2011b, p.268) reflete acerca do assunto de gêneros da seguinte forma:  

 

Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 

transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. Nenhum 

fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o sistema da língua sem 

ter percorrido um complexo e longo caminho de experimentação e elaboração de 

gêneros e estilos. 

 

  Dessa forma, podemos deduzir que por meio do engajamento com relação ao 

outro, nas plurais situações de interlocução o filme é uma produção interpelada por meio de 

enunciados únicos e irrepetíveis que são formulados por meio de determinado gênero do 

discurso, dadas as especificidades de uma esfera de comunicação, na qual as situações de 

interlocução refletem e refratam as especificidades dessas mesmas esferas. Em outras 

palavras, pode-se afirmar que o filme, enquanto gênero discursivo, aborda um novo olhar para 

a mulher enquanto sujeito dialógico e se preocupa em mostrar um direcionamento para o 

posicionamento axiológico a ser tomado por elas frente a discursos considerados machistas. 

  Temos outra citação de Bakhtin (2011b, p.268) que complementa as reflexões 

feitas acima: 

 

No fundo, os estilos de linguagem ou funcionais não são outra coisa senão estilos de 

gênero de determinadas esferas de atividade humana e da comunicação. Em cada 

campo existem e são empregados gêneros que correspondem às condições 

específicas de dado campo; é a esses gêneros que correspondem determinados 

estilos. 

 

  A partir das considerações elencadas acima, podemos iniciar a apresentação do 

filme como gênero discursivo, que evidencia uma resposta à obra original de Carroll, visto 

que é possível afirmar que o objetivo principal do filme foi manter determinados aspectos da 

obra, mas introduzir também uma nova releitura ideológica da mulher e seu não-álibi no 

existir-evento.  

  O enredo do filme se passa na Inglaterra durante o século XIX, nessa época 

aconteciam diversas mudanças sociais e políticas nesse país. Com a Revolução Industrial a 

todo vapor, a Inglaterra torna-se uma grande potência durante os anos finais do século XIX, 

expandindo suas visões comerciais por todos os continentes com a ajuda de seu alto poder 

naval e com isso, ocorre a introdução de uma nova fase do colonialismo. Com o passar dos 
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anos, a Inglaterra vem a se firmar como uma grande potência econômica por meio da inserção 

do capitalismo, porém nos anos iniciais do século XX, esse país entra em declínio econômico, 

por fatores como a perda das colônias do continente americano e a ascensão dos Estados 

Unidos. 

  Além disso, é importante relembrar fatores sociais, que já foram citados 

anteriormente, como uma ideologia que prescrevia uma rígida ideia de moralidade com 

relação à intolerância que vigorava, esses fatores trouxeram consigo comportamentos sociais 

totalmente associados ao radicalismo nos quais o eixo principal era mantido por meio do 

homem, como um chefe e a mulher como um sujeito submisso, já indicando aí certos reflexos 

ao papel social da mulher naquela época. 

  Todos esses dados históricos se justificam por serem citados, pois são 

intrínsecos ao filme, que denota logo no seu início o declínio da aristocracia e da economia 

inglesa, onde famílias como a de Alice encontravam-se totalmente falidas, obtendo apenas 

como única salvação econômica e política, o matrimônio. Esse fato é marcado logo no início 

do filme, onde Alice é levada ao seu matrimônio arranjado sem ao menos saber que se tratava 

de seu próprio casamento.  

  Logo, Alice se depara com diferentes posicionamentos axiológicos e discursos 

que a tentavam mostrar que o casamento seria sua melhor opção perante a situação em que se 

encontrava, discursos de sua irmã Margareth, de sua mãe, de sua sogra e a própria pressão 

sobre todos os convidados da festa. A partir do momento em que Alice descobre que a festa 

em que se encontrava era seu casamento, ela mostra seu posicionamento, mostrando que não 

gostaria de se casar por interesse, mas sim com alguém que ela realmente amasse.  

  É por meio desses fatores que caminham de forma contrária ao posicionamento 

axiológico de Alice que fazem com que ela se sinta confusa quanto à sua própria ideologia e 

constituição de mulher, sendo esses fatos que não permitem que ela aceite o pedido de 

casamento e peça licença, sendo levada ao País das Maravilhas por intermédio do Coelho 

Branco que instiga toda sua curiosidade. O País das Maravilhas é apresentado a Alice por 

meio da fantasia, ou seja, é um lugar onde vários fatos podem vir a acontecer sem ter a 

precisão de um esclarecimento devido. 

  Logo de início, são apresentados sujeitos dos mais variados tipos: um Coelho 

Branco trajado de paletó, uma camundonga aspirante a aventuras, uma Lagarta que fuma 

narguilé, um gato que pode evaporar, um Chapeleiro Maluco e as duas Rainhas; Branca e 

Vermelha que são palco principal de uma guerra travada no País das Maravilhas, sendo este o 
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fato que demonstra a essência da ideologia dominante em tal lugar. Assim que as 

apresentações são feitas, é exposta a Alice a profecia que deveria ser cumprida naquele 

cronotopo, onde em um dia marcado, o Glorian Day, Alice deveria se apresentar como uma 

campeã da Rainha Branca empunhando a Espada Vorpal para que, dessa forma, pudesse 

matar o Jaguadarte, um grande dragão e que seria apresentado como o campeão da Rainha 

Vermelha. Muito confusa e com muito medo, Alice renega toda a profecia, dizendo que ela 

não seria capaz de matar tamanha criatura.  

  São fatos como esses que prendem Alice ao País das Maravilhas, pois ela inicia 

uma longa jornada por aquele cronotopo, estabelecendo relações de amizade com outros 

sujeitos e interagindo dialogicamente com eles. Com o decorrer do filme, todos os amigos de 

Alice são sequestrados pela Rainha Vermelha e escravizados por ela, por isso Alice decide ir 

para Salazem Grum, salvar seus amigos e resgatar a Espada Vorpal, fatos que realiza com 

total sucesso, travando a partir daí um convívio significativo com a Rainha de Copas, 

podendo, dessa forma, enganá-la. 

  Com o resgate da Espada Vorpal, Alice se direciona para o Reino da Rainha 

Branca e leva até ela a Espada Vorpal para que a armadura do Campeão fique completa, 

muito é aprendido por meio da relação de Alice com a Rainha Branca, e com o passar do 

tempo e de muitos diálogos com Absolem, a Lagarta, Alice decide finalmente em se tornar a 

campeã da Rainha.  

 É chegado o Glorian Day, tendo como focos principais os campeões 

apresentados pelas duas rainhas: Alice e o Jaguadarte, enquanto os outros dois reinos estão em 

guerra pelo domínio de todo País das Maravilhas, até que com muito esforço, Alice, 

empunhando a Espada Vorpal, golpeia o Jaguadarte no pescoço reproduzindo uma fala da 

própria Rainha Vermelha: “Corto-lhe a cabeça!”. Assim como era previsto pela profecia, 

Alice consegue vencer o dragão e como consequência disso, todo o exército da Rainha 

Vermelha se volta contra ela e decide seguir a Rainha Branca. O poder é então dado a 

Miranda, a Rainha Branca que toma como decisão o exílio de sua irmã juntamente com o 

comparsa, Valete, mostrando que nenhuma única palavra de afeto nunca deveria ser dirigida a 

ela. 

 Com isso, Alice ganha toda a gratidão do povo que habitava o cronotopo do 

País das Maravilhas. É dado a ela o sangue do Jaguadarte como prêmio e também a escolha 

de voltar ou não para sua casa, esta última escolha é feita por Alice que decide retornar, agora 

com um posicionamento axiológico diferente do começo do filme, seu regresso é marcado 
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pela rebeldia e pela surpresa dos convidados, porém Alice toma essa rebeldia como um 

impulso maior para sua atitude responsiva e renega todo o casamento arranjado, respondendo 

a todos os discursos que ideologicamente a levavam para isso, assim ela consegue obter um 

lugar na companhia daquele que seria seu futuro sogro e torna-se dona de seu próprio destino, 

fato este que era ideologicamente impossível para as mulheres da época. O filme termina com 

Alice a bordo de um barco rumo à China para fazer transações comerciais. 

 Julgamos importante fazer a apresentação do filme, pois além de ser 

apresentado como corpus da pesquisa, torna-se essencial que haja uma explicitação de valores 

que circundavam a época em que o filme se passa, e dessa forma possamos complementar o 

objetivo desse trabalho. Partiremos agora para um quarto capítulo, destinado às análises, 

visando um olhar bakhtiniano de como os discursos que circundavam o sujeito Alice fizeram 

com que ela pudesse se constituir como um sujeito transgressor e dialógico e mostrar como as 

relações dialógicas se mostram tão presentes na transição desse mesmo sujeito. 
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4 - A TRANSGRESSÃO DO FEMININO EM ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS 

 

 

[...] pode-se dizer que o homem tem uma necessidade 

estética absoluta do outro, do seu ativismo que vê, 

lembra-se, reúne e unifica, que é o único capaz de 

criar para ele uma personalidade externamente 

acabada; tal personalidade não existe se o outro não 

a cria; a memória estética é produtiva, cria pela 

primeira vez o homem exterior em um novo plano de 

existência. 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin 

 

 

 

  No capítulo anterior, propusemo-nos a restituir dialogicamente os eventos 

enunciativos que constituíam o cronotopo do corpus sobre o qual nos debruçaremos. Em 

outras palavras, executamos por meio de um viés histórico, sociológico e literário parte do 

contexto ideológico que iniciou o movimento feminista; atrelado ao contexto cultural e 

dialógico da obra Alice no País das Maravilhas, tanto enquanto obra literária tanto como 

reprodução cinematográfica. Por extensão, estabeleceu-se aqui uma leitura com reflexões 

bakhtinianas sobre os temas das relações dialógicas, do ato responsável e da ideologia, 

juntamente com todo o contexto extraverbal já mencionado.  

  Torna-se preciso especificar que há sempre um diálogo presente entre as duas 

obras, uma vez que a produção do filme Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton, apenas 

foi possível a partir da obra literária de Lewis Carroll. Sendo assim, há a presença das 

relações dialógicas em tal releitura, o diálogo estabelecido entre o cronotopo de um e de 

outro, trazendo para cada um deles uma linguagem e um estilo próprio. 

  Ancorados pelo pensamento bakhtiniano é possível afirmar que as vozes dos 

dois elementos antecedentes, a saber: o movimento feminista e o filme “Alice no País das 

Maravilhas” refletirão nas camadas linguísticas oferecendo, dessa forma, pistas enunciativas 

para uma possível construção de sentido acerca do material discursivo. Dessa maneira, o 

diálogo se estenderá apenas aos enunciados do filme, somado ainda a uma relação 

imprescindível com o arcabouço teórico pré-estabelecido nos capítulos iniciais.  

  Sendo assim, o objetivo deste quarto capítulo é analisar por meio das reflexões 

bakhtinianas que versam sobre as relações dialógicas, o ato responsável e a ideologia; 
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juntamente com os estudos sociológicos de Paglia (1994), Kollontai (1977) e Beauvoir (1967) 

a postura ideológica do sujeito Alice com a especificidade de evidenciar os momentos 

anteriores e posteriores à sua passagem pelo cronotopo do País das Maravilhas; e expor como 

essa passagem incide de forma dialógica perante o seu posicionamento axiológico diante dos 

valores impostos às mulheres do século XIX. 

  Para que essa análise seja satisfatória, optamos por dividir, metodologicamente,  

a análise em três partes. Ancorando-se nos pressupostos bakhtinianos versados nos dois 

primeiros capítulos dessa dissertação e nas reflexões do feminismo feitas posteriormente, 

temos como um primeiro objetivo, analisar dialogicamente a heroína Alice antes de sua 

entrada no cronotopo do País das Maravilhas, para que se possa entender qual era a ideologia 

que a envolvia e mostrar como ela era constituída enquanto sujeito social e feminino no 

século XIX.  

 Em um segundo momento, optamos por evidenciar uma análise das relações 

dialógicas entre Alice e alguns sujeitos do País das Maravilhas, elucidando esses sujeitos com 

suas respectivas ideologias. Tais sujeitos serão entendidos como primordiais para a 

constituição de Alice enquanto sujeito transgressor e dialógico com relação à axiologia 

feminina da sociedade em que Alice se encontrava.  

 Por último, analisaremos a heroína Alice após a sua saída do cronotopo do País 

das Maravilhas, com o objetivo de evidenciar como as relações dialógicas presentes em sua 

passagem por tal cronotopo estiveram tão presentes e incidiram em sua ideologia e no 

posicionamento axiológico de mulher social, mostrando como foram constituídos o seu não-

álibi no existir-evento e, por consequência, seu ato responsável.  

   Esse percurso será mostrado por meio da transcrição de enunciados do filme, 

relacionando-os com o arcabouço teórico. Enunciados estes que comprovam como Alice 

conseguiu se constituir como um sujeito transgressor às ideias feministas da época em que 

vivia, abordando diálogos entre ela e os sujeitos inseridos no cronotopo do País das 

Maravilhas, a fim de apreender como o dialogismo bakhtiniano se fez tão presente em tal 

constituição.   
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4.1 - UMA GAROTA QUASE INOCENTE: A ALICE ANTES DO PAÍS DAS 

MARAVILHAS 

 

 

  Logo no início do filme, a heroína Alice é apresentado ainda como uma criança 

que não consegue dormir a noite, por conta de certos pesadelos que a assolam. Nesse 

momento, é evidenciada a grande relação que ela possui com seu pai e como esse 

relacionamento influenciará ideologicamente uma futura postura de Alice. Em um dos 

diálogos com seu pai, ela conta sobre os sonhos que tem e esses se remetem ao próprio 

cronotopo do País das Maravilhas, mesmo ela estando tomada mais por valores ideológicos 

que incidiam sobre o medo de estar louca do que propriamente sonhando: 

 

ALICE: Eu caio em um buraco escuro, aí vejo criaturas estranhas... 

PAI: Que tipo de criaturas? 

ALICE: Ah! Tem um pássaro Dodô, um coelho usando paletó, um gato risonho... 

PAI: Eu não sabia que gatos podiam rir. 

ALICE: Eu também não sabia, e ainda tem uma lagarta azul. O senhor acha que eu 

estou ficando maluca? 

PAI: (Coloca sua mão sobre a testa de Alice, como se estivesse aferindo sua 

temperatura) Eu acho que sim, você está maluca, pirada, perdeu um parafuso; mas 

eu vou contar um segredo: as melhores pessoas são assim. 

 

  Após esse diálogo com o pai, o filme muda seu cronotopo, avançando treze 

anos e já apresenta Alice como uma moça mais velha, em uma carruagem com a mãe. Nesse 

momento, há apenas lembranças do pai, pois este havia falecido. A partir de então, o que se 

torna possível de observar é que Alice está a caminho de seu casamento, um casamento 

arranjado, para salvar sua família da falência; fator este que revela uma própria ideologia da 

época e remonta a discursos sobre a submissão feminina, sendo que as mulheres não podiam 

ao menos escolher um esposo baseadas em seus sentimentos, já que isso era feito por meio de 

uma escolha e um contrato entre as famílias envolvidas.  

  Durante a viagem, sua mãe a repreende sobre a ausência de certas peças de 

roupa, querendo dizer que ela não estaria vestida adequadamente:  

 

MÃE: Onde está o seu corpete? Essas meias não são compridas. 

ALICE: Sou contra meias compridas. 

MÃE: Não está vestida apropriadamente 

ALICE: Quem decide o que é apropriado? Se decidissem que o apropriado seria 

usar um bacalhau na cabeça, a senhora usaria? 

MÃE: Alice... 

ALICE: Pra mim, o corpete é como um bacalhau. 
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  O que é possível de se observar a partir desse trecho é que, mesmo antes de ser 

inserido no cronotopo do País das Maravilhas, o sujeito Alice já responde aos costumes 

vigentes da época em que vivia, ou seja, ela se posiciona axiologicamente contrária aos 

valores impostos às mulheres do século XIX, valores esses que impunham à mulher até uma 

forma correta para se vestir e se apresentar adequadamente perante a sociedade. 

  Assim que chega ao evento, é ordenado à Alice que procure por Hamish, o seu 

futuro noivo para uma dança, há neste momento um diálogo travado entre os dois em que 

também se transparece uma ideologia de abafamento sobre os pensamentos de Alice por meio 

de seu pretendente, em outras palavras, todos os seus discursos eram repelidos por ele, como 

se fossem algo sem importância, é possível ver esta evidência no trecho do filme em que os 

dois estão dançando e Alice solta uma gargalhada: 

 

HAMISH: Me acha engraçado? 

ALICE: Não, de repente imaginei as moças de calça e os homens de vestido. 

HAMISH: Seria bom guardar sua imaginação só para você! Quando tiver dúvida, 

fique em silêncio.  

 

  Por meio das respostas proferidas por Hamish sobre os discursos de Alice, é 

possível evidenciar como os posicionamentos ideológicos do masculino reinavam sobre os 

discursos e posturas femininas, sendo que todas as imaginações de Alice eram deturpadas ou 

até mesmo abafadas, simplesmente por ser constituída ideologicamente enquanto mulher, por 

isso sua formação ideológica era descartada e não obtinha tanta atenção de seu pretendente. 

Esses fatores apenas provam que a sociedade não se abria a possíveis discursos femininos, 

sendo dado o direito de se manifestar apenas aos sujeitos masculinos.  

  É a partir desse momento que Alice descobre estar em sua própria festa de 

casamento, nesse estágio se encontra com sua irmã mais velha, com certa experiência em 

matrimônio; e que tenta convencê-la de que o casamento com Hamish seria sua melhor opção 

por ele ser constituído como um “lord”, uma pessoa da nobreza que poderia lhe oferecer uma 

vida confortável:  

 

MARGARETH: Hamish vai pedir a sua mão no coreto, quando você disser sim... 

ALICE: Mas eu não sei se quero me casar com Hamish. 

MARGARETH: Com quem então? Não conseguirá ninguém melhor do que um lord. 

Logo terá vinte anos, Alice, esse rostinho não será bonito para sempre. Não vai 

querer acabar como a tia Imógene. (ambas olham para Imógene, tia de Alice, que 

está solitária e velha). Você quer se tornar um fardo para sua mãe?   
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  Um próximo momento presente no enredo do filme, e que aqui se faz 

necessário ser citado é a conversa travada entre Alice e a mãe de Hamish, diálogo este que 

mostra a ideologia de certo autoritarismo partindo da mãe do noivo sobre uma postura que ela 

esperava de Alice enquanto noiva de seu filho: 

 

MÃE DE HAMISH: Sabe o que me assusta? 

ALICE: O declínio da aristocracia? 

MÃE DE HAMISH: Ter netinhos feios, mas você é adorável, vai produzir 

pequenos... imbecis! Os jardineiros plantaram rosas brancas e eu fui bem 

específica, mandei plantarem vermelhas. 

ALICE: A senhora pode pintar as rosas de vermelho. 

 

  A fala da mãe de Hamish é constituída neste momento pela presença do 

dialogismo, entendido por Brait (2005, p.94) como um aspecto da linguagem que: “diz 

respeito ao permanente diálogo, nem sempre simétrico e harmonioso, existente entre os 

diferentes discursos que configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade.”. Por 

meio do enunciado “Os jardineiros plantaram rosas brancas e eu fui bem específica, mandei 

plantarem vermelhas” proferido pela mãe de Hamish, podemos nos remeter à própria obra 

literária de Carroll; relembrando o episódio do cortejo da Rainha de Copas, sujeito que se 

encontra apenas no País das Maravilhas.  

 O que fica claro, hipoteticamente, é que se pode traçar um paralelo entre o 

autoritarismo vigente na ideologia Rainha de Copas, que será alvo de análise posteriormente, 

e a própria mãe de Hamish. Relacionando esses fatores a uma afirmação de Barros (2005, 

p.33) que nos leva a confirmar as explanações feitas acima ao dizer que “o dialogismo define 

o texto como um ‘tecido de vozes’ ou de muitos textos ou discursos, que se entrecruzam, se 

completam, respondem umas às outras ou polemizam entre si no interior do texto.”. É 

somente a partir dessas afirmações que podemos entender o paralelo traçado entre a mãe de 

Hamish e a Rainha de Copas, evidenciado o entrecruzamento discursivo e o diálogo entre a 

obra de Carroll e sua relação com o filme. 

  É chegado o momento em que Alice se encontra frente a frente com Hamish, 

seu pretendente. Nesse momento já é possível observar que ela, constituída ideologicamente 

enquanto sujeito dialógico, apresenta alguns indícios de transgressão com relação ao 

feminino. Isso é possível de ser comprovado no momento em que é pedida em casamento, 

porém não demonstra muita certeza de que quer se casar com seu pretendente e responde da 

seguinte forma: 
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ALICE: Todos esperam que eu aceite. Você é um Lord e a minha beleza não é 

eterna e eu não quero acabar como (volta seu olhar para sua tia Imógene). Mas 

está acontecendo tudo tão rápido. Eu acho que... (Avista o Coelho Branco e sai a 

sua procura, deixando seu pretendente sem resposta). 

  

  A partir do dizer de Alice ao seu pretendente, é possível demonstrar como as 

reflexões bakhtinianas são capazes de explicar os fenômenos de constituição ideológica do 

sujeito por meio da linguagem. Uma vez que, todo o discurso proferido por Alice está baseado 

nos outros discursos que ela ouviu; e consequentemente configura uma resposta não apenas 

para seu pretendente, mas também para todos aqueles que esperavam que ela aceitasse o 

casamento. Há nesse enunciado um entrecruzamento discursivo que transparece os 

posicionamentos ideológicos de sua irmã, de sua mãe, e do medo de finalizar a vida de uma 

forma solitária como sua tia Imógene. 

   A relevância de se analisar a heroína Alice antes de sua entrada no País das 

Maravilhas é para que possamos entender como ela adquire o posicionamento axiológico no 

final de seu percurso, lembrando que todas as vozes sociais e políticas que circundam Alice, 

como sujeito dialógico, têm sua origem nos enunciados dos outros sujeitos que dividem uma 

convivência profícua com ela, é importante ressaltar que todos esses enunciados trazem 

consigo marcas ideológicas, pois estão inseridos numa dada esfera de atividade humana e 

expressam uma posição valorativa. A confirmação desse posicionamento axiológico de Alice 

será alvo de análise no próximo item, onde analisaremos como as relações dialógicas, 

encadeadas pelos outros sujeitos inseridos no cronotopo do País das Maravilhas que incidem 

na constituição ideológica de Alice a impulsionam a responder a esses discursos. 

 

 

4.2 - QUEM É VOCÊ? ABORDAGENS AXIOLÓGICAS DE UMA LAGARTA SOBRE 

UM NÃO-ÁLIBI PARA A EXISTÊNCIA. 

 

 

  O Coelho Branco é apresentado no filme como o sujeito responsável para atrair 

Alice para o cronotopo do País das Maravilhas. Apresentando-se de maneira formal, vestido 

de paletó e com um relógio de bolso o qual sempre aponta para Alice; tentando mostrar que 

“o tempo estava passando e era preciso tomar decisões”. Ele desperta a curiosidade de Alice 

que por achar muito estranha a forma como ele se apresenta, decide segui-lo e é introduzida 

ao País das Maravilhas. Esse lugar é apresentado a Alice de forma enigmática, pois em seus 
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primeiros momentos, ela precisa passar por uma porta que é muito menor que ela mesma; 

para isso ela aumenta e diminui de tamanho sem compreender o que se passava ao certo. 

 A partir do momento em que Alice é incorporada a esse novo cronotopo, o País 

das Maravilhas, ela pensa que aquilo é um sonho, porém com o passar do tempo e o 

desenrolar de certas situações, ela se vê envolvida em uma realidade. Em todo o seu percurso, 

ela entra em conflitos, pois a grande questão a ser descoberta pelos sujeitos em interação é se 

ela é realmente a “Alice certa”. No País das Maravilhas, há certo choque de ideias, pois ela é 

tratada por dois estereótipos: “Alice certa e Alice errada”, pelos sujeitos que já fazem parte 

daquele espaço:  

 

COELHO BRANCO: Eu disse que ela é a Alice certa. 

DORMIDONGA: Ainda não me convenceu. 

COELHO BRANCO: É assim que me agradece? Eu fiquei lá em cima por semanas, 

procurando uma Alice atrás da outra. [...] 

FLOR: Não se parece nada com ela. 

DORMIDONGA: É porque é a Alice errada  

[...] 

ALICE: Como eu posso ser a Alice errada, se esse é o meu sonho? 

PÁSSARO DODÔ: Temos que consultar o Absolem. 

FLOR: Exatamente, Absolem saberá quem ela é. 

 

  O que se pode perceber, a partir de análises feitas, é que, por conta de suas 

dúvidas sobre saber quem realmente é, Alice é tratada como “errada”, por não saber a forma 

certa de se posicionar axiologicamente frente a valores. Quando Alice consegue afirmar-se 

como transgressora, ela é denominada por todos como “Alice certa”. Outro fator que 

determina esse estereótipo de “Alice certa e Alice errada” é a profecia ditada no País das 

Maravilhas, em que, no Glorian Day, Alice seria intitulada como o Campeão da Rainha 

Branca por vencer o Jaguadarte, campeão escolhido pela Rainha Vermelha. Essa profecia é o 

fator determinante que desenrola todo o enredo do filme e, por meio dele, Alice se constitui 

um sujeito transgressor com relação a determinados discursos de poder.  

 Após a passagem acima citada, ela é levada até Absolem, uma lagarta que 

possui o dom do Oráculo. Apresentado a Alice como um sábio; os próprios gêmeos chegam a 

afirmar para Alice “Ele é sábio, é absoluto, é Absolem”, ou seja, ele é um dos únicos que 

consegue saber da profecia que deveria ser cumprida naquele lugar. A lagarta é um dos 

sujeitos com quem Alice convive no País das Maravilhas, e por meio dessa relação, ele pode 

ser considerado como um dos principais fomentadores de Alice como um sujeito transgressor, 

pois a todo momento em que se encontram ele a faz refletir sobre quem ela realmente é. E a 

partir desses questionamentos a constituição do ato responsivo de Alice com relação aos 
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costumes vinculados à mulher do século XIX vem à tona, ou seja, Alice mostra o seu não-

álibi na existência que a cerca. Isso é possível de ser observado desde a primeira interação 

entre os sujeitos. 

  Esse momento é crucial, pois, a partir do primeiro encontro entre Alice e 

Absolem, a menina se torna ciente da profecia que deverá ser cumprida através do Oráculo do 

País das Maravilhas, ou seja, quando chegasse o “Glorian Day”, dia previsto pelo Compêndio, 

Alice deveria estar armada com a Espada Vorpal para que pudesse, dessa forma, matar o 

Jaguadarte e reconstituir a harmonia no País das Maravilhas. 

  Envolto em um ambiente obscuro totalmente tomado pela fumaça de seu 

narguilé, Absolem é apresentado a Alice, porém não mostra a ela e nem aos outros sujeitos 

que ali estão as respostas que todos procuram, deixando sempre alguns questionamentos para 

que os outros mesmos respondam com o decorrer de determinadas vivências. Isso fica 

explícito no trecho a seguir: 

 

ABSOLEM: Quem é você? 

ALICE: Absolem? 

ABSOLEM: Você não é Absolem. Absolem sou eu, a pergunta é quem é você? 

ALICE: Alice... 

ABSOLEM: É o que veremos... 

ALICE: O que quer dizer com isso, eu devo saber muito bem quem eu sou. 

ABSOLEM: Sim, você sabe, menina burra. Desenrole o oráculo. 

(Nesse momento, o Coelho Branco desenrola e mostra o Oráculo a todos que ali 

estão.) 

COELHO BRANCO: O oráculo é um compêndio calendárico do Mundo 

Subterrâneo. 

ABSOLEM: Ele mostra todos e cada um dos dias, desde o início. [...] Mostre a ela o 

Glorian Day. 

Tweedledee: Glorian Day é o dia em que você matou o Jaguadarte.Olha, essa é 

você com a Espada Vorpal, nenhuma outra espada pode matar o Jaguadarte, de 

jeito nenhum, se não for Vorpal ele não morre. 

ALICE: Essa não sou eu! 

DORMIDONGA: Eu sei! 

COELHO BRANCO: Desvende isso pra nós, Absolem. Ela é a Alice certa? 

ABSOLEM: Nem de longe. 

 

  A partir desse fato, Alice já se encontra ciente da profecia que deveria ser 

cumprida no cronotopo do País das Maravilhas, com isso sabe de seu papel responsivo, sabe 

qual deve ser seu posicionamento axiológico perante todos que ali se encontravam, porém o 

sujeito Alice negava essas ideologias. Através dos termos “Alice certa e Alice errada”, o que 

se pode perceber é que, de forma implícita, ambos estão relacionados aos costumes e valores 

destinados às mulheres, pois o sujeito Alice entra no País das Maravilhas como “Alice 

errada”. É a partir do desenrolar dos fatos e com as relações dialógicas que são instauradas 

com outros sujeitos que ela vai se constituindo como um sujeito transgressor e, dessa forma, 
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torna-se a “Alice certa”. Já de maneira explícita, para se tornar a Alice “certa”, ela deveria se 

constituir ideologicamente como Campeã da Rainha Branca, imbuída de todas as armas 

necessárias e conseguir cumprir a profecia que fora destinada a ela. 

 Conforme o enredo vai se desenrolando, ocorre uma certa mudança nos valores 

de Alice, isso acontece porque ela passa a entender o que acontecera no passado e como a 

profecia deveria realmente ser cumprida, porém há novamente a presença de Abolem que 

tenta convencê-la novamente de um possível encontro pessoal. Essa evolução fica ainda mais 

clara no segundo encontro de Alice e Absolem: 

 

ALICE: Absolem? 

ABSOLEM: Quem é você? 

ALICE: Nós já debatemos sobre isso, eu sou a Alice, mas não a certa. 

ABSOLEM: Como sabe? 

ALICE: Você mesmo disse isso. 

ABSOLEM: Eu disse que nem de longe você era a Alice, mas está bem perto de ser 

a Alice agora, aliás você é quase a Alice. 

ALICE: Mesmo assim, eu não mataria o Jaguadarte, mesmo que seja para salvar a 

minha vida. 

ABSOLEM: Matará, então sugiro que esteja com a Espada Vorpal na mão quando 

chegar o Glorian Day. 

 

 Quando é chegado o Glorian Day, previsto pelo Oráculo, há uma 

obrigatoriedade de escolha do Campeão da Rainha Branca, mesmo a Rainha tendo vários 

súditos que se nomeiam representá-la, como o Chapeleiro Maluco, o Gato de Cheshire, a 

Dormidonga e os Gêmeos; o Oráculo é aberto novamente e a única campeã mostrada é Alice, 

a escolhida deveria ser ela sob pena da profecia não ser cumprida, isso fica claro por meio da 

afirmação dos gêmeos: “Não há outro caçador, de jeito nenhum, se não for a Alice ele não 

morre.”, porém fica muito explícito de que essa escolha não deveria ser obrigatória, mas sim 

de forma voluntária.  

  Após esse momento conflitante, Alice corre para longe de todos, em meio a 

prantos e assustada e se encontra com Absolem, nesse momento do filme é possível de se 

observar que Alice traz consigo um posicionamento axiológico ainda de negação, porém após 

ter passado por diversas situações divergentes, entre elas o fato de ter que se afirmar 

realmente enquanto sujeito transgressor, Alice realmente confirma como as relações 

dialógicas entre ela e os outros sujeitos do País das Maravilhas incidiram em sua ideologia e 

por meio disso, consegue configurar um ato responsivo e saber realmente sobre a sua 

identidade. Nesse momento do filme ela se encontra com Absolem, que está passando por 

uma transformação da fase de lagarta para a fase de borboleta: 
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ABSOLEM: Ninguém jamais conquistou alguma coisa com lágrimas. 

ALICE: Absolem? Por que está de cabeça para baixo? 

ABSOLEM: Eu cheguei ao fim desta vida. 

ALICE: Você vai morrer? 

ABSOLEM: Transformar. 

ALICE: Não me deixa. Eu preciso da sua ajuda, não sei o que fazer.  

ABSOLEM: Não posso ajudar se você nem sabe quem você é, menina burra. 

ALICE: Eu não sou burra. Meu nome é Alice, eu vivo em Londres, tenho uma mãe 

chamada Elie e uma irmã chamada Margareth, meu pai foi Charles Kinghslei, ele 

tinha um projeto de viajar ao redor do mundo e nada jamais o impediu; eu sou filha 

dele, eu sou Alice Kinghslei. 

ABSOLEM: Alice? Finalmente... Não era tão inteligente da primeira vez que esteve 

aqui, chamava esse lugar de País das Maravilhas. 

ALICE: País das Maravilhas? 

(Neste momento, várias lembranças da infância de Alice são trazidas a tona, há 

grande parte de sua convivência com os sujeitos do País das Maravilhas desde sua 

infância.) 

ALICE: Nada disso foi um sonho, esse lugar existe, assim como você e o 

Chapeleiro. 

ABSOLEM: E o Jaguadarte, lembre-se a Espada Vorpal sabe o que fazer, você só 

tem que empunhá-la.   

 

  Após esse último encontro com Absolem, as lembranças a que Alice se 

reportou e a confirmação de sua ideologia, a heroína Alice traz consigo a atitude responsiva 

de se tornar Campeão da Rainha Branca e lutar contra o Jaguadarte para que, dessa forma, a 

justiça seja restabelecida no País das Maravilhas e ela possa se assumir como um sujeito 

transgressor; pois é a partir desse momento que ela se configura como a “Alice certa”. Todo 

esse percurso é refeito a partir do momento em que ela responde ao enunciado de Absolem 

quando este a questiona dizendo: “Não posso ajudar se você nem sabe quem você é menina 

burra.”; fundamentando-se na resposta que Alice dá a esse enunciado, há o mesmo 

posicionamento axiológico de seu casamento, em que, por meio desse discurso, ela não 

responde apenas a Absolem, mas também a todos que a julgavam como um sujeito 

ideologicamente incapaz de realizar a profecia. 

  Baseado nessa primeira parte da análise, é possível afirmar que a profecia do 

País das Maravilhas é um fator totalmente determinante na constituição de Alice enquanto 

sujeito dialógico, a diante temos a participação ativa de Absolem sobre sua ideologia de 

sujeito feminino para mostrar quais seriam os caminhos que ela deveria transpassar para se 

chegar onde gostaria. Esse sujeito se torna responsável por trazer a Alice sua atitude 

responsiva, mostrando por meio de seus ensinamentos que o que realmente existe é um não-

álibi na existência de qualquer sujeito, ou seja, todos precisam se posicionar axiologicamente 

por meio da linguagem atrelado ao fato da constituição ideológica e discursiva dos sujeitos 

em interação.  
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4.3 - SER TEMIDA OU SER AMADA? AS RAINHAS E O GLORIAN DAY COMO 

CONSTITUINTES DOS VALORES IDEOLÓGICOS DE ALICE. 

 

 

  Prosseguindo o nosso percurso de análise bakhtiniana, partiremos de duas 

posições axiológicas e femininas, sujeitos que são centrais no cronotopo do País das 

Maravilhas: a Rainha Branca e a Rainha Vermelha. Nesse subitem de análise, ambas foram 

escolhidas, pois ocupam no País das Maravilhas o mais alto posto de hierarquia social e, ao 

mesmo tempo, lados opostos quanto à ideologia feminina, além do fato de que Alice, ao 

entrar em contato com as vozes sociais que cercam as duas rainhas, pode ter uma confirmação 

de seus valores ideológicos, uma vez que as relações dialógicas também instauradas nesse 

convívio impulsionam  Alice a se posicionar axiologicamente perante os costumes vinculados 

às mulheres de seu tempo. 

  Daremos início a esse escopo analítico sobre a Rainha Vermelha, que é 

apresentada ideologicamente como uma pessoa autoritária, temida e poderosa, que possui em 

seu reino armas e soldados fortes o suficiente para intimidar os seus súditos, prova disso é a 

escolha de seu Campeão que é o Jaguadarte, um grande Dragão, além do fato dela ser a 

detentora da Espada Vorpal, a arma que Alice deveria empunhar para matar o dragão e 

cumprir a profecia. Constituída dialogicamente como um sujeito sedento pelo poder, famosa 

por seus mandamentos de decapitar todos aqueles que não obedecem às suas ordens, prova 

disso é seu castelo cercado por um lago constituído por água e pelas cabeças de todas as 

pessoas que ela mandava decapitar, inclusive seu marido, o Rei. Em sua primeira aparição no 

filme, a Rainha Vermelha já demonstra o seu autoritarismo: 

 

RAINHA VERMELHA: (Abre a porta com força e grita) Alguém roubou três das 

minhas tortas. Foi você que roubou?  

SÚDITO 1: Não, Majestade. 

RAINHA VERMELHA: (Dirigindo-se a outro súdito) Roubou as tortas? 

SÚDITO 2: Não, Majestade! (Após a resposta, dirige seu olhar denunciando a 

pessoa ao lado.) 

RAINHA VERMELHA: Você comeu as minhas tortas? 

SÚDITO 3: Não, Majestade! 

RAINHA VERMELHA: (Passa o dedo na boca do súdito, retirando do canto, restos 

de amora) Suco de amora fresca. Cortem-lhe a cabeça!!! 

 

 Através dessas passagens e do decorrer do enredo do filme, pode-se afirmar 

que os valores que imperam no Reino da Rainha Vermelha são o autoritarismo e os valores de 
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poder, uma vez que ela manda decapitar o seu súdito apenas pelo fato de ter lhe roubado suas 

tortas. Após a cena descrita acima, a Rainha tem conhecimento da profecia que seria 

cumprida no País das Maravilhas, por meio de seu principal comparsa, o Valete de Copas, que 

rouba o Oráculo e lhe apresenta o destino de seu Jaguadarte, mostrando o que estava impresso 

no Oráculo: Alice matando o Jaguadarte com a Espada Vorpal: 

 

VALETE: Majestade, eu encontrei o Oráculo! (Desenrola o oráculo sobre o colo da 

Rainha.) 

RAINHA DE COPAS: Isso? Parece tão comum para um Oráculo... 

VALETE: Veja isso, no Glorian Day.... 

RAINHA DE COPAS: Eu reconheceria esse cabelo cacheado em qualquer lugar. É 

a Alice? 

VALETE: Eu acredito que sim. 

RAINHA DE COPAS: O que ela está fazendo com o meu querido Jaguadarte?  

VALETE: Parece que ela está matando ele... 

RAINHA DE COPAS: Ela matou o meu bebê Jaguadarte?  

VALETE: Ainda não, mas vai acontecer se não a impedirmos. 

RAINHA DE COPAS: Ache a Alice, Staine, ache-a! 

 

  Como resposta, ao saber da profecia que se cumpriria no País das Maravilhas, a 

Rainha toma para si todo o poder de seu reinado e inicia uma caçada à Alice por todo 

cronotopo do País das Maravilhas. Isso se torna possível apenas pelo fato de que ela mantinha 

em seu Castelo, armas fortes o suficiente que poderiam protegê-la contra essa profecia. Esses 

fatores podem ser comprovados pelos enunciados: “Ela matou o meu bebê Jaguadarte?” e 

“Ache a Alice, Staine. Ache-a!”. Ao ordenar que Alice fosse encontrada, para que a profecia 

não se cumprisse, podemos entender que o posicionamento axiológico da Rainha Vermelha 

era o de manter seu poder, sua hierarquia, utilizando-se de forças ideológicas que 

confirmavam sua tirania enquanto líder daquele lugar e, consequentemente, seus valores. 

 Outro momento que se torna relevante aqui, para confirmar as concepções  

autoritárias da Rainha é um diálogo com um de seus comparsas, o Valete, em que a Rainha 

Vermelha relembra sobre o fato de que é melhor ser temida do que ser amada, fazendo 

referência aos valores de sua irmã, a Rainha Branca: 

 
RAINHA VERMELHA: Tem que achar a Alice, Staine. Sem o Jaguadarte os 

seguidores da minha irmã vão tentar me enfrentar. Minha irmãzinha feia, porque 

adoram ela e me odeiam? 

VALETE: Eu não compreendo. A senhora é superior em todos os sentidos. 

RAINHA VERMELHA: Eu sei, mas Miranda consegue que todos se encantem por 

ela. Homens, mulheres e até mesmo a mobília. 

VALETE: Até mesmo o Rei. 

(Nesse momento ambos olham para o lago que cerca o Castelo e avistam a cabeça 

do rei boiando na água) 

RAINHA VERMELHA: Tive que fazer isso, ele teria me deixado.  

VALETE: Majestade, é muito melhor ser temida do que ser amada. 
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  O último enunciado do diálogo, pronunciado pelo Valete: “É muito melhor ser 

temida do que ser amada.”, é basicamente o discurso que perpassa toda a constituição 

ideológica da Rainha Vermelha, uma vez que por meio de seus posicionamentos axiológicos 

ela enquanto sujeito se apresenta dessa mesma forma. Durante esse diálogo travado entre a 

Rainha Vermelha e o Valete, há a intervenção do Coelho Branco que rouba o Oráculo para 

devolvê-lo à Alice, para que a mesma possa levá-lo à Rainha Branca junto à Espada Vorpal. 

 Com o desenrolar do enredo, Alice desenvolve uma relação amigável com o 

Chapeleiro Maluco e outros sujeitos que são capturados pela Rainha Vermelha e tratados 

como escravos pela mesma. A partir daí, Alice decide ir para Salazar Grum, o Reino da 

Rainha Vermelha para conseguir libertar seus amigos e recuperar a Espada Vorpal. Para 

alcançar seu objetivo, ela engana a Rainha e aos poucos vai entrando em contato com suas 

malvadezas essa relação entre Alice e a Rainha é bastante significativa para que ela possa se 

constituir ideologicamente como um sujeito transgressor.  

  Assim que chega ao reinado da Rainha Vermelha, Alice ingere um bolo e 

aumenta de tamanho, fica gigante, por isso é recepcionada por ela justamente por conta do seu 

excesso de tamanho, é importante ressaltar que a Rainha Vermelha tem uma grande cabeça e 

para se tornar um súdito querido por ela, seria necessário ter alguma alteração genética, como 

se fosse uma anomalia corporal, visto que todos os súditos tinham grandes cabeças ou grandes 

orelhas, etc. Alice é recebida da seguinte forma: 

  

RAINHA VERMELHA: Mas o que é isso? 

COELHO BRANCO: O que não. Quem Majestade! Essa é... Ah... 

RAINHA VERMELHA: Ahn? 

ALICE: De Anfensa 

RAINHA VERMELHA: O que houve com suas roupas? 

ALICE: Cresci mais do que elas, eu tenho crescido muito ultimamente, eu sou a 

mais alta de todas em Anfensa, lá eles riem de mim. Por isso eu vim aqui com a 

esperança de que a senhora compreendesse 

RAINHA VERMELHA: Minha querida, qualquer um com uma cabeça tão grande é 

bem vinda em minha corte. Providenciem roupas para ela, usem as cortinas se for 

necessário, mas vistam essa menina enorme! 

 

  É possível perceber que Alice, mesmo se disfarçando para a Rainha Vermelha, 

só é aceita em seu reino por conta de seu tamanho exagerado. Sendo esse fato um preceito 

para poder ser aceita no Reino da temida rainha. É a partir desse momento do filme, que Alice 

inicia um convívio com a Rainha, entrando inicialmente em contato com seu autoritarismo, 

sendo que o verdadeiro objetivo da garota era resgatar seus amigos que lá estavam presos. 

Entretanto, vendo tudo que o que se passava internamente no reinado de Salazar Grum, Alice 
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se posiciona axiologicamente contrária à ideologia da Rainha Vermelha, por meio disso, seu 

principal objetivo torna-se encontrar a Espada Vorpal e levá-la até à Rainha Branca para que a 

Armadura do Campeão estivesse completa.  

  Com esse objetivo, Alice estabelece dialogicamente uma relação com o Coelho 

Branco que a leva para uma toca onde estaria escondida a Espada Vorpal, porém ao espiar o 

que havia dentro do casebre, a garota se depara com uma das armas da Rainha Vermelha, o 

Capturandam, um grande cão que protege a Espada e que atacara Alice no início do filme, 

isso a faz recuar, porém elabora um plano para que possa alcançar o seu objetivo. A partir daí, 

Alice tem um diálogo com Dormidonga, a camundonga que tirou um dos olhos do 

Capturandam e consegue então entrar em uma negociação com o grande cão e lhe devolve o 

olho podendo, assim, recuperar a Espada. É nesse momento em que a conspiração é 

descoberta, pois o Valete segue Alice e a vê empunhando a Espada Vorpal no quarto em que 

o Chapeleiro estava sendo mantido em cativeiro: 

 

VALETE: Prendam essa menina por sedução ilegal. 

CHAPELEIRO: Leve a espada para a Rainha Branca. 

(Nesse momento inicia-se uma luta entre o Chapeleiro e o Valete) 

DORMIDONGA: Fuja, Alice! (Tampa a boca com as mãos) 

VALETE: Alice? 

CHAPELEIRO: (Dirigindo-se para Alice) Corre! 

(Alice foge para a área externa do Castelo, mas é cercada pelos soldados da Rainha 

Vermelha e pelo Valete)  

VALETE: Alice? É claro, por que eu não vi isso? Também, já faz muito tempo... 

Você era uma criancinha na época, me dá a espada. A Rainha ficará deveras 

contente, ela terá um enorme prazer em cortar-lhe a cabeça. 

(Nesse momento, Alice fica encurralada pelos soldados da Rainha, porém o 

Capturandam sai de sua toca e decide salvá-la, levando-a para o Reino da Rainha 

Branca.) 

 

  Após esses fatos, Alice é levada para Marmoreal, o reino da Rainha Branca, 

lugar onde Alice a conhece e também convive dialogicamente com ela. Miranda é apresentada 

no filme como uma rainha pacífica, toda trajada de branco e que transmite paz e harmonia, 

bondosa, paciente e que decidira estudar o domínio sobre coisas mortas por conta de seus 

votos de não ferir nenhuma criatura viva, trazendo consigo um posicionamento axiológico 

totalmente oposto ao da Rainha Vermelha, isso fica claro em sua primeira aparição no filme, 

em que ela demonstra preocupação com as árvores de seu palácio: 

 

RAINHA BRANCA: As árvores parecem tristes. Tem falado com elas? 

SÚDITA: Sim, Majestade. 

RAINHA BRANCA: Talvez tenha que tentar com um pouco mais de gentileza da 

próxima vez. 
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  Um dia após a chegada de Alice ao Reino da Rainha Branca, acontece o 

Glorian Day, o dia previsto pelo Oráculo para a batalha entre as rainhas. Então é chegado o 

momento de escolha do campeão da Rainha Branca, mesmo que tenham muitos candidatos 

para ocupar o cargo, o Oráculo é desenrolado mostrando Alice como única campeã eleita: 

 

COELHO BRANCO: Quem se apresentará para ser campeão pela Rainha Branca? 

CHAPELEIRO MALUCO: Sou eu mesmo! 

GATO DE CHESHIRE: Você não tem a habilidade de evaporar, eu serei o 

campeão. 

DORMIDONGA: Eu serei! 

TWEDLEDEE: Não, eu! 

TWEDLEDOO: Não, eu! 

(O Oráculo é desenrolado mostrando apenas Alice como campeã) 

TWEDLEDEE: Não há outro caçador, de jeito nenhum, se não for a Alice ele não 

morre. 

RAINHA BRANCA: (Faz um gesto negativo com a mão) Alice, você não pode viver 

a vida para agradar aos outros, a decisão precisa ser sua, porque quando for 

enfrentar aquela criatura, terá que ir sozinha. 

 

  O que é percebido no momento da escolha de campeões é que o enunciado da 

Rainha Branca: “você não pode viver a vida para agradar aos outros, a decisão precisa ser 

sua” constitui, parcialmente, o posicionamento de valores de Alice como transgressora, pois 

também elucida uma resposta ao próprio mundo real, mostrando que essa atitude também 

precisava ser tomada por Alice enquanto mulher para com a sua própria vida. É no momento 

de partida da Rainha Branca com seu exército que Alice aparece vestida com a armadura de 

campeã e empunhando a Espada Vorpal, então ambas partem para a batalha.  

  No campo de batalha, os campeões das Rainhas são apresentados, Alice e o 

Jaguadarte. A partir desse momento, Alice enumera seis coisas impossíveis em que diz 

acreditar antes de tomar o café da manhã, tal fato é visto no momento da batalha entre os dois 

e proferido por Alice da seguinte maneira: 

 

ALICE: Primeira: Tem uma poção que faz você encolher. Segunda: Tem um bolo 

que faz você crescer. Terceira: Animais sabem falar. Quarta: Gatos podem 

desaparecer. Quinta: O País das Maravilhas existe. Sexta: Eu posso matar o 

Jaguadarte.  

 

  Ao enunciar essas seis coisas impossíveis, Alice retoma uma retrospectiva de 

tudo o que passara no País das Maravilhas, desde sua entrada até o presente momento, todas 

as suas aventuras e mudanças de tamanho, faz referência aos diálogos estabelecidos com o 

Gato de Cheshire, até que chega ao sexto e último tópico. Ao dizer “Eu posso matar o 

Jaguadarte”, Alice toma para si todos seus posicionamentos de valores que foram instaurados 
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durante sua passagem pelo contexto em que se encontra  inserida podendo se tornar capaz de 

vencer a batalha e matar o Dragão. 

 Alice e o Jaguadarte se enfrentam durante um tempo até que Alice tem a 

abertura para apunhalar o dragão. Nesse momento ela faz uso de um discurso muito utilizado 

pela Rainha Vermelha: “Corto-lhe a cabeça!”, e então decepa o dragão, cumprindo a profecia 

ditada pelo Oráculo. Após todos verem que Alice havia vencido a batalha do Glorian Day, a 

Rainha Vermelha ordena que seus sodados a matem, porém é interrompida por um deles que 

diz que não obedecerá mais ordens vindas dela. Com isso a Rainha Vermelha é banida do País 

das Maravilhas juntamente com o Valete e todo seu exército decide servir a Rainha Branca. 

 

RAINHA VERMELHA: (Ao ver que Alice venceu o Jaguadarte) Matem-na! 

SOLDADO: Não obedecemos mais você, Cabeçuda! 

RAINHA VERMELHA: Como se atreve? Cortem-lhe a cabeça! 

(Todos os soldados lançam suas armas ao chão e a Coroa é retirada da Rainha 

Vermelha e levada para a Rainha Branca) 

RAINHA BRANCA: Iracebeth de Carmesim, seus crimes contra o Mundo 

Subterrâneo são punidos com a morte, porém isso vai contra os meus votos. Sendo 

assim, será banida para Marginália, ninguém lhe mostrará gentileza e nem dirá 

uma palavra a você. Não terá um amigo no mundo. 

 

  Após o banimento da Rainha Vermelha do País das Maravilhas, é possível 

evidenciar alguns valores ideológicos dos sujeitos e tal interação. Demonstrando que o 

Glorian Day seria, na verdade, uma guerra para definir valores de poder estabelecidos entre as 

duas rainhas. Com a ascensão da Rainha Branca ao poder, e com o discurso proferido na cena 

transcrita acima, esses fatores ficam evidentes comprovando ainda que o ato responsivo da 

Rainha Branca, em tal situação, não estaria tão relacionado com a imagem a que esta faz 

referência durante toda a trama do filme, e que tal atitude não estaria ligada aos seus valores 

ideológicos de doçura e gentileza demonstrados do início do enredo do filme até o presente 

momento, uma vez que seu único objetivo seria o de tomar o total poder do País das 

Maravilhas. 

  O que pode ser percebido sobre as relações dialógicas travadas entre Alice e as 

Rainhas Branca e Vermelha é que esta mostra a Alice a coragem para seguir em frente com 

bravura e autoridade sobre si mesma, tornando-se dona de seu próprio destino, enquanto a 

Rainha Branca lhe mostra ideais de bondade para que possa seguir seu caminho e que é 

preciso tomar escolhas corretas para que seu posicionamento axiológico seja de acordo com 

seus valores ideológicos. Essas duas mulheres, que ocupam o maior nível hierárquico no 

cronotopo do País das Maravilhas, são quem mostram a Alice que ela precisava confirmar seu 
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posicionamento ideológico e constituir-se como um sujeito transgressor, enquanto mulher 

para ter coragem de mostrar seu não-álibi em sua existência e responder aos discursos que 

eram vinculados sobre os valores que as mulheres de seu tempo estavam vivendo. 

 

 

4.4 – COISAS A FAZER E PERGUNTAS A RESPONDER: A ALICE APÓS O PAÍS DAS 

MARAVILHAS.  

 

 

  Após o Glorian Day e a vitória de Alice sobre o Jaguadarte, é dado à garota o 

direito de sair do País das Maravilhas para retornar ao mundo em que ela faz parte. Com isso, 

Alice retorna ao seu casamento, saindo debaixo de um buraco de uma árvore, a garota retorna 

ao seu casamento toda suja e com os cabelos desarrumados. Logo se encontra com Hamish e 

com todos os convidados que a esperavam: 

 

HAMISH: Ela me deixou plantado, sem uma resposta. 

JOSEPH: Santo Deus! Você está bem? 

MÃE DE ALICE: O que aconteceu com você? 

ALICE: Eu caí num buraco e bati com a cabeça. Me desculpe, Hamish, não posso 

me casar com você. Não é o homem certo para mim, e você tem problemas de 

digestão. Eu te amo, Margareth, mas a vida é minha e eu decido o que quero fazer. 

Não existe príncipe, tia Imógene. A senhora tem que procurar um médico para se 

tratar. Eu adoro coelhos, principalmente os brancos. Não se preocupe, mamãe, eu 

encontrarei algo útil para fazer com a minha vida.  

JOSEPH: Esqueceu de falar de mim. 

ALICE: Esqueci não, senhor. O senhor e eu temos que tratar de negócios. 

 

 

  A partir desses enunciados proferidos por Alice, é possível entender que, assim 

como no início do filme, seu posicionamento axiológico e seu ato responsivo não estão 

ligados apenas ao pedido de casamento, mas sim a todos os discursos que foram destinados a 

ela sobre a obrigatoriedade de se casar como uma única escolha para o destino de sua vida. 

Enunciados como “Você não é o homem certo para mim”, “a vida é minha e eu decido o que 

quero fazer”, “eu encontrarei algo útil para fazer com a minha vida” e “O senhor e eu temos 

que tratar de negócios” demonstram o fato de que a passagem de Alice pelo País das 

Maravilhas apenas confirmou seus valores ideológicos, valores esses que a determinavam 

como transgressora antes mesmo de entrar em contato com o País das Maravilhas e os sujeitos 

que por lá viviam. 
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  As relações dialógicas estabelecidas entre Alice e os personagens do País das 

Maravilhas apenas fizeram com que a garota pudesse refletir sobre seu posicionamento de 

valores perante a sociedade em que vivia, gerando uma quebra aos padrões de comportamento 

feminino, determinando, dessa forma, sua constituição como transgressora com relação aos 

discursos vinculados às mulheres do século XIX. Os discursos a que nos reportamos aqui 

podem ser citados como a dominação masculina sobre as mulheres e o casamento como única 

escolha pré-determinada para as mulheres de tal época.  

   Após os acontecimentos do suposto casamento de Alice com Hamish, a garota 

se dirige ao escritório de Joseph, o homem que seria seu futuro sogro para tratar de negócios 

referentes a exportações marítimas. No diálogo estabelecido entre os dois temos os seguintes 

enunciados: 

 

ALICE: Meu pai me disse que ele pretendia expandir a rota comercial até Sumatra 

e Bornel, mas eu acho que ele podia ir muito mais além. Por que não expandir até a 

China? É grande, a cultura é rica e temos o apoio em Hong Kong, seríamos o 

primeiro a negociar com a China, já imaginou?  

JOSEPH: Se outra pessoa me tivesse dito isso eu diria: você perdeu o juízo, mas eu 

já vi esse olhar antes. Bem, já que você não será mais a minha nora, eu convido 

você para ser aprendiz na Companhia. 

  

  Após os enunciados proferidos acima, além de ser empossada ao cargo de 

aprendiz na empresa de Joseph, Alice se apresenta como líder de uma navegação, lugar até 

então ocupado socialmente apenas por homens, sendo ela, segundo o enredo do filme, a 

primeira mulher a comandar uma frota de navios rumo à China para negociações de 

exportação. Após sua entrada no navio, já na proa, uma borboleta azul, semelhante à 

Absolem, pousa no ombro de Alice que profere o seguinte enunciado: “Olá, Absolem!”.  

 Pelo fato de aparecer como borboleta, podemos retomar o último diálogo entre 

Alice e a Lagarta, e então estabelecer algumas relações dialógicas sobre o fato de se 

transformar, metáfora utilizada por Absolem em seu diálogo com Alice antes do Glorian Day.  

Tal fato pode se referir a própria transformação de Alice que se constituiu como transgressora 

com relação à postura feminina durante todo o enredo do filme, porém só pode assumir esse 

papel axiológico após a passagem pelo País das Maravilhas e por toda a transformação que tal 

passagem realizou em seus valores ideológicos. 

 A partir de todas as análises elaboradas nesse quarto capítulo, podemos 

evidenciar como as relações dialógicas estabelecidas entre a heroína Alice e os personagens 

do País das Maravilhas incidiram sobre o posicionamento axiológico da garota. Sendo 
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importante ressaltar que Alice já se posicionava como transgressora antes de sua passagem 

pelo País das Maravilhas, porém sua constituição como transgressora, apenas foi possível, 

graças ao dialogismo instaurado em tal lugar determinando, dessa forma, o seu não-álibi para 

com a vida e os discursos que eram destinados às mulheres do século XIX. 

 Como foi ressaltado anteriormente, as reflexões bakhtinianas sobre as relações 

dialógicas, o cronotopo e a ideologia nos serviram de arcabouço para a elaboração da análise 

dessa pesquisa, evidenciando sempre o diálogo entre os valores ideológicos que constituem a 

mulher social e o corpus analisado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  A partir das análises realizadas, torna-se possível demonstrar algumas 

considerações a respeito do exercício de pesquisa, levando em conta o diálogo estabelecido 

entre os três alicerces que fundamentam essa pesquisa: o arcabouço teórico, o objeto de 

análise e o percurso analítico, todos eles tratados a partir das reflexões de Bakhtin sobre a 

abordagem nos estudos linguísticos. 

  Os estudos bakhtinianos nos mostram que os pensamentos desse filósofo, tais 

como o dialogismo, a ideologia, o cronotopo e o ato responsável abordam reflexões que não 

podem ser entendidos separadamente, ou seja, eles possuem uma interdependência quando se 

referem à interação de um determinado sujeito e sua relação com a linguagem e o mundo. 

Todos esses aspectos nos levaram a refletir sobre a preocupação de Bakhtin com a relação 

dialógica e histórica da linguagem, permitindo-nos afirmar que a linguagem não pode ser 

pronunciada no vazio, mas precisa estar vinculada a um determinado contexto social e a 

valores pré-determinados. A partir disso, podemos afirmar que por meio da convivência 

dialógica com outro sujeito, podemos nos impregnar de sua ideologia e de seus discursos, pois 

segundo as reflexões bakhtinianas, um sujeito apenas pode existir a partir da existência de um 

outro que nos constitui por meio das relações dialógicas instauradas em tal interação. 

 Dessa forma, é possível afirmar que as relações dialógicas são inerentes à 

linguagem em qualquer esfera de comunicação em que um sujeito esteja inserido. Assim 

sendo, é possível entender, pelo corpus em questão, que no filme Alice no País das 

Maravilhas, Alice como mulher e inserida no contexto social do século XIX na Inglaterra, 

estaria ligada ideologicamente aos costumes e aos valores que a cercavam. Dessa forma, as 

vozes sociais que constituíam os sujeitos de tal cronotopo tentariam encaminhá-la para que 

cumprisse seu papel enquanto sujeito dialógico e feminino, casando-se de forma arranjada e 

outorgando ao seu marido todos os direitos sobre ela. 

 O objetivo principal dessa dissertação foi mostrar como Alice se constitui 

dialogicamente e de qual forma ela consegue responder aos costumes e valores vinculados à 

mulher do século XIX, mostrando como as relações dialógicas, propostas por Bakhtin, estão 
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presentes nessa constituição e no posicionamento axiológico desse sujeito em interação com o 

outro.   

  Por meio das análises do conteúdo temático do filme e da teoria bakhtiniana, 

podemos afirmar que o posicionamento axiológico de Alice era contrário a toda a ideologia 

dominante da sociedade em que vivia, assim sendo ela já se apresenta como um sujeito 

transgressor no início do filme, posicionando-se contrária às imposições da forma de se 

portar, de se vestir e de não ter escolhas sobre sua vida, simplesmente por ser mulher. 

  Sua atitude de responder a esses discursos apenas é possível por sua passagem 

pelo cronotopo do País das Maravilhas, onde Alice convive dialogicamente com sujeitos que 

a constituem como um sujeito transgressor com relação às questões do feminismo. Sujeitos 

como Absolem, a Lagarta que a fazem refletir sobre a centralidade do sujeito em um 

determinado contexto social, fazendo com ela se perguntasse quem ela realmente era e como 

poderia adquirir um posicionamento axiológico a partir de sua constituição subjetiva.  

  As relações dialógicas estabelecidas entre Alice e as Rainhas Branca e 

Vermelha, que ocupam no cronotopo do País das Maravilhas o lugar social de maior comando 

e prestígio demonstram a Alice o fato de que ela poderia se apresentar ideologicamente como 

dona de sua própria vida, de suas escolhas e de seus posicionamentos. Tal convivência, por 

consequência dialógica, demonstra também que a relação de Alice com essas mulheres foram 

fundamentais para a constituição de seu ato responsivo, pois, ao se ver fora do País das 

Maravilhas, Alice se posiciona contrária aos valores vinculados às mulheres de sua época, 

decidindo por não se casar sem ter o amor de seu marido e ter a escolha de ter uma vida 

profissional em que possa ser dona de sua vida e de seu destino. 

  Sobre as questões de responsividade demonstradas por Alice, como sujeito 

dialógico, verificamos que isso é possível apenas por meio de sua interação com outros 

sujeitos, pois segundo o pensamento bakhtiniano é por meio da interação dialógica que o 

sujeito se torna responsivo, em outras palavras, o sujeito para Bakhtin é sempre constituído de 

resposta. Sendo assim, a ruptura com os estereótipos e o fato de não ser submissa ao que é 

imposto pela sociedade são atitudes de Alice que demonstram que seu posicionamento 

responsivo apenas é possível pelas relações dialógicas estabelecidas no filme entre ela e os 

sujeitos que se encontravam inseridos cronotopicamente no País das Maravilhas.   

  Por meio dos fatores acima citados, é possível encerrar reafirmando que as 

reflexões bakhtinianas sobre os estudos linguísticos corroboram com o fato de que a 

linguagem deve ser pensada apenas quando se está inserida em um determinado contexto 
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social. O sujeito, por sua vez, é apenas constituído por meio da interação linguística com o 

outro, fator ilustrado nessa dissertação por meio de Alice e sua convivência com os sujeitos 

do País das Maravilhas, que a constituíram ideologicamente e a fizeram posicionar-se aos 

discursos que a circundavam, mostrando seu não-álibi no existir-evento. 
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