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RESUMO 

 

 

QUEIROZ, Daniela Nascimento Andrade. A mocinha do Mercado Central: uma 
leitura bakhtiniana. 2018. 102f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – 
Universidade de Franca, Franca. 
 
 
Na filosofia bakhtiniana, o dialogismo é o conceito fundamental do exercício da 
linguagem e as relações dialógicas, como categorias de análise, são relações 
extralinguísticas tecidas e entretecidas no discurso. O romance é um gênero literário 
propício à análise de relações dialógicas quer seja pelo intenso uso dos diálogos 
composicionalmente expressos, quer seja pela presença do diálogo interior que 
mereceu de Mikhail Bakhtin intensos estudos. Partindo dessa perspectiva, este 
trabalho foi buscar na literatura infanto-juvenil brasileira um exemplar de romance 
que nos permitisse investigar os modos de realização das relações dialógicas em 
suas diferentes manifestações e a sua contribuição para a organização do gênero 
romanesco. O objetivo geral deste trabalho foi analisar à luz do dialogismo 
bakthiniano o romance de literatura infanto-juvenil A mocinha do Mercado Central, 
de Stella Maris Rezende. O objetivo específico foi investigar o modo das relações 
dialógicas e o cronótopo da trama narrativa nas viagens da heroína em busca de 
sua identidade. A fundamentação teórica utilizada foram as reflexões e descobertas 
de Bakhtin e seu Círculo (1988; 1993; 2003; 2004) sobre o dialogismo, bem como os 
estudos de comentadores de sua obra, tais como Brait (2005; 2010), Fiorin (2016) e 
Morson e Emerson (2008). A metodologia utilizada foi de cunho descritivo e 
qualitativo e no levantamento bibliográfico das obras de Bakhtin sobre dialogismo, 
gêneros discursivos e cronótopo para a realização da análise dialógica do corpus. A 
pesquisa comprovou que A mocinha do Mercado Central é um romance de literatura 
juvenil, que na sua construção como obra de ficção em torno da busca de identidade 
por uma heroína jovem, filha de um pai desconhecido, é organizado em torno de 
uma intensa troca dialógica com jovens leitores que nele podem experimentar um 
choque de reconhecimento de problemas e soluções muito apropriados à sua faixa 
de idade.  
 
 
Palavras-chave: A mocinha do Mercado Central; Bakhtin; relações dialógicas; 
cronótopo; romance. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

QUEIROZ, Daniela Nascimento Andrade. A mocinha do Mercado Central: a 
bakhtiniana reading. 2018. 102f.  Dissertation (Master's degree in Linguistics) – 
University of Franca, Franca. 
 
 
In Bakhtinian philosophy, dialogue is the fundamental concept of the exercise of 
language as dialogic relations, as categories of analysis, are extralinguistic relations 
woven and interwoven without discourse. The novel is a literary genre conducive to 
the analysis of dialogical relations whether  through intense use of the 
compositionally expressed dialogues, either by the presence of the inner dialogue 
that is deserved by Mikhail Bakhtin intense studies. Starting from the perspective, 
this work was to search in Brazilian children's literature a copy of a novel that allows 
us to investigate the modes of realization of the dialogical relations in their different 
manifestations and their contribution to an organization of the romanesque genre. 
The general purpose of this work was to analyze in the light of the bakthiniano 
dialogue, the romance of children's literature, A mocinha do Mercado Central, Stella 
Maris Rezende. The specific objective was to investigate the mode of dialogic 
relations and the chronotope of the narrative plot in the heroine's journeys in search 
of her own identity. A theoretical foundation used as reflections and discoveries of 
Bakhtin and his Circle (1988; 1993; 2003; 2004) on dialogue, as well as the studies 
of commentators of his work, such as Brait (2005, 2010), Fiorin (2016) and Morson 
and Emerson (2008). The methodology used was descriptive and qualitative and a 
bibliographical survey of the works of Bakhtin on dialogism, discursive genres and 
chronotope for the realization of the dialogical analysis of the corpus. The research 
proved that A mocinha do Mercado Central is a novel of youth literature, which in its 
construction as a work of fiction around the search for identity by a young heroine, 
son of an unknown father, organized around an intense dialogic exchange with 
young readers who can experience a shock of problem recognition and very 
appropriate solutions in their age range. 
 
 
Key words: The girl from the Central Market; Bakhtin; dialogical relations; 
chronótope; novel. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação pretende mostrar toda a pesquisa que foi 

desenvolvida por nós e orientada em consonância com as disciplinas obrigatórias 

para a conclusão do Curso de Mestrado em Linguística, período em que houve o 

contato com as obras do filósofo da linguagem, Mikhail Bakhtin, na Universidade de 

Franca, e que nos propiciou um melhor delineamento do trabalho científico aqui 

apresentado. 

Os estudos e reflexões bakhtinianas sobre o dialogismo e o romance 

instigaram a presente pesquisa. O primeiro porque o dialogismo é um fenômeno 

próprio do discurso e gerado pelas interações discursivas provenientes da língua, 

em seu uso real. Essas relações manifestadas por intermédio da linguagem são 

possíveis em diálogos face a face e através do discurso materializado ou não. O 

segundo devido à pesquisa de Bakhtin (2011) sobre o gênero e suas descobertas 

como a riqueza, maleabilidade, pluralidade linguística, sendo este a maior expressão 

de dialogismo entre os gêneros literários. Por esse motivo, escolheu-se o romance 

para compreensão e análise, principalmente das relações dialógicas contidas no 

discurso em questão.  

A justificativa para a escolha do corpus de pesquisa, a obra de 

literatura infanto-juvenil, A mocinha do Mercado Central, de Stella Maris Rezende, 

reside no fato de que é uma obra bem atual e reflete as angústias dos jovens, em 

geral, sobre os problemas identitários e suas buscas nessa fase da vida.  

O romance da chamada literatura infanto-juvenil ou juvenil 

simplesmente, como é o caso desse que pretendemos analisar, tem merecido a 

atenção de escritores talentosos e de professores interessados em formar leitores e 

mostrar-lhes que a literatura é uma arte muito apropriada à formação de 

personalidade nessa fase tão importante da vida dos adolescentes. 

Partindo desta perspectiva reconhece-se que a literatura infanto-juvenil 

tem cativado o leitor por elucidar hábitos, costumes e crenças contemporâneas que 

corroboram para a construção da identidade de jovens, de maneira simples e 
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objetiva. 

Portanto, a obra escolhida para análise nesta dissertação vincula a 

realidade percebida por intermédio da atitude humana durante a vida e expressada e 

refratada na materialidade linguística com as contribuições bakhtinianas sobre 

dialogismo, gêneros discursivos e cronótopo.  

As questões atuais pertinentes à sociedade moderna como morte, vida, 

violência, solidariedade durante o enredo acontecem através das indagações 

expressas em diálogos internos (por lembranças) e diálogos externos a heroína, 

compondo o discurso permeado por vozes que ecoam os sentidos atribuídos a cada 

um deles, possibilitando o repensar contínuo sobre temas antagônicos da vida.   

Paralelamente a isso, é importante expandir os estudos acerca da 

literatura infanto-juvenil, sobretudo no campo das ciências, elucidando discussões 

constantes e profundas sobre os temas abordados no gênero dedicado a esta faixa-

etária. 

Como a heroína procura suas raízes e a identidade pessoal durante o 

enredo faz necessário o entendimento do cronótopo, conceito este do filósofo da 

linguagem Bakhtin (2011) que contribuirá para a construção identitária da 

personagem. 

Com base nesses conceitos, a obra infanto-juvenil, que é corpus desta 

pesquisa, será lida como um enunciado constituído pelo cruzamento de vozes que 

se posicionam diante de outros enunciados e os replicam, entremostrando valores e 

crenças que circulam socialmente. 

Este trabalho pretende analisar à luz do dialogismo bakthiniano, o 

romance de Literatura Infanto-juvenil A mocinha do Mercado Central, de Stella 

Maris Rezende.  

Pretende-se investigar o modo como as relações dialógicas se 

estabelecem na obra da autora. Esta averiguação poderá instigar novos olhares 

sobre a literatura dedicada a crianças e adolescentes.  

Depois de desenvolver uma reflexão teórica sobre alguns postulados 

bakhtinianos, o nosso trabalho se encaminhará para uma análise das relações 

dialógicas existentes na obra e corpus desta pesquisa.  

A trama narrativa do romance que vamos analisar cativa o leitor pelas 

palavras de uma moça concebida através de um estupro durante uma viagem de 

ônibus de São Paulo a Belo Horizonte. A menina de pai desconhecido e de mãe 
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humilde, constrói uma narrativa repleta de reflexões sobre a vida humana e suas 

peculiaridades. 

A fundamentação teórica serão as reflexões e descobertas de Bakhtin 

e seu Círculo (1988;1993;2003;2004) sobre dialogismo, cronotopo e literatura, bem 

como os estudos de comentadores de sua obra, tais como Brait (2005; 2006; 2009, 

2014, Fiorin (2016) e Morson e Emerson (2008).  

O aporte metodológico consistirá em analisar a personagem principal, 

Maria Campos, durante toda a obra A mocinha do Mercado Central, elencando os 

exemplos que possui maior relevância para a constituição identitária da personagem 

principal, Maria Campos.  

A metodologia da pesquisa será de cunho descritivo, qualitativo e 

bibliográfico. A primeira porque visa à identificação, registro e análise das 

características relacionadas à obra, observando a permanência do dialogismo 

durante o enredo e a comprovação destes aspectos durante a análise, presente no 

último capítulo da dissertação. O método qualitativo também auxiliará na pesquisa, 

visto que pretende entender a natureza do fenômeno através do estudo aprofundado 

do corpus. E o levantamento bibliográfico das obras de Bakhtin sobre dialogismo, 

gêneros discursivos e cronótopo e da literatura da infanto-juvenil através das 

pesquisadoras Lajolo e Zilberman (2007) contribuirão para leitura, compreensão e 

análise do corpus da pesquisa.  

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. No capítulo 1, 

conceituaremos o dialogismo de acordo com os pressupostos bakhtinianos, pois 

refletir sobre esse conteúdo, torna-se indispensável para compreensão e análise do 

corpus de pesquisa.  Como o dialogismo acontece também em obras literárias por 

meio de um diálogo ininterrupto ou a reflexão sobre algo importante faz-se 

necessário aprofundar e pesquisar sobre o tema, visto que ele é um dos conceitos 

que Bakhtin se debruçou durante toda a sua vida dedicada a pesquisa.  

No capítulo 2, será abordado o conceito de Gêneros discursivos e sua 

importância cultural para a sociedade. Por meio deste estudo reconhecemos o 

romance como um gênero que representa as alterações culturais durante o passar 

do tempo. Em seguida será refletido sobre o viés bakhtiniano, este conceito, com o 

intuito de compreender as características da obra analisada e as peculiaridades do 

romance, elencando a importância de seu estudo para Bakhtin.  

No capítulo 3, conceituaremos o cronótopo de acordo com os estudos 
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bakhtinianos e isto se faz necessário, pois a personagem principal, da obra 

analisada, percorre e conhece diversos lugares do Brasil, estabelecendo relações 

dialógicas durante todo o enredo. Ainda no decorrer deste capítulo relataremos o 

surgimento do romance infanto-juvenil e sua trajetória até os dias atuais. 

No capítulo 4, discorreremos sobre A mocinha do mercado Central e a 

autora que a compôs, demonstrando o resumo da trama e a biografia da autora. 

Por fim, será apresentada a análise do que encontrarmos no romance 

de modos de estabelecimento de relações dialógicas, principalmente, nos diálogos 

expressos composicionalmente e nos diálogos interiores das personagens, 

particularmente, da heroína jovem que busca sua identidade em cronótopos 

variados no tempo e espaço de suas viagens pelas mais diferentes cidades do país.  

Encerraremos a pesquisa com as considerações finais sobre o corpus 

elucidando os componentes que comprovam o dialogismo, as relações dialógicas e 

a importância do cronótopo bakhtiniano para a construção identítária da heroína 

pertencente A mocinha do Mercado Central.  

Após a realização de todas as leituras, pesquisas e aplicação da teoria 

no tema escolhido, como resultado, espera-se ter observado profundamente como 

as relações dialógicas se dão em materialidades discursivas literárias juvenis, as 

quais, como quaisquer outras obras literárias, são sempre memória e eco de outros 

textos, pelo seu caráter intertextual e interdiscursivo. 
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1 DIALOGISMO 

 

 

Quanto a mim, em tudo eu ouço vozes e relações dialógicas entre elas. 
Bakhtin  

 

 

 

O presente capítulo objetiva conceituar as relações dialógicas através 

das reflexões de Bakhtin, do Círculo e nos estudos dos pesquisadores de sua obra; 

pois a teoria ajudará a desvendar o corpus que será analisado.  

É através do projeto de investigação que surge um dos conceitos de 

toda reflexão bakhtiniana: o dialogismo. O filósofo russo da linguagem enuncia esse 

princípio em sua obra como unificador. Além disso, examina-o sobre diferentes 

perspectivas e estuda suas manifestações. 

A concepção de linguagem advinda dos estudos bakhtinianos e do 

Círculo tem sido objeto de discussões, pois ela auxilia na investigação de diversas 

áreas do conhecimento. 

A partir do reconhecimento da natureza dialógica da linguagem Brait 

(2011) relata que  

 

[...] a natureza dialógica da linguagem é um conceito que 
desempenha papel fundamental no conjunto das obras de Mikhail 
Bakhtin, funcionando como célula geradora dos diversos aspectos 
que singularizam e mantêm vivo o pensamento desse produtivo 
teórico (BRAIT, 2011, p. 11). 

 

É nos estudos discursivos e literários que existem abordagens mais 

aprofundadas das contribuições bakhtinianas. 

Ainda que a palavra dialogismo consiga resumir da melhor maneira a 

teoria bakhtiniana, sua definição não é feita com facilidade. O termo possui várias 

significações sociais, o que afeta a recepção do conceito proveniente de Bakhtin e 

também do Círculo. 

O termo diálogo designa, de maneira comum, determinada forma 

composicional da narrativa, e também, sequência de fala de personagens; mas não 

é sobre esta perspectiva que ele será abordado, por que esta significação não 
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ocorre como tal no pensamento de Bakhtin e do Círculo.   

Durante sua vida o filósofo russo apresentou pensamentos originais 

sobre a linguagem. Para ele, a língua em sua totalidade concreta e viva tem o 

caráter de ser dialógica. Estas relações não acontecem apenas na interação face a 

face (ou diálogo em sentido estrito como nomeado pelo Círculo), “mas como espaço 

que se pode observar a dinâmica do processo de interação de vozes sociais” 

(FARACO, 2009, p. 61). 

Todo enunciado, no processo de comunicação é dialógico. Bakhtin/ 

Volochínov (2014) relatam que  

 

[...] não basta colocar face a face dois homo sapiens quaisquer para 
que os signos se constituam. É fundamental que esses dois 
indivíduos estejam socialmente organizados, que formem um grupo 
(uma unidade social): só assim um sistema de signos pode constituir-
se (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 35).  

 

Bakhtin e Volochinov pontuam que para o enunciado ser dialógico é 

importante que os componentes do diálogo ou grupo social estejam organizados, 

refletindo e discutindo sobre o mesmo tema com o objetivo de formar um novo 

sistema de signos. 

Entende-se que “a palavra penetra literalmente em todas as relações 

entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos 

encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc” 

(BAKHTIN, VOLOSHÍNOV, 2014, p. 42). Realmente, ela serve de trama para todas 

as relações sociais em diversos domínios (religioso, político, educacional, entre 

outros). 

No entanto, o sentido do termo “palavra” atribuído por Bakhtin/ 

Voloshínov no livro Marxismo e Filosofia, não significa a expressão descrita em 

dicionário e sim de conteúdo filosófico e social. Em outras situações, ela, 

independente de qual for, deve possuir sentido ou vínculo com tempo, espaço, 

autoria; ser parte do evento da vida humana, pois caso não esteja associada à 

atividade humana é simplesmente um signo da língua.   

Bakhtin observa que, embora os enunciados contenham tipicamente 

palavras e frases, esses tipos de entidades não exaurem as caraterísticas 

definidoras do enunciado, “a frase é uma unidade da linguagem; o enunciado é uma 

unidade de “comunicação discursiva” (MORSON; EMERSON, 2008, p. 141). 
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Por isso, eles podem ser breves ou longos e a diferença entre 

enunciado e frase não é uma diferença de extensão. Se o enunciado é uma frase 

longa, alguém deve dizê-la a outrem para realizar algo por meio desse dizer. Todo 

enunciado é dialógico, porque é um cotejamento de vozes que se respondem umas 

às outras. Ao ser proferido, ele possui um autor e uma significação momentânea, 

própria e lógica, dependendo do contexto que foi inserido. 

Segundo Bakhtin, o que é crucial para a diferenciação dos termos, 

(frase e enunciado) “é a natureza dessa estruturação” (MORSON; EMERSON, 2008, 

p. 142). Ainda, ressaltam que “não se trocam frases, assim como não se trocam 

palavras (no sentido linguístico estrito). Trocam-se enunciados que são 

[parcialmente] construídos a partir de unidades linguísticas” (MORSON; EMERSON, 

2008, p. 142). 

As unidades da língua, embora sejam completas, não possibilitam 

réplica; porque ninguém responde a uma palavra isolada e sem autoria. O 

enunciado, porém, propicia e admite resposta. Além disso, ele por sua própria 

natureza é irrepetível. Seu contexto e sua razão de ser sempre divergem dos outros 

enunciados, incluindo aqueles verbalmente idênticos a ele; portanto dois enunciados 

idênticos nunca significam a mesma coisa. O contexto nunca é o mesmo, uma vez 

que o leitor e ouvinte se confrontam com eles duas vezes, reagindo diferentemente 

na segunda vez. Já o ouvinte e o falante modificam seu modo de pensar com o 

tempo. As pessoas não são motivadas a responderem de forma igual a um 

enunciado. Cada um é único e, assim, refletem entendimentos diversos.  

Ao escrever ou falar um determinado enunciado, o integrante social 

reflete condições específicas e finalidades sociais demonstradas através da 

construção composicional, pelo tema abordado e pelo estilo de linguagem. O 

simples fato de falar sobre algum objeto significa que existe uma atitude efetiva e 

interessada sobre ele.  

Como toda expressão humana acontece por enunciados orais e 

escritos, a compreensão do que é proferido por Bakhtin implica “responsividade e, 

por conseguinte, um juízo de valor” (FIORIN, 2016c, p. 8). 

O ouvinte ou leitor compreende e adota, simultaneamente, uma atitude 

responsiva ativa, pois toda compreensão é carregada de resposta; mas esta deve 

ser expressa num ato concreto, real e efetivo. 

O real apresenta-se semioticamente ou linguisticamente. Todo discurso 
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que fale de um determinado objeto não está voltado para a realidade, mas para o 

discurso que o norteia.  

Faraco (2009) relata a posição do Círculo referente à interação face a 

face, 

 

[...] se ocupa não com o diálogo em si, mas com que ocorre nele, isto 
é, com o complexo de forças que nele atua e condiciona a forma e as 
significações do que é dito ali (FARACO, 2009, p. 11). 

 

As forças citadas pelo escritor (2009) cooperam para a existência das 

relações dialógicas. Portanto, o Círculo não se preocupava como o diálogo 

acontecia, mas qual a motivação para que ele acontecesse, adicionando forças para 

a alteração dos significados. 

As relações dialógicas não acontecem apenas face a face; pelo 

contrário, todos os enunciados são dialógicos independentes de como foram 

produzidos. Assim, elas são consideradas como um fenômeno complexo, porque 

vinculam diálogos internos e externos aos enunciados, contemplam as atitudes 

efetivas após interação com o texto (gestos, réplicas, aceitação ou negação do 

assunto discutido). O que se observa no enunciado é a ressignificação do que foi 

dito. 

Sob esta ótica, o diálogo face a face interessa também o Círculo, pois é 

nesse momento que existe o entrecruzamento de vozes das múltiplas verdades 

sociais; o enfrentamento de diversas refrações sociais expressas nos enunciados.  

O Círculo, por conseguinte, identifica o diálogo face a face, da mesma 

forma que analisa uma obra literária, um tratado filosófico; eventos de grande 

interação sociocultural ou espaço de vida da consciência socioideológica. Grande 

parte de seus textos estuda estas especificidades. 

No entanto, é característica do pensamento do Círculo, como relata 

Faraco “o contínuo reportar-se as práticas do cotidiano, valorizando-as como espaço 

em que já estão embutidas as bases da criação ideológicas mais elaboradas e 

fontes da sua contínua renovação” (FARACO, 2009, p. 62). 

Desta forma, compreende-se o dialogismo como as relações de sentido 

que se estabelecem entre dois enunciados em toda interação verbal. Na verdade, 

qualquer enunciado, se colocado lado a lado, no plano do sentido, acabam 

estabelecendo relações dialógicas. 
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O texto só tem vida contatando com outro texto (contexto). Só no 
ponto desse contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva 
e prospectivamente, iniciando dado texto ao diálogo. Salientamos 
que esse contato é um contato dialógico entre textos (enunciados) 
(BAKHTIN, 2011c, p. 401). 

 

Isso quer dizer, que mesmo enunciados separados no tempo e no 

espaço sabem um do outro e se confrontam no plano do sentido, mantendo as 

relações dialógicas. 

O enunciador também constrói um discurso e leva em conta a ideia de 

outrem, demonstrando pontos de vista, apreciações, que de certa forma estão 

presentes em sua consciência.  

Ao expor a multiplicidade de vozes contidas no discurso, Bakhtin 

(2011a) acredita em uma propriedade singular pertencente ao enunciado, o 

dialogismo. Este, entendido como manifestação de vozes; condição em que as 

palavras se entrecruzam e respondem umas às outras é processo natural da 

linguagem. No entanto, as várias vozes, proferidas em um discurso já foram 

pronunciadas durante o passar do tempo e tantas vezes são interrompidas e 

posteriormente retomadas de modo a sustentar novos textos, implicando um 

movimento ininterrupto de refletir sobre o conceito anterior ou o surgimento de novas 

ideias. 

Portanto, o dialogismo está diretamente vinculado a outras noções 

como a fala de outrem, a história, o social e a interação verbal, enfim, com a vida 

humana. 

 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: 
interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. 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, 2011c, p. 348). 

 

Sendo assim, as relações dialógicas são um fenômeno natural e 

próprio do discurso, da vida, do existir humano. O discurso é ocupado e perpassado 

pelo discurso alheio. Não existe nada que não tenha sido dito pelos lábios do outro. 

Não existe nenhum objeto que não esteja envolvido ou cercado pelo discurso. Essas 

relações de sentido estabelecidas entre os enunciados constituem o dialogismo. 

A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo 
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discurso. Trata-se de uma orientação natural de qualquer discurso 
vivo. Em todos os seus caminhos até o objeto, em todas as suas 
direções, o discurso encontra com o discurso de outrem e não pode 
deixar de participar, com ele, de uma interação viva e tensa. Apenas 
o Adão mítico que chegou com a primeira palavra num mundo 
virgem, ainda não desacreditado, somente este Adão podia 
realmente evitar por completo esta mútua orientação dialógica do 
discurso alheio para o objeto. Para o discurso humano, concreto e 
histórico. Isso não é possível: só em certa medida e 
convencionalmente é que pode dela se afastar (BAKHTIN, 2011a, p. 
88). 

 

De acordo com o que foi relatado por Bakhtin, apenas o Adão mítico 

ainda não havia sido impregnado de informações provenientes de outrem, visto que 

ele era considerado um ser puro. Apenas ele experimentou o sabor de dizer o seu 

primeiro cumprimento à sua companheira. Depois disso, as relações dialógicas 

sempre aconteceram. 

Di Fanti (2003, p. 98) ressalta que as relações dialógicas são 

aprendidas discursivamente, sendo que a tensão entre linguagem e lógica produz o 

dialogismo, assim, a comunicação verbal juntamente com o sentido.  

Essa teoria dialógica do discurso configura-se em uma dimensão 

filosófica, dedicada à reflexão de tudo que é escrito ou pronunciado. É 

imprescindível compreender que o princípio dialógico da linguagem se constitui pela 

interação social, um contínuo “compartilhar com o outro”, pois se vincula ao 

processo interacional, realizado na enunciação. Ao acreditar no dialogismo, 

descarta-se qualquer possibilidade de limitação de sentido e preservação do eco de 

diversas vozes. 

Ainda Di Fanti (2003, p. 98) acredita que em determinada esfera da 

atividade humana, “o sujeito e os sentidos constroem-se discursivamente nas 

interações verbais”, na relação com o outro. 

A prima philosophia bakhtiniana preocupa-se com a unificação do ser 

com o evento, embora saibamos que não são as unidades da língua que são 

dialógicas, mas o enunciado. O estudioso não nega ou muito menos condena o 

estudo da língua, pelo contrário, considera importante conhecer as unidades 

linguísticas. Todavia, ele comprova que a morfologia, a fonologia e a sintaxe não 

ensinam o funcionamento real da língua. Estas ciências norteiam a variedade 

padrão da língua. 

É possível reconhecer algumas unidades linguísticas como os sons, as 
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palavras e as orações. Os enunciados, nesse caso, são unidades de comunicação. 

Com certeza, são emitidos várias vezes os mesmos sons, ou diversas vezes a 

mesma palavra, mas o conteúdo expressivo, a entonação e o enunciado são 

irrepetíveis; pois cada vez que são pronunciados possuem uma apreciação e 

valoração próprias. Por isso, os enunciados são acontecimentos únicos. 

A palavra como ato singular e responsável, como Bakhtin a identifica, 

vive na relação de alteridade como relação de diferença, não indiferente. Essa 

concepção parte do pressuposto de que todo homem social interage e interdepende 

do outro. Bakhtin (2011) trata da palavra como evento irrepetível. 

Outro pesquisador, Ponzio (2010) nos explica esta relação da palavra 

com outrem da seguinte forma: 

 

[...] na responsável participação de quem a assume como seu ato e, 
de outro, na responsável participação de que essa já requer, na sua 
própria forma, no seu dizer além do conteúdo, no seu dito daquele ao 
qual se dirige modo único, irrepetível e insubstituível (PONZIO, 2010, 
p. 32). 

 

Assim, o filósofo da linguagem acredita que o estudo da língua se faz 

necessário para compreender as unidades que a compõem, mas também 

compreende e orienta a criação de uma nova disciplina, a metalinguística. Esta 

pretende estudar, com profundidade, o discurso e tudo que o permeia. 

Bakhtin (2008) pontua da seguinte forma a metalinguística: 

 

Subtendendo-a como um estudo – ainda não constituído em 
disciplinas particulares definidas, daqueles aspectos da vida do 
discurso que ultrapassam de modo absolutamente legítimo - os 
limites da linguística (BAKHTIN, 2008, p. 207). 

 

As pesquisas da metalinguística não ignoram a linguística, visto que 

elas estudam o mesmo fenômeno concreto, muito complexo e multifacetado – o 

discurso sobre diferentes aspectos e visões. Sendo assim, a linguística e a 

metalinguística devem completar-se e não fundir-se (BAKHTIN, 2008). 

No caso da metalinguística, o desejo do filósofo em pesquisá-la é para 

compreender a constituição dos enunciados e consecutivamente as relações 

dialógicas com profundidade (FIORIN, 2016a). Ela é considerada necessária para o 

estudo do discurso, ultrapassando os resultados atingidos pela Linguística.  
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Na verdade Bakhtin, reveste o objeto de estudo da metalinguística em 

uma dimensão extralinguística, então, a materialidade linguística está naquilo que é 

escrito, já a dimensão extralinguística está na exterioridade do objeto relatado. Isso 

quer dizer que a metalinguística pretende observar as intenções ou relação 

estabelecida durante e após a leitura do discurso materializado ou proferido por 

alguém.  

Bakhtin (2008) orienta seus leitores sobre a pequena diferença dos 

estudos das relações dialógicas no âmbito da Linguística e da Metalinguística da 

seguinte forma.  
 

Assim, 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 sua lógica 
especifica na sua generalidade, como algo que torna possível a 
comunicação dialógica, pois ela abstrai consequentemente as 
relações propriamente dialógicas. Essas relações se situam no 
campo do discurso, pois esse é por natureza dialógico e, por isto, tais 
relações devem ser estudadas pela metalinguística, que ultrapassa 
os limites da linguística e possui objeto autônomo e metas próprias 
(BAKHTIN, 2008, p. 209).  

 

O filósofo acredita que excluir uma das perspectivas de análise (interna 

ou externa ao enunciado) destrói o ponto de vista dialógico proposto pela concepção 

bakhtiniana. Através da pesquisa, encontra-se a bivocalidade “dialógica” situada no 

objeto e na forma de enfrentá-lo. Esses dois pontos elencados caracterizam a 

metalinguística e a novidade para os estudos linguísticos. O enfrentamento 

bakhtiniano da linguagem reconhece as particularidades discursivas em um contexto 

mais amplo, extralinguístico. Portanto, a metodologia, a análise e a interpretação 

contribuirão para o reconhecimento dos gêneros a que pertencem o texto que a ele 

articulam e além disso, descobrir a identidade das relações dialógicas estabelecidas 

entre discursos e outros sujeitos (BRAIT, 2014). 

Bakhtin (2008) explicitou, com embasamento teórico, a constituição do 

dialogismo. Ele relata que o dialogismo é indissolúvel e provem  

 
[...] das relações existentes entre a língua, linguagem, história e sujeitos 
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que instaura os estudos da linguagem como lugares de produção de 
conhecimento de obra de forma comprometida, responsável, e não 
apenas como procedimento submetidos a teorias e metodologias 
dominantes em determinadas épocas (BAKHTIN, 2008, p. 209). 
 

O que Bakhtin pretendia e sugeriu, foi à constituição de uma nova 

ciência capaz de compreender o funcionamento real da linguagem em sua unicidade 

e não somente o sistema virtual. Os enunciados como acontecimentos únicos 

poderiam ser objeto de estudo, sendo que a ciência finda-se na repetitividade? Ele 

pesquisa minuciosamente e reflete sobre as ciências humanas e demonstra que em 

seu ponto de partida, elas atuam primeiro sobre a singularidade e posteriormente 

sobre as generalizações. O objeto da metalinguística são as formas possíveis de 

relações dialógicas entre enunciados e suas diversidades. 

Não é a dimensão que distingue um enunciado de uma palavra. O que 

diferencia o enunciado é a capacidade de alternância dos falantes. E, portanto, o 

que o constitui é a incapacidade de existência sem o dialogismo. Constata-se que se 

não há dialogismo, não existem enunciados. Neles estão lembranças de outros 

enunciados, que podem ser refutados ou aceitos. Desta forma, pressupõe-se que o 

enunciado denota uma posição (positiva, negativa, apreciativa, avaliativa) na 

comunicação de um determinado problema.  

 

 

1.1  CONCEITOS DE DIALOGISMO 

 

 

Faz-se necessário uma breve explanação dos conceitos de dialogismo de 

maneira didática, esclarecendo como as relações dialógicas podem ser encontradas 

em meio ao discurso. Esse percurso de estudo foi pesquisado na obra Introdução ao 

pensamento de Bakhtin, do autor, José Luiz Fiorin, pois acredita-se colaborar para o 

entendimento da teoria bakhtiniana. 

Como já relatado, o dialogismo é o modo real da linguagem e este 

primeiro conceito retrata puramente o funcionamento da língua.  

Em uma formação social operam múltiplos enunciados provenientes do 

presente (atualidades), do passado (relembrança de tradições e costumes) e do 

futuro (aspirações e utopias). Nela atuam forças centrípetas e centrífugas. Ao 

descobrir as forças centrípetas e centrífugas, Bakhtin (2011) revela que a circulação 
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de vozes está sujeita ao poder. Elas circulam não apenas no campo da política, mas 

em outras esferas como no cotidiano e até no exercício do poder do Estado. 

O dialogismo constitutivo é, portanto, os enunciados construídos em 

relação a outros enunciados, formando uma cadeia de comunicação. De fato, o 

enunciado necessita de uma resposta que ainda está por vir. A réplica sempre é a 

compreensão do enunciado, seja ele de concordância ou de refutação. 

Todo enunciado é a réplica de outro enunciado. Sendo assim, nele é 

possível escutar “pelo menos duas vozes” (FIORIN, 2016a, p. 27). Mesmo que estas 

não estejam presentes no desenrolar do discurso, pois expressa duas posições, 

muitas vezes opostas a quem o constrói. Desta forma, o enunciado será 

heterogêneo, porque possui duas opiniões.  

Então compreende-se que as relações dialógicas podem ser 

contratuais ou polêmicas, pois expressam a tensão de uma voz com outras vozes 

sociais. Como a sociedade é dividida em grupos sociais, com interesses e 

distinções, significa que os enunciados são a representação de luta entre vozes que 

inevitavelmente entram em contradição; o que é constitutivo das diferentes posições 

sociais é a contradição. Bakhtin e Voloshínov ressaltam que  

 

De fato, qualquer enunciado concreto, de um modo ou outro ou em 
um grau ou outro, faz uma declaração de acordo ou desacordo com 
alguma coisa. Os contextos não estão apenas justapostos, como se 
alheios uns aos outros, mas encontram- se num estado de tensão 
constante, ou interação e conflitos ininterruptos (BAKHTIN; 
VOLOSHÍNOV, 2014, p. 80). 

 

Sendo assim, o dialogismo acontece em meio à tensão; ao debate de 

ideias. Os enunciados se encontram e se revestem de novos conflitos, procurando a 

resposta positiva ou negativa a um dizer.  

Os estudiosos enfatizam o entendimento multidimensional do 

funcionamento das relações dialógicas, isto é, não apenas na direção do consenso, 

do acordo, mas na pluralidade de acentos avaliativos das expressões verbais. 

Ambos retratam o dialogismo como “tenso combate dialógico” (FARACO, 2009, p. 

69). 

Fica evidente que as relações dialógicas são como espaço de choque 

entre enunciados. A adesão incondicional ou a recusa do dizer de outrem se faz no 

ponto de tensão desse com outros dizeres.  
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Assim, o dialogismo deve ser entendido como uma guerra dos 

discursos, no qual atuam forças centrípetas (aquelas que buscam impor um a 

centralização do verbo axiológico sobre o pluralismo de ideias) e centrífugas 

(aquelas que atribuem novos significados às axiologias). 

Nesse caso, entende-se que as vozes que aparecem nas relações 

dialógicas podem ser tanto individuais como sociais, pois a teoria bakhtiniana leva 

em consideração o social, como também o individual. 

Fiorin (2016a) esclarece que o discurso pode ser um encontro de pontos 

de vistas de locutores imediatos (relação face a face) como visões de mundo ou 

teorias filosóficas. A partir do momento que Bakhtin considera tanto as vozes 

individuais como sociais, ele pretende examinar não só os fenômenos do cotidiano, 

mas também grandes problemas políticos, sociais, econômicos e pedagógicos. Todos 

os fenômenos presentes na comunicação real podem ser analisados à luz das 

relações dialógicas que as compõem.  

Portanto, a maioria absoluta das opiniões é social, embora os 

enunciados se dirijam a um destinatário, que é claramente percebido, como há uma 

grande massa de interlocutores que determinam a produção discursiva. Varia a 

identidade do destinatário de acordo com o grupo social, para outro, com a época e 

com a alternância de local. 

De acordo com a utopia bakhtiniana, o sujeito não está completamente 

assujeitado aos discursos sociais, porque ele pode resistir a todo o processo 

centralizador de poder. O filósofo russo acredita que há espaço de liberdade e 

inacabamento do sujeito.  

Fiorin (2016a) relata que a singularidade de cada pessoa no “simpósio 

universal” ocorre na “interação viva das vozes”, pois nesse simpósio universal cada 

ser humano é social e individual (FIORIN, 2016a, p. 32). 

O segundo conceito de dialogismo é percebido no discurso. Trata-se da 

introdução de diferentes vozes no enunciado pelo enunciador. Neste caso, a forma 

composicional é o dialogismo. São maneiras visíveis de mostrar as vozes no discurso.  

Através das forças centrífugas é possível corroer continuamente as 

tendências centralizadoras por meio de vários processos dialógicos. Elas demonstram 

pela forma composicional a não aceitação das forças centrípetas. Esta concepção é 

chamada de concepção estreita de dialogismo, por demonstrar o funcionamento real 

da linguagem, através do modo e formação do enunciado.  
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Para incorporar o discurso do outro ao enunciado, existem duas formas 

distintas: o discurso objetivado (aquele citado nitidamente) e o discurso bivocal (em 

que não há separação nítida).  

O primeiro intitulado como discurso objetivado predominam as marcas 

composicionais como o discurso direto ou discurso indireto auxiliado por marcas 

enunciativas (as aspas e negação). 

No segundo tipo de discurso nomeado como discurso bivocal é possível 

a exemplificação pela paródia, pela estilização, pela polêmica clara ou velada e pelo 

discurso indireto livre. Mesmo não sendo demarcadas nitidamente, elas são 

percebidas. Por isso, são consideradas bivocais. Nota-se, em alguns romances os 

diferentes tons que delimitam as vozes no texto: o tom do narrador sereno que 

pretende apenas relatar o que acontece na obra e o tom das personagens, às vezes 

alegres, às vezes tristes, reflexivos, mal-humorados e outras características que 

podem ser notadas no desenrolar da trama.  

O terceiro conceito de dialogismo retrata a subjetividade. Para Bakhtin 

(2011) o sujeito não é assujeitado. Ele não é “submisso às estruturas sociais, nem é 

uma subjetividade autônoma em relação à sociedade” (FIORIN, 2016e, p. 60). O 

princípio geral de agir de acordo com Bakhtin é um sujeito que atua em relação ao 

outro. Para o filósofo da linguagem (2011), o indivíduo constitui-se em relação ao 

outro uma relação de alteridade. Isso significa que o dialogismo “é o princípio de 

constituição do indivíduo e seu princípio de ação” (FIORIN, 2016e, p. 60). 

Compreende-se que a apreensão do mundo é situada historicamente e 

em relação a outrem. O sujeito se constitui discursivamente assimilando as vozes 

sociais que permeiam a realidade em que está inserido; e ao mesmo tempo, suas 

inter-relações dialógicas. Sendo assim, o sujeito não abstrai apenas uma voz social, 

mas diversas, que se relacionam entre si. Como o ser humano é social, pressupõe 

que seu mundo interior, sua consciência, não está acabada; porém em constante vir a 

ser, devido a capacidade de alternância discursiva. 

Para Bakhtin (2011c): 

 

Ser significa conviver. Morte absoluta (o não ser) é o inaudível, a 
irreconhecibilidade, o imemoriável (Hippolit). Ser significa ser para o 
outro e, através dele para si. O homem não tem um território interior 
soberano, está todo sempre na fronteira, olhando para dentro de si ele 
olha o outro nos olhos ou com os olhos do outro (BAKHTIN, 2011c, p. 
341). 
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Assim, somente à luz da percepção de outrem é possível construir 

um discurso a respeito de si mesmo. “Eu não posso passar sem o outro, não 

posso me tornar eu mesmo sem o outro; eu devo encontrar a mim mesmo no 

outro, encontrar o outro em mim (no reflexo recíproco, na percepção recíproca)” 

(BAKHTIN, 2011c, p. 342).  

Ao compreender um determinado discurso, consegue-se manter o 

diálogo com o assunto e ainda com outros textos que comungam com as mesmas 

ideias. Em outras palavras, a leitura de uma obra é social e ao mesmo tempo 

singular.  

No momento em que o leitor se torna participante do diálogo inscrito 

no texto, a compreensão do que foi lido mobiliza todo conhecimento de mundo e 

propicia a conexão com outros textos que contêm a mesma temática, 

colaborando para que a resposta seja ativa. Desta forma, a compreensão 

responsiva é oriunda da interpretação de textos, da escuta do que é dialogizado, 

da fala, que responde, mesmo que indiretamente ao tema abordado.  

De acordo com Bakhtin (2010) o conceito de compreensão ativa 

salienta a conexão entre dois mundos: o da cultura e o da vida. O filósofo da 

linguagem retrata a divisão desses mundos da seguinte maneira 

 

Como resultado, dois mundos se confrontam, dois mundos 
absolutamente incomunicáveis e mutuamente impenetráveis, o 
mundo da cultura e o mundo da vida (este é o único em que cada 
um de nós cria, conhece, contempla vive e morre) – o mundo o 
qual se objetiva o ato da atividade de cada um em que tal ato 
realmente, irrepetivelmente, ocorre, tem lugar. O ato da atividade 
de cada um, da experiência que cada um vive, olha um Jano 
bifronte, em duas direções opostas: para a unidade objetiva de um 
domínio da cultura e para a singularidade irrepetível da vida que 
se vive, mas não há um plano unitário e único em que as duas 
faces se determinam reciprocamente em relação a uma unidade 
única (BAKHTIN, 2010, p. 43). 

 

A consciência individual e social é construída com a junção da 

sociedade e da história. A linguagem possui suma importância no projeto 

bakhtiniano, visto que é através dela que existem as grandes manifestações.  

Os mundos representados e nomeados pelo autor como mundo da 

vida e da cultura refletem de maneiras distintas as situações e as considerações 
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(positivas ou negativas) sobre o conteúdo discutido.  

Deve-se lembrar, que no mundo da vida há a oportunidade de agir 

ativamente durante o existir humano. Pode-se olhar e extrair as impressões 

necessárias para praticar atitudes responsivas. Vive-se a historicidade viva, em 

que seres humanos realizam atos irrepetíveis, uma vez que a existência humana 

é única e não pode ser repetida. Já no mundo da cultura apenas expressa-se o 

que é observado, uma visão refratada da verdade. 

No momento em que Bakhtin valoriza a fala, a enunciação e, estas, 

por sua vez, representam vozes sociais, os enunciados possuem excepcional 

representatividade no estudo das ideologias de uma determinada classe e 

durante um período histórico. Eles são locais de conflitos de valores 

contraditórios em um emaranhado social que “aceita” a diversidade. 

Para o Círculo de Bakhtin a ideologia nomeia “o universo que 

engloba a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a religião, a ética e a política, ou 

seja, todas as manifestações superestruturais (para usar certa terminologia da 

tradição marxista)” (FARACO, 2009, p. 46). 

É importante ressaltar, que para o Círculo, os enunciados possuem 

uma dimensão avaliativa, expressa através de um posicionamento social 

valorativo. 

Outro conceito para as relações dialógicas é descrito por Faraco 

como: 

 

índices sociais de valor que constituem, no conceito do Círculo de 
Bakhtin, parte inerente de todo enunciado, entendido este não 
como unidade de língua, mas como unidade de interação social; 
não como complexo de relação entre palavras, mas como um 
complexo de relações de pessoas socialmente organizadas 
(FARACO, 2009, p. 64). 

 

Pressupõe que independente do enunciado, ao entrar no horizonte 

social de um determinado grupo, está recoberto por índices de valor e 

transformado em objeto de valor para a nova comunidade linguística. Muitas 

vezes, este processo dialético produz uma outra significação para o enunciado 

que pode entrar em contradição com o sentido anterior atribuído pelo outro grupo. 

No entanto, os enunciados são irrepetíveis, visto que são acontecimentos únicos 

por possuir entonação e apreciação próprios. No dialogismo o ser humano 
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encontra a liberdade para a expressão. 

Bakhtin (2011) descreve que 

 

[...] não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para 
o contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao 
futuro sem limites). Nem os sentidos do passado, isto é nascido nos 
diálogos dos séculos passados, podem jamais ser estáveis 
(concluídos, acabados de uma vez ou por todas): eles sempre irão 
mudar (renovando-se) no processo de desenvolvimento 
subsequente, futuro do diálogo. Em qualquer momento do diálogo 
existem massas imensas e ilimitadas de sentido esquecidos, mas em 
determinados momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, 
em seu curso tais sentidos serão relembrados e reviverão em forma 
renovada (em novo contexto). Não existe nada absolutamente morto: 
cada sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande tempo 
(BAKHTIN, 2011c, p. 410). 

 

Não existem barreiras para o contexto dialógico. Nem mesmo 

contextos passados os delimitam, pelo contrário a potencialidade de renovação de 

sentido dos enunciados é imensa. Na literatura essa repaginação do que foi 

dialogado é constante devido à imortalidade dos enunciados e por ser textos que 

rompem o tempo. Por esse motivo, Bakhtin (2011) descreve claramente que os 

diálogos são infindáveis, inconclusivos e imortais. 

Destaca-se a ilimitada oportunidade de sentidos, visto que ao ler um 

enunciado renasce a possibilidade de retomada de antigos conceitos e significados, 

como também renová-los. O contexto dialógico é considerado ilimitado pelas 

incontáveis possibilidades de sentido contidas em um enunciado, no futuro, os novos 

contextos, ou até mesmo os diferentes diálogos colaboram para a alteração de 

sentido e para a produção de novos enunciados. 

Sendo assim, o dialogismo é infindável, porque pode sofrer alterações, 

mudar, renovar com futuras reflexões sobre o mesmo assunto, oferecendo também 

inconclusibilidade independente do período em que foi escrito.  

Julga-se primordial, mostrar neste primeiro capítulo as reflexões 

bakhtinianas sobre o dialogismo, entendidos como conceito central de todo o 

pensamento de Bakhtin sobre a linguagem em uso.  

Nos capítulos seguintes, serão apresentadas outras observações a que 

esse pensador russo dedicou seus estudos e sua importância para essa abordagem 

no corpus da presente pesquisa. 

O segundo capítulo, intitulado Gêneros Discursivos pretende conceituar 
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este termo de acordo com a teoria bakhtiniana sobre Gêneros e em seguida 

aprofundar no gênero romanesco, visto que o corpus de pesquisa escolhido para 

esta dissertação é um romance de Literatura infanto-juvenil, sendo necessário 

conhecer suas especificidades e sua maleabilidade.  
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2 GÊNEROS DO DISCURSO  

 

 

Muitas pessoas que têm excelente domínio de uma linguagem muitas vezes 
se sentem impotentes em determinadas esferas da comunicação 
exatamente porque não tem domínio prático de formas genéricas usadas 
nessas esferas. 
 

Bakhtin  

 

 

Este capítulo abordará a concepção do gênero discursivo na 

perspectiva bakhtiniana, visto que compreender seu conceito é relevante para 

análise que será realizada nesta dissertação.  

Bakhtin (2011a) afirma que todos os campos de atividade humana 

estão ligados ao uso da linguagem, assim como o caráter e as formas de uso variam 

de acordo com os campos de atividade humana, isso também acontece no emprego 

da linguagem em obras textuais.  

Alguns estudiosos, pesquisadores e professores agrupam os textos 

com as mesmas características e propriedades; por isso esse termo pode ser 

definido como tipos de textos ou conjuntos textuais que possuem traços comuns. 

Vistos como propriedades formais, fixas e imutáveis, adquirirem um caráter 

normativo como relatado por Fiorin (2016d).  

O filósofo da linguagem teoriza sobre o gênero e observa o processo 

de sua produção. Bakhtin (2011b) afirma que 

 
O emprego da língua efetua-se em formas de enunciados (orais e 
escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 
daquele campo de atividade humana (BAKHTIN, 2011b, p. 261). 

 

O seu ponto de partida é a relação existente entre a utilização da 

linguagem e as atividades humanas durante o processo de interação. Essas esferas 

de atuação implicam enunciados determinados por condições específicas e por suas 

finalidades, a ação motiva a produção de certos tipos de assertivas relativamente 

estáveis. 
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Desta forma, pode-se dizer que os enunciados são materializados nos 

gêneros relativamente estáveis, com conteúdo temático, uma construção 

composicional e um estilo.  

Bakhtin (2011) também relata que  

 

Todos esses três elementos – conteúdo temáticos, o estilo, a 
construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo 
do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de 
um determinado campo da comunicação (BAKHTIN, 2011b, p. 262). 

 

Assim, o gênero deve ser composto por esses três termos que são 

demarcados pela especificidade de uma esfera de ação, sempre relacionada às 

condições e funções sociais (científica, técnica, jornalística, oficial, cotidiana). Em 

determinada esfera de atuação fala-se por meio de gêneros, pois estão vinculados 

ao domínio das atividades humanas e reflete as condições específicas e também as 

finalidades.  

 
Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada 
campo da utilização da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados, os quais denominamos de gênero 
(BAKHTIN, 2011b, p. 262).  

 

O conteúdo temático demonstra o sentido que determinado gênero 

possui. A construção composicional, a organização do texto, a sua estrutura. 

Enquanto o estilo diz respeito à seleção de meios linguísticos, à escolha de meios 

lexicais, fraseológicos e gramaticais em função da imagem do interlocutor. Assim, o 

estilo de linguagem formal mais despojada emerge todo o público e o tratamento do 

domínio privado.  

Bakhtin (2011) não pretendia fazer uma relação dos gêneros, isto 

porque a riqueza e variedades deles são infinitas, inesgotáveis; mas importava na 

compreensão do processo de surgimento e estabilização dos gêneros. Ele desejava 

demonstrar a união do gênero com as esferas de atuação.  

Fiorin (2016a) elucida, da seguinte forma, a elaboração dos enunciados 

 

O que é preciso é entender por que o enunciado [...] é assim 
construído, quais os elementos (condições específicas e finalidades) 
da esfera da atividade literária levam ao surgimento desse tipo de 
enunciado (FIORIN, 2016a, p. 71).  
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Não existe um plano de estudo para a multiplicidade e 

heterogeneidade dos gêneros, visto que eles surgem de fenômenos 

extremamente diversificados. Além disto, os gêneros discursivos nunca foram 

realmente estudados e sim os gêneros literários. 

Como o estudo dos gêneros se constituiu nos campos da Poética e 

da Retórica, provenientes dos postulados de Aristóteles, eles se consagraram; 

por isso seus estudos foram desenvolvidos pela classe letrada da época; esse 

método de análise só foi alterado pelo surgimento da prosa que necessitava de 

outros parâmetros para análise destas formas interativas que se realizavam 

através do discurso.  

De acordo com Bakhtin (2011a) os gêneros desde a antiguidade 

até os dias atuais foram estudados num corte da sua especificidade artístico-

literária, nas distinções que os diferenciavam (no âmbito da literatura) e não 

como determinados tipos de enunciados, que diferenciam-se de outros; porém 

possuem a mesma natureza verbal comum. Não se levava em conta a questão 

linguística geral do enunciado e dos seus tipos. 

Os estudos de Bakhtin (2011a) sobre os gêneros consideravam o 

dialogismo como processo de comunicação, e posteriormente, são percebidos 

como esferas de uso da linguagem verbal ou da comunicação difundida por 

meio da palavra.  

O autor (2011a) ressalta a necessidade de um exame delimitado da 

retórica e da prosa, sendo que esses enunciados utilizam a linguagem de 

diferentes formas e oferecem pluralidade de manifestações.  

A partir desta coleta de dados, Bakhtin acredita no universo das 

diferentes codificações não apenas restritas à palavra materializada, mas ao 

amplo campo de comunicação cotidiana e de massa mediada e oferecida pelas 

mídias digitais, ainda não observadas e divulgadas por ele, em que a sua teoria 

converge neste sentido como afirma Fiorin (2016c). 

Ainda, Bakhtin (2011a) insiste no fato da relatividade dos gêneros 

no contexto literário; pois considera a historicidade dos mesmos, a sua mudança 

com o passar do tempo, desta forma, os gêneros estão em constante 

transformação e também o seu repertório, devido às esferas de atividade 

humana, bem como sua complexidade. Eles desaparecem ou aparecem, 

diferenciam e ganham novos sentidos. Após o surgimento da internet, por 
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exemplo, novos gêneros surgiram como chat, blog, e-mail, WhatsApp, facebook, 

entre outros. Já a epopeia desapareceu e ouve a criação de novos gêneros. 

“Segundo o filósofo russo, isso acontece porque as atividades 

humanas não são totalmente determinadas ou aleatórias. Nelas, estão 

presentes a recorrência e a contingência” (FIORIN, 2016a, p. 76).    

Continuando, Fiorin (2016a) ressalta que “a reiteração possibilita-

nos entender as ações e, por conseguinte, agir; a instabilidade permite adaptar 

suas formas a novas circunstâncias” (FIORIN, 2016a,  p. 76). 

O gênero é um conjunto de formas aliadas a uma esfera de ação, 

que se realiza em um determinado espaço-temporal, em que os parceiros de 

comunicação mantém relação. São maneiras de compreender e idealizar a 

realidade apreendida através de modos sociais, mas nem sempre o locutor 

possui domínio de todos os gêneros existentes; isso acontece porque a falta de 

vivência dificulta a realização de certas atividades dentro de algumas esferas do 

gênero. 

Sendo assim, os gêneros são formas de apreender a realidade. 

São modos de captar o real e isso implica no aparecimento de novos gêneros 

ou alteração daqueles já existentes. 

Bakhtin (2011a) divide os gêneros em primários e secundários. “Os 

primários são os gêneros da vida cotidiana, são predominantemente orais”. 

(FIORIN, 2016a, p. 77). Eles fazem parte da comunicação verbal e imediata 

como, por exemplo, a piada, o bate papo, a conversa, os e-mails e o bilhete. Os 

secundários pertencem às esferas mais elaboradas da comunicação cultural 

possuindo determinadas funções (jornalística, pedagógica, científica); sendo 

materializados, em um livro ou não como, por exemplo, o sermão, o editorial, o 

romance, ou até mesmo o discurso parlamentar.  

De acordo com Fiorin (2016a), “os gêneros secundários absorvem 

e digerem os gêneros primários, transformando-os” (FIORIN, 2016a, p. 77). Isso 

acontece porque perdem o conceito imediato propiciado pela vida cotidiana e a 

vinculação com outros enunciados concretos. Neste caso, torna-se um evento 

artístico, cultural e social; materializado e lido por um público determinado.  

Bakhtin (2011b) ressalta que  
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Aqui é de especial importância atentar para a diferença essencial 
entre os gêneros discursivos primários (simples) e secundários 
(complexos) - não se trata de uma diferença funcional. Os gêneros 
discursivos e secundários  (complexos - romances, dramas, 
pesquisas científicas de toda espécie, os grandes gêneros 
publicísticos, etc) surgem nas condições de um convívio cultural mais 
complexos e relativamente desenvolvido e organizado 
(predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, 
etc. No processo de sua formação eles incorporam e reelaboram 
diversos gêneros primários (simples) que se formaram nas condições 
da comunicação discursiva imediata  (BAKHTIN, 2011b, p. 263).  

 

A diferença entre os gêneros é imensa e essencial, por esse motivo o 

enunciado deve ser analisado por ambas as modalidades; visto que as suas 

diversas facetas só serão descobertas com o estudo aprofundado. A orientação 

unilateral possibilita a vulgarização do estudo do gênero. 

Contudo o enunciado mostra o complexo problema de reciprocidade 

entre linguagem e ideologia, porque o desconhecimento de sua natureza em 

qualquer campo de pesquisa descaracteriza a historicidade da investigação e 

abatem as relações da língua com vida. Assim, se a língua integra a vida por meio 

dos enunciados, significa que eles possuem importância excepcional na mesma e 

devem ser examinados com exatidão e profundidade. 

É possível notar que, existe uma dependência entre os gêneros, como 

ressalta Bakhtin. “Os secundários valem-se dos primários. Os primários irão se 

integrar aos complexos, transformando e adquirindo um caráter especial, pois 

perdem o vínculo com a realidade concreta e os enunciados reais alheios” 

(BAKHTIN, 2011b, p. 263). 

Entende-se que para a existência do gênero é necessário a elaboração 

de enunciados, como Bakhtin (2011b) reafirma 

 

Todo enunciado – oral e escrito, primário e secundário e também em 
qualquer campo da comunicação discursiva - é individual e por isso 
pode refletir a individualidade do falante (ou de quem escreve), isto é, 
pode ter estilo individual (BAKHTIN, 2011b, p. 265).  

 

É por intermédio do estilo atribuído a cada enunciado que reflete a 

individualidade do falante. Sendo que “todo estilo está indissoluvelmente ligado às 

formas típicas de enunciado, ou seja, aos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2011b, p. 

265). Embora existam gêneros primários e secundários em qualquer campo da 
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comunicação, apenas o estilo contido nele é que pode refletir a individualidade do 

falante. Neste caso, pode-se exemplificar a literatura de ficção que possui diferentes 

estilos. Os gêneros menos propícios à individualização são os que requerem uma 

padronização de formas como os documentos oficiais. 

Para Bakhtin “o gênero é sobretudo uma visão de mundo. Nesse 

sentido, ele é forma de pensamento” (MACHADO, 1998, p. 38). Deve-se lembrar 

que os gêneros não são apenas da literatura, mas atuam no discurso diário e 

corriqueiro da vida moderna. 

De acordo com o que foi dito anteriormente, pode-se entender o motivo 

que instigou Bakhtin a pesquisar o gênero. Neste caso, o romance é considerado 

como modelo artístico de tempo e também um conceito nuclear da poética histórica 

de Bakhtin; pois, através dele, reconstitui-se a imagem espaço-temporal da 

representação humana e orienta todo o uso da linguagem. 

De acordo com Machado (2013),  

 

Bakhtin encontrou a representação de voz na figura dos homens que 
falam, discutem ideias, procuram posicionar-se no mundo [...] por se 
reportar a diferentes tradições culturais, o romance surge como um 
gênero de possibilidades combinatórias não apenas de discursos 
como também de gêneros (MACHADO, 2013, p.153). 

 

O surgimento do romance, sua difusão e aceitação do gênero pela 

população favoreceram o avanço da cultura prosaica. Sendo assim, as formas 

discursivas da comunicação interativa avançaram na valorização das ações 

cotidianas, corriqueiras do ser humano, bem como enunciações da vida pública, 

institucional, artística, científica, filosófica e de suas enunciações habituais. 

Diferente dos gêneros poéticos, o romance é, sobretudo a 

contaminação de outras formas plurilinguísticas: paródia, estilização, linguagem 

carnavalizada e heteroglossia; por isso foi tão pesquisado por Bakhtin.  

Ao valorizar o estudo dos gêneros, Bakhtin descobriu um enorme 

campo de pesquisa onde encontraria o hibridismo, a heteroglossia e a pluralidade de 

signos culturais, a mobilidade e variedade do gênero.  

Do ponto de vista do dialogismo, como relatado por Irene Machado 

(2013), “a prosa é a esfera mais ampla das formas culturais no interior das quais 

outras esferas são experimentadas” (MACHADO, 2013, p.155) e por esse motivo 
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Bakhtin distingue os gêneros como primários e secundários, de forma que, em 

contato com essas esferas eles se modificam e se completam. Nesse sentido, um 

diálogo perde seu efeito de comunicação ativa a partir do momento que ele se 

transforma em uma representação artística; quando materializado como entrevistas, 

romances ou uma crônica, adquire as características desse novo conjunto textual e 

do gênero. 

A consequência do surgimento da prosa foi o acréscimo de uma nova 

forma de expressão cultural, pois tudo que é visto pode ser expressado através da 

narrativa.  

 

[...] quando se olha o mundo pela ótica da prosa toda a cultura se 
prosifica. A prosa está tanto na voz, na poesia, quanto na littera. Na 
verdade a prosa é uma potencialidade que se manifesta como 
fenômeno de mediação, que age por contaminação, migrando de 
uma dimensão a outra (MACHADO, 2005, p.153). 

 

Os gêneros, em especial o romance, são provenientes do processo de 

evolução dos sistemas comunicativos que surgem das relações dialógicas, enfim 

tudo que diz respeito ao universo do discurso em diferentes esferas de uso da 

linguagem. 

Além disso, Bakhtin (2015) afirma que a diversidade dos gêneros é 

determinada pelo fato de que eles são diferentes em função da situação, da posição 

social e das relações pessoais de reciprocidade entre os participantes da comunicação. 

Sem dúvida, ao pensar, o ser humano reflete através de princípios 

genéricos que possuem uma variedade de experiências e propósitos sociais, os 

quais requer uma multiplicidade de gêneros. 

Primeiro o escritor vê o mundo com suas diversidades antagônicas. Em 

seguida através do gênero discursivo, expressa o que foi visto no mundo real, 

atendendo a sua esfera de atuação. Este olhar sobre o mundo é recebido por cada 

espectador de determinada forma, individualizada, particular e em seguida divulgada 

por outros sujeitos que a replicam e respondem as aflições, desejos, indignações de 

uma determinada classe social. Estas respostas aos eventos humanos e terrenos, 

reproduzidos por um indivíduo, motiva outras escritas, documentos e respostas que 

serão disseminadas através dos gêneros.  

Medviédev (apud MORSON; EMERSON, 2008) específica a relação do 

ser humano com o conceito de gênero  
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Dir-se-ia [portanto] que a consciência humana possui uma série de 
gêneros interiores para ver e conceitualizar a realidade. Uma dada 
consciência é mais rica ou mais pobre em gêneros dependendo do 
seu âmbito ideológico (MORSON; EMERSON, 2008, p. 291). 
 

Bakhtin, certamente que, em sua investigação das formas estéticas 

verbais, não pretendia desvendar a concepção aristotélica dos gêneros. Ele nunca 

acreditou na investigação que pretendesse classificar o gênero em diferentes 

espécies e sim “em um campo que abriga diferentes visões, ou seja, o gênero 

assemelha-se a uma janela por meio da qual é possível olhar o mundo” (MACHADO, 

1998, p. 38). 

Assim, o filósofo russo caracteriza o gênero como forma de 

pensamento, uma vez que ele manifesta um modo específico de entender o tempo. 

Neste caso, as várias questões sobre o tempo são respondidas por diferentes 

gêneros; uma enciclopédia de temporalidades. 

Volochínov (apud MORSON; EMERSON, 2008) afirma que os gêneros 

de discurso são eles próprios parte de outro complexo a que ele chama de “gênero 

da vida”, pois são acontecimentos da vida humana. Expressões refratadas das 

vivências humanas. 

Sendo assim, os gêneros nunca são 

 

[...] apenas a “aplicação”, a “instantização”, ou repetição de um 
padrão[..] contêm recursos generalizáveis de eventos particulares; 
mas ações ou enunciados específicos devem usar esses recursos 
para concretizar novos propósitos em cada ambiente irrepetível. 
Cada enunciado, cada uso de um gênero requer trabalho real, 
começando com algo diferente deve ser criado (MORSON; 
EMERSON, 2008, p. 307). 

 

Para explicitar o conceito de gênero desenvolvido em sua teoria do 

cronótopo, ou melhor, gênero como temporalidade e como visão de mundo, Bakhtin, 

como relatado por Machado (2005), recompõe uma tradição que procede do 

romance grego e chega em Dostoiévski (2008). Desta forma, o filósofo da linguagem 

entende “o gênero de forma extraposta, totalmente descentralizado de um 

determinado ponto e o define como a maneira de entender os signos do mundo” 

(MACHADO, 2005, p. 133). 
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Extraposição é condição ética, que levou Bakhtin a olhar as 
manifestações criativas da linguagem, sistematizando-as em sua 
estética geral. São as relações entre ética e estética o grande desafio 
de suas formulações (MACHADO, 2005, p. 131) 

 

O gênero visto de uma maneira extraposta abrange o que está dentro e 

fora de um determinado campo de visão, pois ele organiza os aspectos internos e 

externos da manifestação estética. Sendo assim, as significações são criadas no 

processo dialógico existente na linguagem e na comunicação recíproca. Desta 

forma, nenhum signo passa despercebido em meio às relações dialógicas e as 

realidades perceptíveis aos sentidos humanos e a interação social. 

Observar o excedente de visão e caracterizá-lo como parte de 

significação e de produção de sentido, corresponde a um processo elementar do 

dialogismo; sendo possível, apreciar os pontos de vistas divergentes que estão 

imbricados no signo. Portanto, o autor ao produzir o enunciado escolhe o gênero 

que atenda à sua necessidade para enunciar determinada mensagem. 

Em síntese, o enunciado deve estar vinculado a um determinado 

contexto. Além disso, é necessário declarar as relações sociais entre os falantes e 

indicar um conjunto de valores e percepções, delimitar o campo de ações possíveis 

e desejadas, demonstrar o tempo e espaço.   

O gênero romanesco é de grande importância para Bakhtin, devido à 

potencialidade dialógica existente na obra, o autor russo, declara que a maior 

contribuição de Dostoiévski para os estudos linguísticos “está na ideologia 

modeladora de forma” (MORSON; EMERSON, 2008, p. 300), visto que esta questão 

é mais profunda de ser tratada: sendo que as novas concepções de formas 

descobertas por Dostoiévsk para o conhecimento artístico continuam as mesmas. 

O filósofo da linguagem diz com clareza é que a consciência, as ideias 

e os conteúdos de diálogos sempre mudam; mas uma vez descoberta a polifonia e a 

percepção dialógica da verdade, isso permanece. Bakhtin ainda afirma que a 

ideologia modeladora não se altera e não se submete a conjuntos de regras para a 

constituição de qualquer gênero complexo. 

Assim, o autor constrói determinada obra para o gênero e aprende a 

experimentar o mundo no modo do gênero para Morson e Emerson (2008) o gênero 

é compreendido como maneira de ver,   
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[...] não é mais bem descrito como uma “forma” (no sentido usual) 
nem como uma “ideologia” (que se poderia parafrasear como um 
conjunto de princípios), mas como uma “ideologia modeladora de 
forma”- um tipo específico de atividade científica que incorpora uma 
percepção específica da experiência (MORSON; EMERSON, 2008, 
p. 299). 

 

Ainda de acordo Morson e Emerson (2008), nenhum escritor de grande 

obra literária pode decidir plenamente todas as implicações importantes referentes 

ao potencial da obra. As características e os recursos utilizados durante a escrita 

são analisados e se desenvolverão ao longo dos tempos, meses, anos e séculos 

profícuo desenvolvimento nos séculos; que ainda virão; visto que a fonte mais 

importante para a captação desses recursos são os gêneros. Por meio deles 

existem conceitos que ainda não são reconhecidos por qualquer tipo de escritor. 

“Assim como os indivíduos sempre tem um “excedente de humanidade”, as grandes 

obras e culturas tem um “excedente” de potenciais inexplorados” (MORSON; 

EMERSON, 2008, p. 304). 

Os artistas reconhecidos pelo pesquisador russo, foram aqueles que 

enriqueceram as maneiras de visualizar o mundo através dos gêneros como Goethe 

e Rabelais. O primeiro em demonstrar a grandeza da percepção do tempo e o 

segundo em perceber convenções e avaliar formas sociais populares. 

Medviéd acredita que “cada gênero só é capaz de controlar certos 

aspectos definidos da realidade e possui princípios definidos de seleção [..] um 

escopo e profundidade definidos (MORSON; EMERSON, 2008, p. 293). Assim, em 

regra geral, o gênero avalia a realidade e a realidade classifica o gênero (MORSON; 

EMERSON, 2008, p. 293). 

Percebe-se que as formas literárias mudam, porque o ser humano cria 

novas maneiras de compreender a vida, assim a teoria literária deveria discutir a 

interação de experiências humanas históricas com objetivo de moldar e 

conceitualizar a realidade em gêneros.   

Mais que acreditar em uma teoria do gênero, Bakhtin discorda de 

alguns estudiosos formalistas, os quais acreditam apenas nos gêneros como 

tendências, escolas literárias e na crença de que outros surgem devido a repulsa 

com as formas antigas. 

Logo, o leitor consegue abstrair as experiências, uma vez que elas são 

representadas pelo autor de maneira particular, conciliando o conteúdo da obra ao 
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gênero que a história está inserida.  

O filósofo da linguagem (2011) acredita que o gênero muda 

continuamente, pois só essa visão permite que a criatividade diária e a 

responsabilidade humana pelo evento sejam significativas. Essa visão implica que 

as mudanças aconteçam em longos prazos de tempo, pois as adaptações e os 

eventos não se ajustam a padrões simples.  

Como Bakhtin afirma  

 
[...] 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 e gramatical) 
pode integrar o sistema da língua sem ter percorrido um complexo e 
longo caminho de experimentação e elaboração de gêneros e estilos 
(BAKHTIN, 2011b, p. 268).  

 

Partindo desse pressuposto, Bakhtin comprova (2011b) que existem 

três maneiras gerais para interpretar uma obra. Em primeiro momento seria possível 

avaliar o que o autor tem realmente em mente, aquela análise que “encerra a obra 

dentro de uma época”, ou seja, impossibilita de compreendê-la em séculos 

posteriores; em segundo, quando o analista “distorce” o que foi dito, isso quer dizer 

que a obra é lida em termos momentâneos. E a terceira quando a análise 

“moderniza” a obra. 

Portanto, é necessário algum modo de lembrança para que as 

experiências possam passar de uma geração para outra; desta forma, o gênero, seja 

identificado como uma chave da memória e um importante veículo de historicidade 

com potencial significativo ao longo dos tempos, com o objetivo de que as obras 

artísticas permaneçam vivas, ainda mais ricas e intensas do que no momento em 

que estas nasceram. De fato, todas as obras inesquecíveis ultrapassam o 

significado do que eram na sua época de criação. Bakhtin afirma da seguinte forma: 

“Quando Shakespeare se tornou Shakespeare, Dostoiévski ainda não se tornara 

Dostoiévski, ele ainda está se tornando tal” (MORSON; EMERSON, 2008, p. 304). 

Isso quer dizer, que a obra cresce em significado por causa do 

conteúdo que é expresso realmente nela. Ela cresce desde o princípio a partir de 

sua geração e da capacidade e potencialidade presumida pelo autor ao elaborá-la.  

Resumindo, o gênero discursivo deve ser dimensionado como 

manifestação da cultura, pois é através dele que existe a troca, a divulgação, o 
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armazenamento e, principalmente, a criação de mensagens em contextos culturais 

específicos. Pode-se dizer que mesmo antes de serem nomeados como gêneros, 

eles são teias que unem e dinamizam as relações interpessoais e os sistemas de 

linguagem. 

Por isso, os gêneros, são a manifestação cultural que acontece pela 

“memória criativa”. Através das recordações de grandes conquistas, mas, além 

disso, “nas descobertas do homem sobre o tempo e o espaço” (MACHADO, 2013, p. 

158); o gênero vive o presente, mas recorda seu passado e seu começo 

promovendo descobertas significativas sobre o homem no decorrer dos tempos e 

nas civilizações.  

Sendo assim, os gêneros se constituem de situações cronotópicas 

particulares e épocas históricas de ver o mundo antes mesmo do surgimento das 

organizações sociais.  

Enfim, a noção de gênero como dinamizador de ações temporais no 

contexto linguístico nos leva acreditar na ideia de gênero como rede discursiva em 

expansão, sendo permeado pelo dialogismo bakhtiniano.  

 

 

2.1 O ROMANCE COMO GÊNERO DO DISCURSO  

 

 

O romance é o gênero mais estudado por Bakhtin e possui lugar central 

em sua obra, sendo o foco de sua atenção ao longo de sua vida. Esta dedicação ao 

estudo do romance se deu por ser a expressão de maior dialogismo entre os gêneros 

literários.  

Para a pesquisa este tema possui relevância devido ao entrecruzamento 

de vozes que comprovam o dialogismo na obra pesquisada. Sendo assim, é 

primordial conhecer o gênero, como é constituído para, posteriormente analisá-lo. 

Como elucida Moisés (2006) o romance trata de uma “fôrma de 

permanente dinamismo que começou a transformar-se desde o nascimento” 

(MOISÉS, 2006, p. 338).  

Como Morson e Emerson relatam “os gêneros são realmente as formas 

de pensar e o romance é a conceitualização mais acurada da experiência humana já 

desenvolvida” na literatura, por esse motivo, é importante uma abordagem histórica do 



41 

romance até os dias atuais (MORSON; EMERSON, 2008, p. 296).  

A palavra romance designa o gênero narrativo ficcional em prosa, mais 

longo que a novela e o conto, em que as personagens são apresentadas com maior 

densidade psicológica; o tempo e o espaço são categorias mais elaboradas. 

Moisés (2006) relata que o romance surge em meados do século XVIII e 

aparece como uma revolução cultural originária da Escócia e da Prússia. Ele se 

mistura perfeitamente com o novo espírito, implantado em consequência do desgaste 

das estruturas socioculturais provenientes da Renascença. Isso propiciou um clima de 

liberalismo, nas estruturas culturais da época, as quais difundiam o sentimentalismo. 

Como decorrência, do novo gênero, a epopeia, que antes era considerada a mais 

elevada expressão de arte, cede lugar a uma forma burguesa: o romance. Assim, 

nasce uma literatura feita pelo povo e para ele, especialmente para a nova classe 

emergente, a burguesia. Com isso, o romance passa a representar o espelho de um 

povo, a imagem fiel e de certa forma, da sociedade. 

Moisés (2006) descreve, da seguinte forma, o romance burguês 

 
Servindo à burguesia em ascensão, com a revolução industrial 
inglesa, na segunda metade do século XVIII, o romance tornou-se a 
porta-voz de suas ambições, desejos e veleidades, e, ao mesmo 
tempo ópio sedativo ou fuga da mesmice cotidiana. Entretanto, ludo 
passatempo duma classe que inventou o lema de que “ tempo é 
dinheiro”, o romance traduz o bem-estar e o conforto financeiro de 
pessoas que remuneram o trabalho do escritor no pressuposto de que 
a sua função consiste em deleitá-las. E deleitá-las oferecendo-lhes a 
própria existência artificial e vazia, como espetáculo, mas sem que a 
reconheçam como sua, pois reconhecê-la, era sinal de haverem 
superado os limites da classe (MOISÉS, 2006, p. 159). 

 

Entretanto, o romance traduz o espetáculo da vida burguesa. As 

histórias ali contadas representam a classe em ascensão que se deleitava com a 

ironia latente de suas imagens reais.   

Existem duas estruturas elencadas por Moisés (2006) que diferem o 

romance: a primeira, oferecia uma situação otimista, sem percalços, formada pelo 

encontro entre duas personagens para realizar o desígnio maior, o casamento; no 

segundo, apresentava-se aos burgueses a imagem que os personagens sonhavam 

ser e não do que efetivamente eram como seres humanos. Existia o relato de algumas 

críticas sobre o sistema. Em alguns momentos, essas ideias eram tão sutis que nem 

eram percebidas e em outros instantes elas eram totalmente declaradas, violentas e 
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explícitas. Um exemplo de romance desse período O índio Afonso de Bernardo 

Guimarães (1873) como elucidado por Moisés (2006).  

Como relatado por Moisés (2006), o romance apareceu no século XVIII, 

na Inglaterra, e é considerado como introdutório ao novo gênero, a História de Tom 

Jones (1749), de Henry Fielding, embora essa obra siga a técnica da novela. 

A Inglaterra comparece com ficcionistas como Dickens, Thackeray, 

George Eliot, Jane Austen, Charlotte Bronte, Thomas Hardy e outros que se 

assemelham pela análise melancólica e pessimista em face da vida.  

Como salienta Moisés (2006), apesar da diversidade de escritores ainda 

existe um modelo enrijecido de arte que permanece ao longo do século XIX, que em 

meio às evoluções culturais e as diferenças claramente vistas na sociedade, cultiva-se 

o romance-padrão, que segue moldes exigidos pela classe burguesa. Portanto, 

quando alguma mudança ocorria, referia-se no máximo a técnica de composição, o 

resto permanecia inalterado. 

Conforme o autor (2006) apenas no final do século XIX na literatura 

russa surge com o novo modelo de romance inovador com os seguintes escritores: 

Dostoiévski, Tolstoi, Turguenieff e Gogol. Foram eles que trouxeram a problemática 

psicológica a ser tratada com profundidade no gênero romanesco, aliando a narrativa 

ao misticismo do povo eslavo e acrescentaram fatos trágicos ao enredo.   

O estudioso (2006) complementa que esta nova maneira de arte 

proposta pelos escritores europeus, antes mencionados, torna Dostoievski o mestre 

de uma das vertentes do romance moderno, o da prospecção psicológica. Em seguida 

Proust em À Procura do Tempo Perdido (1913), desrespeitou a coerência formal da 

narrativa tradicional, transgredindo o pensamento de Dostoievski. Proust descobre e 

apreende que o fluxo vital do tempo não pode ser mensurado apenas pela "duração" 

do relógio, ou seja, existe tempo fora dos limites sucessivos dos fatos.  

É possível notar desde o seu surgimento, uma série de escritores, 

precursores do gênero, os quais são possíveis de elencar; porém desnecessário 

enumerá-los, visto que não é objetivo desse trabalho, mas compreender a trajetória e 

a história do gênero romanesco até a atualidade. 

Nesse momento é relevante ressaltar as opiniões de Bakhtin e de seus 

colaboradores a respeito do romance. 

Sendo o romance a forma literária mais complexa nos dias atuais, por 

estar em constante modificação, pois que sofrerá alterações nos períodos 
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subsequentes, anos e décadas futuras; desta forma, o modelo deste gênero 

conhecido na atualidade será diferente dos romances que ainda estão por vir. 

O pesquisador também ressalta que  

 

Em qualquer hipótese, não poucos críticos e ensaístas entraram a 
pensar no fim da Literatura ou no seu colapso enquanto expressão 
artística duma forma de cultura e de sociedade em transformação. 
Com isso, ou o romance desaparecerá como tal, ou sofrerá 
modificações que o adaptem aos padrões em formação. A técnica, 
acoroçoando o aperfeiçoamento da imagem visual e musical, através 
do cinema e da televisão, condiciona o aparecimento de formas 
inadequadas a linguagem escrita, capazes de acelerar o desprestigio 
da imagem literária (MOISÉS, 2006, p. 163).  

 

Destarte, considera-se que o gênero romanesco é a forma literária que 

testemunha e verifica a metamorfose das atividades artísticas na modernidade. 

Moisés (2006) conceitua o romance como visão global do mundo, pois 

sua essência consiste na recriação da realidade de maneira peculiar, original e única. 

Sendo assim, a maneira mais sensível de demonstrar a decadência de uma 

sociedade, ou procurar soluções para uma determinada crise que acontece através da 

criação ficcional; ele tem a missão de restaurar o conhecimento e a fé sobre a vida em 

sociedade.  

No Brasil, o gênero chegou tardiamente e misturado às características 

da novela. Foi com Joaquim Manuel de Macedo que iniciou o cultivo dos romances 

que valorizavam o indivíduo e a cultura brasileira como o índio, o sertanejo, os temas 

históricos e urbanos em meio a figurinos europeus e americanos; mas é com o 

Modernismo, em 1920 que atinge seu ápice em qualidade e expressão de aspectos 

culturais com Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, 

Octávio de Faria, Lúcio Cardoso, Clarice Lispector, José Geraldo Vieira, Cornélio 

Pena, Guimarães Rosa, Osmar Lins, Adonias Filho, Autran Dourado e outros. 

Certo de que o poder do romancista resulta da utilização da liberdade 

criativa, independente da plenitude e do espaço de abrangência da técnica 

empregada compreende-se que a coerência entre as partes constitutivas do romance 

deve ser preservada. 

Bakhtin (1993) elucida que até o século XX, o romance não era 

reconhecido como originalidade estilística; pois, por muito tempo; o gênero foi 

analisado de forma abstrata. O discurso literário era entendido como discurso poético 
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e também analisado pelas categorias e da mesma forma que a poesia.  

Fiorin (2016e) relata que Bakhtin estudou a natureza do romance e 

descobriu em sua evolução, dois parâmetros importantes para análise: a percepção 

da linguagem e a representação do tempo e espaço na obra. Tal gênero é a 

expressão artística da descentralização e da relativização da consciência; é a 

expressão perceptível da linguagem galileana. 

Relembra ainda o autor (2016e) que o romance perpassa por toda a 

história da literatura Ocidental, desde a Grécia até os dias atuais. Assim, o romance 

moderno, nada mais é que uma das formas históricas de expressão do gênero. Nele 

apresentam-se diálogos de todos os tipos, desde as conversas cotidianas entre 

amigos até poemas líricos. Fazendo do romance um gênero inovador pela a 

capacidade de demonstrar as complexidades das esferas em determinadas épocas. É 

um gênero maleável, capaz de se refazer, pois está sempre em processo.  

Como Bakhtin afirma, ele é um “fenômeno pluriestilístico, purilíngue e 

plurivocal” (1993, p. 73). Talvez o que o diferencia e ao mesmo tempo permanece no 

gênero são as pluralidades de vozes, de variantes, de dialetos, ou seja, de estilo de 

uma determinada formação social. 

Neste gênero literário, Morson e Emerson ressalta a contribuição de 

Dostoiévski para a literatura, visto que “criou, a nosso ver, um tipo completamente 

novo de pensar artístico, que chamamos de polifônico [...] Dir-se-ia mesmo que 

Dostoiévski criou algo como um novo modelo artístico do mundo” (MORSON; 

EMERSON, 2008, p. 297) 

Ainda o estudioso russo (1993) relata que  

 

O estilo do romance é uma combinação de estilos, sua linguagem é 
um sistema de “línguas”. Cada elemento isolado da linguagem do 
romance é definido diretamente por aquela unidade estilística 
subordinada na qual ele se integra ele diretamente: o discurso 
estilisticamente individualizado da personagem, por uma narração 
familiar (BAKHTIN,1993, p. 74). 

 

O romance representa uma continuidade entre o tempo narrado e o da 

narração, de maneira que o mundo representado seja sempre o presente, o tempo do 

autor e dos leitores. 

É notório que o romance engloba a diversidade e a pluralidade. É 

através dele que existe a materialização das forças centrípetas em maior grau com o 
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dialogismo efervescente, contínuo em seu ápice. 

De acordo com a perspectiva bakhtiniana (1993) existem duas forças 

opostas, tensas que são manifestadas através da língua constituindo assim, um jogo 

linguístico. Elas são chamadas de centrípetas e centrífugas. A primeira unifica e 

centraliza todo enunciado procurando se afastar das vozes dominantes. A segunda 

atua em um movimento de descentralização da força ideológica e verbal.  

A relação tensa entre as forças só acontece no processo dinâmico e vivo 

da língua. 

Bakhtin (1993) explica da seguinte forma a relação entre estas forças 

 
Cada enunciação concreta de um sujeito constitui as a aplicação das 
forças centrípetas e centrífugas, visto que os processos de 
centralização e descentralização, de unificação e de desunificação 
cruzam-se nesta enunciação, e ela basta não apenas a língua, como 
encarnação discursiva individualizada, mas também ao plurilinguismo, 
tornando-se seu participante ativo (BAKHTIN, 1993, p. 82). 

 

Sendo assim, o romance demonstra as diversidades sociais 

representadas simplesmente pela “realidade” de um povo, constituído pela 

heterogeneidade, vindo de diferentes locais do planeta e com experiências únicas. 

Isso quer dizer que o romance abriga, materializa todas as raças, credos e etnias em 

um único espaço como relatado por Bakhtin (1993). 

 

O romance é uma diversidade social de linguagens organizadas 
artisticamente, às vezes de línguas e de vozes individuais. A 
estratificação interna de uma língua nacional única em dialetos sociais, 
maneirismos de grupos, jargões profissionais, linguagens de gêneros, 
fala das gerações, das idades, das tendências das autoridades, dos 
círculos e das modas  passageiras, das linguagens de certos dias e 
mesmo de certas horas (cada dia tem sua palavra de ordem, seu 
vocabulário, seus acentos) enfim, toda estratificação linguística interna 
de cada língua em cada momento dado de sua existência histórica 
constitui premissa indispensável do gênero romanesco. E é graças a 
este plurilinguismo social e ao seu crescimento em seu solo de vozes 
diferentes que o romance orquestra todos os seus temas, todo seu 
mundo objetival, semântico, figurativo e expressivo (BAKHTIN, 1993, 
p. 74). 

 
 

 

É importante ressaltar que no romance encontram-se diversos discursos 

em uma determinada formação social e, além disso, a representação em seu interior 

com as especificidades linguísticas e a multiformidade social plurilíngue dos nomes, 

das definições e avalições. Ele é a representação literária da heterogeneidade 
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linguística, da heteroglossia. 

Bakhtin, ainda continua a explicar com clareza as unidades que 

compõem o discurso: 

 

O discurso do autor, os discursos dos narradores, os gêneros 
intercalados, os discursos dos personagens não passam de unidade 
básica de composição com a ajuda das quais o plurilinguismo e 
introdução no romance. Cada um deles admite uma variedade de 
vozes sociais e de diferentes ligações e correlações (sempre 
dialogizada em maior ou menor grau). Estas ligações e correlações 
especiais entre as enunciações e as línguas (parole –langues), este 
movimento do tema que passa através de línguas e discursos, a sua 
segmentação em filetes e gotas de plurilinguismo social, sua 
dialogização, enfim, eis a singularidade fundamental da estilística 
romanesca (BAKHTIN,1993, p. 75). 

 

Os diversos discursos possibilitam as ligações sempre dialogizadas entre 

os personagens e com os leitores, possibilitando o entendimento das vozes sociais 

expressas em uma materialidade linguística.  

Desde a antiguidade, a paródia e a sátira atuam no aparecimento de 

diversidades linguísticas, com ironia e muitas vezes humor, conseguiam provocar o 

riso; pois a alegria opera em diversos dialetos do contato linguístico. 

Antes de Dostoiéviski os romances escritos eram apenas sobre a 

responsabilidade ou escolha humana; porém depois dele existe a possibilidade de 

conhecer todas as facetas do ser humano e acima de tudo “toda a consciência 

humana pensante e a esfera dialógica de sua existência” (MORSON; EMERSON, 

2008, p. 297, grifo do autor).  

Desta forma, percebe-se que a obra de Dostoiéviski foi um divisor de 

águas na história do romance, pois a criatividade dos escritores da época era limitada 

pela estrutura da obra e pelo estilo que a obra deveria seguir.  

A comparação favorita de Bakhtin é “com Einstein, que a exemplo de 

Dostoiévski enriqueceu a humanidade com toda uma nova conceitualização de 

mundo” (MORSON; EMERSON, 2008, p. 297). 

Bakhtin compara e reflete sobre a importância de Einstein na física como 

Dostoiévski para a literatura, a sociedade e para ciência.  

De acordo com o Junta (2014), Albert Einstein é considerado um dos 

maiores cientistas de todos os tempos. Suas contribuições para a física moderna 

foram únicas, transformando radicalmente a forma de compreensão do universo. A 
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carreira científica de Einstein foi uma busca pelas leis universais e imutáveis que 

governam o mundo da física. Suas teorias abarcaram questões fundamentais da 

natureza, do cosmos até as partículas subatômicas, transformando os conceitos 

estabelecidos de tempo e espaço, energia e matéria. Por esse motivo, este cientista 

modificou o conceito das ciências exatas no mundo e sua reputação, geralmente, é 

associada à formulação da Teoria da Relatividade (JUNTA, 2014).  

Dostoiévisk também modificou e transcendeu com suas obras o que era 

conhecido como literatura, durante sua existência e até os dias atuais. Como relato 

no site Ebiografia, Dostoiévski nasceu em Moscou em 1821 e faleceu em 1881. 

Suas obras, Os Irmãos Karamázov e Crime e Castigo, obras-primas da literatura 

universal, são conhecidas e traduzidas por todo o mundo. Seus romances abordam 

questões existenciais e temas ligados à humilhação, culpa, suicídio, loucura e 

estados patológicos humanos, vertentes nunca antes utilizadas por outro escritor 

(PEDAGOGIA & COMUNICAÇÃO, 2018).  

Continuando o estudo sobre romance, o encontro e a relação entre 

homens modificam a percepção da natureza da linguagem. Na antiguidade, os 

gêneros considerados populares eram a sátira ou a comédia, pois expressavam 

realidades atuais. Os que representavam os tempos passados eram os valores 

oficiais, ou o simulacro do tempo, chamados de tempos elevados. Nesses romances 

não havia distinção da ordem do mundo e a ordem das palavras diretas que nomeiam, 

que representam o mundo. 

Por esse motivo, a obra romanesca na atualidade é a maior expressão de 

heteroglossia. Ao longo dos tempos, duas linhas estilísticas se enfrentam. De acordo 

com Fiorin (2016b), “o problema central da estilística do romance é a representação 

literária da linguagem, o da imagem da linguagem” (FIORIN, 2016b, p. 139, grifos do 

autor).  

A linguagem, de acordo Bakhtin, pode ser representada de duas formas: 

através do romance monoglótico e o romance heteroglótico.  

O monoglótico é a linha inversa ao heteroglótico e pode existir em alguns 

romances. Neste caso, o heteroglótico aparece como pano de fundo no romance que 

se constitui; permanecendo fora do romance, pois olha de lado para as outras 

linguagens. Existe sempre o duelo entre as vozes sociais, mas elas são unitárias, não 

existe distinção entre a fala do pobre, do rico e do imigrante por exemplo. Este tipo de 

romance pretende expressar a realidade do mundo e a realidade dos fatos, enquanto 

https://cienciasetecnologia.com/teoria-relatividade-einstein/
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o heteroglótico apresenta como ficção, como linguagens. 

Fiorin (2016b) ressalta que “por meio dele, a verdade não é única, mas 

plural, não é estável, mas instável, não é fixa, mas móvel, não é absoluta, mas 

relativa” (FIORIN, 2016b, p. 141). Nele existem idealizações e heróis, que não há um 

mundo repartido, com clareza, o bem e o mal, os bons dos maus; pois ele é 

totalmente misturado, contaminado das paixões, das baixezas e das elevações 

próprias do ser humano. É por isso que o romance heteroglótico aparece nos 

momentos em que as condições sócio-históricas estão mais abaladas. 

Desde o século XIX há predominância da segunda linha estilística, mais 

sensível e aberta à diversidade existente no mundo e as variações da linguagem, bem 

como a representação do tempo e o espaço são diferentes. 

O capítulo seguinte conceituará o cronótopo e consecutivamente alguns 

tipos de romances que possuem como característica essencial o tempo e o espaço 

em sua constituição. Sabendo da importância deste conceito para a obra analisada 

segue algumas considerações relevantes de Bakhtin e outros pesquisadores sobre o 

cronótopo literário.  
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3 CRONÓTOPO 

 

 

O romance deve apresentar a imagem global do mundo e da vida pelo 
ângulo de uma época considerada em sua integridade. Os acontecimentos 
representados, no romance, devem, de um modo ou de outro, substituir 
toda a vida de uma época. É nessa aptidão para fornecer um substituto ao 
todo da realidade que reside sua substancialidade artística. 

Bakhtin 

 

Na literatura e na arte o indivíduo dispõe do universo de experiências 

humanas, partindo das imagens abstraídas do mundo, e criadas pela observação do 

tempo e espaço, que são inseparáveis.   

Do mesmo modo que a “polifonia é uma metáfora emprestada da 

música, o cronótopo é emprestado da matemática e das teorias da relatividade de 

Einstein” (AMORIN, 2004b, p. 222), mas não é o sentido específico da relatividade 

que será abordado neste capítulo. O que se torna relevante para o estudo da 

linguística e principalmente do cronótopo é a reflexão sobre “a expressão de 

indissolubilidade de espaço e tempo” (como a quarta dimensão do espaço) 

(BAKHTIN, 1993, p. 211).  

A relação espaço temporal encontrada no termo cronótopo literário 

vincula ao acontecimento narrado na obra a materialização do tempo no espaço. 

O cronótopo tem natureza histórica devido a diferentes povos que 

conceberam e relataram o tempo e o espaço de acordo com as características 

culturais e locais, pois na literatura o tempo pode ser cíclico ou linear, porém os dois 

são irreversíveis. Assim, Bakhtin cria o conceito de cronótopo para estudar as 

categorias de tempo e espaço representados no texto.   

O termo formado das palavras gregas cronos que significa tempo e 

topos que significa espaço, consegue representar através de categorias de épocas 

passadas, e consecutivamente, uma sociedade que não existe mais, a qual foi 

capturada pelo olhar de outras pessoas e representadas por meio da literatura. 

Por conseguinte, pode-se figurar do mundo por meio dos cronótopos, 

visto que eles são um elo do mundo real e do representado que estão em interação 

mútua. Na verdade, ele surge de uma cosmovisão do „autor‟ e determina a imagem 
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do homem na literatura. 

Bakhtin (1993) compreende o cronótopo como uma categoria 

conteudístico-formal que determina a interligação fundamental das relações 

espaciais e temporais, representadas pela literatura, sendo que o fio condutor é o 

tempo.  

De acordo com o filósofo russo (1993), 

 

[...] no cronótopo 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, 
o espaço reveste-se de sentido e é medido com o tempo. Esse 
cruzamento de séries e a fusão e sinais caracterizam o cronótopo 
artístico (BAKHTIN, 1993, p. 211). 

  

Esse conceito pode diferenciar autores, distinguir gêneros e romances. 

E por isso, ele possui fundamental importância para o estudo dos gêneros literários. 

Pode-se dizer que os gêneros e suas variações são determinadas, justamente pelo 

cronótopo que em medida significativa modifica a imagem do indivíduo na literatura. 

Como já mencionado, a assimilação do cronótopo real e histórico na 

literatura ocorre e flui de forma complexa e intermitente. Assimila-se a alguns 

aspectos acessíveis em condições históricas elaboradas apenas pelo cronótopo real 

com o cruzamento das informações resgatadas a partir do tempo e espaço. Bakhtin 

(1993) afirma que as 

 

[...] formas de gênero, produtivas de início, fortaleceram com a 
tradição e, no desenvolvimento subsequente, continuaram a 
substituir tenazmente mesmo quando elas já tinham perdido 
completamente sua significação realisticamente produtiva e 
adequada. Daí a existência em literatura de fenômenos de tempo 
profundamente variados, o que dificulta ao extremo o processo 
histórico-literário (BAKHTIN, 1993, p. 212). 

 

Na antiguidade foram elencados três tipos fundamentais de unidade de 

romances e, consecutivamente, três métodos de assimilação artística do tempo e 

espaço no romance. Os romances que sobreviveram à tradição literária são: 

romance de aventuras de provações, de aventuras e de costumes e romance 

biográfico. 
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Bakhtin segue uma linha para análise entre dois pontos da história. Ele 

detalha o romance de aventura, voltado para o mítico em que o herói atravessa 

diversas provações, permanecendo idêntico e termina com os cronótopos de 

Rabelais onde observa a cultura popular e o carnaval. O intuito do autor é 

demonstrar a oposição entre o romance final do inicial e o movimento causado pela 

metamorfose da personagem. 

Desta forma, através do conceito de cronótopo consegue-se 

compreender a importância do tempo e espaço no âmbito literário. Sendo assim é 

relevante conhecer alguns cronótopos de diferentes romances, visto que, algumas 

peculiaridades estão presentes nos romances modernos e outras desapareceram. 

 

 

3.1  TIPOS DE ROMANCE 

 

 

Partindo dos pressupostos trabalhados até o presente momento, o 

objetivo nesse subcapítulo será mostrar as reflexões de Bakhtin (1993; 2011) sobre 

outros aspectos inerentes à linguagem como o cronótopo. Mostrar esse olhar se faz 

necessário para compreender o percurso teórico e o corpus de pesquisa.  

 

 

3.1.1 Romance de aventuras e provações  

 

 

Bakhtin (1993) define o romance de aventuras de provações, também 

conhecido como romance clássico „ou grego‟, desenvolveu-se no período entre os 

séculos II e VI da nossa era. Como exemplificação desse estilo de obra reconhece-

se os romances sofistas e alguns que possuem a tradução russa: A Novela Etiópe 

ou Etiópica de Heliodoro, Leucippes e Clitofontes de Aquiles Tatius, Chereas e 

Calilirhoé de Chariton, As Efesíaquas de Xenofones de Éfeso, Dafnes e Chloé de 

Longus. 

Nos romances destacados encontram-se “um tipo de tempo de 

aventuras profunda e meticulosamente desenvolvido, com todas as suas 
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peculiaridades e particularidades específicas” (BAKHTIN, 1993, p. 213). 

Em contraponto, de acordo com Amorin (2014a, p.103). “a concepção 

de tempo traz consigo uma concepção de homem e, assim, a cada nova 

temporalidade, corresponde um novo homem”  

A elaboração e as técnicas utilizadas no romance ainda permanecem 

até os dias atuais. Existem enorme semelhanças entre os romances sofistas e os 

bizantinos, sucessores diretos, mas o que altera em cada um é a quantidade dos 

elementos e o peso específico no todo do enredo, suas combinações (BAKHTIN, 

1993, p. 2013). 

O cronótopo descrito foi muito utilizado até o século XVIII, na 

denominada grande literatura e sofreu algumas alterações no enredo para continuar 

sendo nomeado como literatura de massa. 

Os elementos centrais do enredo são um garoto e uma garota que se 

encontram repentinamente e se apaixonam, porém, devido alguns percalços da obra 

o casamento não pode ser consumado. 

Os obstáculos encontrados durante o enredo podem ser superados de 

maneira não muito costumeira nos dias atuais ou até mesmo fantasiosos, como o 

rapto da noiva nas vésperas do casamento arranjado; uma grande tempestade que 

atrapalha o cronograma de viagem; perseguições, atentados, poções para dormir e 

até mesmo sonhos proféticos. 

“A ação do enredo desenrola-se num fundo geográfico amplo e 

variado, frequentemente, em três ou cinco países separados por mares (Grécia, 

Pérsia, Fenícia, Egito, Babilônia, Etiópia)” (BAKHTIN, 1993, p. 214). Pelo grande 

espaço em que acontece o romance, faz-se necessário descrições detalhadas de 

países, costumes da população, característica de artes e monumentos e até 

algumas raridades e curiosidades do local. Paralelamente a isso, são incluídas 

reflexões religiosas, filosóficas, políticas e científicas sobre o destino do casal. 

O discurso dos personagens tem grande peso no romance, visto que 

alguns defendem o casal e outros não. Logicamente que a defesa é toda pautada 

pelos conhecimentos retóricos convencionais. Por esse motivo, o romance grego 

tende pela sua composição ao conhecimento enciclopédico, em geral peculiar a 

esse gênero (BAKHTIN, 1993, p. 215). 

É evidente que todos esses elementos do romance (em sua forma 

abstrata) estivessem presentes em outros gêneros. Entretanto, juntos no romance, 
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possibilitou a criação de um novo cronótopo em um tempo de aventuras.  

Bakhtin (1993) afirma que 

 

Pode-se avaliar de forma variada o significado da elegia amorosa, do 
romance geográfico, da retórica, do drama e do gênero 
historiográfico no processo de nascimento (gênesis) do romance 
grego, mas não se pode negar o conhecido sincretismo dos aspectos 
de gênero no romance grego. Ele utilizou e fundiu em sua estrutura 
quase todos os gêneros da literatura clássica (BAKHTIN, 1993, p. 
215). 

 

Portanto, todos os elementos destacados no romance grego compõem 

uma nova unidade específica de romance, cujo elemento constitutivo é o tempo. 

Amorin ressalta que “parte portanto do tempo para identificar o ponto em que se 

articula com o espaço e forma com ele uma unidade” (AMORIN, 2014b, p.103). 

O filósofo russo (1993), acredita que o cronótopo aqui demarcado é 

completamente novo – um mundo estrangeiro no tempo de aventuras - os elementos 

de vários tipos de gênero adquiriram novo caráter e funções particulares, e por isso 

deixaram de ser o que eram em outros gêneros (BAKHTIN,1993, p. 215). 

Nesse tipo de romance a essência está no encontro e a paixão 

repentina de dois jovens, sendo que o objetivo é o matrimônio. Todas as ações do 

enredo se desenvolvem entre dois polos de ação, pois são os acontecimentos 

essenciais na vida dos heróis.  

Bakhtin (1993) ainda relata que o romance não é construído sobre as 

duas ações, mas entre elas. O amor do herói e da heroína não desperta desde o 

início nenhuma dúvida, apesar de passar por diversas provações a paixão do casal 

permanece inabalável no transcorrer de todo o romance; a virgindade é preservada, 

além disso, o casamento confunde-se com amor. Para os heróis da trama, não há 

importância os acontecimentos, as aventuras que ocorreram desde o início da 

trama, porque em nada alteram ou acrescentam. 

Existe uma lacuna temporal entre os momentos do tempo biográfico. O 

amor das personagens principais não muda a intensidade, na verdade o que ocorre 

do início ao fim da história não deixa marca em suas vidas ou no caráter.  

O romance grego desconhece a duração biológica do tempo. Os heróis 

se encontram em idade de casamento e encerram a trama com a mesma idade. Na 

verdade, o tempo não é medido, nem levado em conta no romance, simplesmente 
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dias, noites, horas e instantes são calculados, particularmente, de acordo com cada 

episódio, ou aventura. O cronótopo aqui delineado não reconhece o passar do 

tempo; existe um hiato extratemporal entre os dois momentos biológicos, o despertar 

do amor e sua realização.  

Assim o casal continua jovem e bonito, como no período em que se 

apaixonaram; isto significa que embora o tempo seja mensurado ele não conta para 

a totalidade da ação. 

Bakhtin (1993) caracteriza o tempo como 

 

[...] todas as aventuras do romance grego, todas as aventuras e os 
acontecimentos que o contempla, não se incluem nas séries 
históricas, de costumes, biográficas e nem na série etária biológico-
elementar de tempo. As aventuras encontram-se fora de tais séries e 
fora das conformidades e das dimensões humanas inerentes a essas 
séries. Nesse tempo nada se modifica: o mundo permanece tal qual 
era, biograficamente a vida dos heróis também não se modifica, seus 
sentimentos permanecem inalterados, até mesmo as pessoas não 
envelhecem nesse período. Esse tempo vazio não deixa nenhum 
vestígio, nenhum sinal de conservação do seu decurso (BAKHTIN, 
1993, p. 217). 

 

Esse tempo é indeterminado, porque o que aconteceu ontem pode 

perfeitamente acontecer amanhã. É um tempo “vazio”, visto que nada modifica no 

mundo dos heróis, nem mesmo os sentimentos. 

Nos limites de cada acontecimento, as aventuras, os dias, as noites e 

até mesmo os minutos e segundos são segmentos temporais que se cruzam com as 

expressões de repente, justamente ou justo naquele momento. O termo de repente, 

rompe com a lógica casual e o enredo é interrompido pelo acaso que passa a 

comandar os acontecimentos da obra. Outro termo utilizado, justamente ou justo 

naquele momento, aponta o fato que ocorreu naquela determinada hora e local. 

Bakhtin (1993) justifica a utilização dos termos de repente e justamente, 

retratando da seguinte forma  

 

De repente e justamente são as características mais adequadas de 
todo esse tempo, pois em geral ele se inicia e atinge objetivo o curso 
dos acontecimentos, normal e pragmático ou submetido à 
casualidade, interrompe-se e dá lugar à intrusão do mero acaso com 
sua lógica específica. Essa lógica é uma coincidência casual, isto é, 
concomitância fortuita e ruptura casual, ou seja, não concomitância 
fortuita. Além disso, o “antes” ou “depois” dessa concomitância e 
dessa não concomitância fortuita assumem significado substancial e 
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decisivo (BAKHTIN,1993, p. 218). 
 

A articulação da trama não segue uma ordem cronológica e por isso 

sua sequência é infinita. O evento pode acontecer diversas vezes, pois o tempo da 

aventura não é considerado como tempo real na vida humana.  

Percebe-se que os heróis vivem no tempo de aventuras uma vida 

bastante tensa. Os percalços se misturam formando uma série temporal sem limitação 

interna. Todo o tempo do romance de aventura é governado pelo acaso. 

O estudioso (1993) reafirma que os elementos 

 

[...] do tempo das aventuras encontram-se nos pontos de ruptura do 
curso normal dos acontecimentos, da sequência normal da vida, 
casual ou final (...) o verdadeiro homem de aventuras é o homem do 
acaso; como homem com quem aconteceu algo, ele ingressa no 
tempo das aventuras, pois a iniciativa nesse tempo não pertence às 
pessoas (BAKHTIN, 1993, p. 220). 

 

É compreensível que os momentos da literatura de aventura não 

possam ser previstos com ajuda de análise racional, estudos ou previsões. 

No tempo de aventuras e do acaso, deuses e vilões aparecem na trama 

com sua lógica específica. A partir do século XVII, na literatura os destinos dos povos 

e reinos foram alterados pela colaboração do acaso. Exemplos desses romances 

históricos gregos são Artamênis ou Grande Cyrus de Scudery; o romance Arminius e 

Thusnelda de Lorenstein e os romances históricos de La Calprenède. Cria-se uma 

filosofia da história singular que adentra os romances e que colabora para a resolução 

dos destinos históricos conjuntamente com o hiato extratemporal de acordo com 

Bakhtin (1993). 

Em qualquer encontro no romance de aventuras é inseparável da 

definição espacial. Existe um motivo negativo para os heróis “não se encontrarem”, 

“se separarem” – a cronotopicidade é mantida, mas um ou outro elemento do 

cronótopo é considerado negativo (BAKHTIN, 1993, p. 222). 

É evidente que, de acordo com o contexto e com o motivo do encontro, 

as expressões verbais são variadas, sendo que com frequência, o cronótopo exerce 

na literatura e na vida, funções composicionais e colabora na culminância do 

desfecho.  

O encontro, em particular, no enredo do romance, acontece desde 

sempre. Já o cronótopo real, possui constante importância nas organizações, na vida 
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social e nacional. Os encontros diplomáticos, por exemplo, sempre regulares e com 

extremo rigor, onde tempo e espaço são fundamentais para que ele ocorra. É vasto o 

significado do cronótopo, em especial, “da estrada”, em literatura. São raras as obras 

que não foram constituídas pelo encontro que ocorrem no caminho da estrada. 

Enfim, reconhece-se a relevância do encontro, pois ele determina todo o 

destino do indivíduo, na vida, no cotidiano da pessoa e também na literatura. Esse é o 

motivo cronotópico do encontro.  

O tempo de aventuras na obra grega tem necessidade de uma 

extensividade espacial abstrata, pois a ligação do espaço e tempo traz um caráter 

puramente mecânico. Para que as aventuras aconteçam, é necessário muito espaço; 

a coincidência fortuita está ligada ao espaço e logicamente, pela distância ou pela 

proximidade. É indispensável para que o encontro seja bem-sucedido que os heróis 

superem a distância espacial.  

Assim define-se o cronótopo do tempo de aventuras como a “ligação 

técnica e abstrata do espaço e do tempo, pela reversibilidade dos momentos da série 

temporal e pela sua possibilidade de transferência de espaço” (BAKHTIN, 1993, p. 

225). 

O mundo também, salientado na obra de Bakhtin, interfere no cronótopo, 

pois é abstrato e estrangeiro do início ao fim da obra, para não limitar o poder absoluto 

do acaso; visto que a descrição do local é feita de forma isolada, excepcional e única. 

Descreve-se apenas as construções isoladas, certos fenômenos da natureza, 

costumes pertencentes ao país e ao povo. Desta forma as extravagâncias e as 

raridades completam o espaço do mundo estrangeiro no romance de aventuras. 

 

Esse isolamento e essa incoerência recíproca são inerentes a todos 
os objetos descritos no romance. Por isso, eles não caracterizam no 
todo os países representados (mais precisamente, evocados) no 
romance, pois cada objeto basta a si mesmo (BAKHTIN, 1993, p. 222).  

 

Os momentos composicionais e temáticos no romance de aventuras 

exercem grande papel na organização do enredo, pois eles são os índices da 

identidade humana, ou seja, a expressão na obra da identidade do indivíduo em si 

mesmo.  

De acordo com Bakhtin  

 

Nenhum gênero pode ser construído sobre o que é simples e 
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interessante. Para ser interessante ele deve tocar em algo de 
essencial. Pois somente pode ser importante uma vida humana, ou, 
em outro caso, algo que tenha relação direta com ela. E esse aspecto 
humano deve estar voltado, ainda que pouco, para o lado essencial, 
isto é, deve ter certo grau de realidade viva (BAKHTIN, 1993, p. 230). 

 

Para elaborar uma obra é necessário o interesse em escrevê-la. Além 

disso, a motivação deve ser de uma realidade viva, uma realidade concreta e 

essencial.  

Após o período da barroca, o significado de provações diminui 

acentuadamente nos romances gregos, mas o significado não morre, pelo contrário, 

perpetua em outras épocas e se enriquece de diversificado conteúdo ideológico, 

sendo que a própria provação conduz a resultados negativos. 

Durante todo o século XIX e início do século XX surgem as provações 

com vários sentidos, por exemplo, a provação da vocação, da escolha e da 

genialidade. No entanto, todas essas variantes das provações do romance grego 

estão ligadas ao tempo de aventuras e do espaço abstrato.  

 

 

3.1.2  Romance de aventuras e costumes 

 

 

O segundo romance aqui elencado será esmiuçado com intuito de 

conhecer o seu cronótopo. Ele é nomeado de romance de aventuras e de costumes. 

Nesse tipo de romance existe a associação mecânica do tempo das 

aventuras com o de costumes, sendo que essa “fusão” constitui um cronótopo criado 

especificamente por meio desse romance. 

Há particularidades que determinam o aspecto do tempo no romance de 

aventuras e costumes. Nele não existe o hiato extratemporal, porém há elementos 

que possibilitam a metamorfose do herói e determinam também o aspecto do tempo 

no romance. 

Na antiguidade, a compreensão do que é metamorfose percorreu 

caminhos bastante distintos. O primeiro conceito da ideia de metamorfose é 

proveniente da filosofia grega, onde a “transformação é paralela à ideia de identidade” 

e possui grande papel no “invólucro mitológico” (BAKHTIN, 1993, p. 235). O outro 

conceito possui desenvolvimento religioso, principalmente nos mistérios elêusicos. Os 
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mistérios receberam as influências orientais e desenvolveram as formas primitivas dos 

cultos cristãos.  

O surgimento de formas mágicas e rudimentares de metamorfose 

difundida entre o século I e II desta era são praticados por charlatães, tornando 

costume da época.  O seguinte conceito representa a vida depois da transformação 

folclórica e está presente apenas na literatura. E finalmente, o quarto conceito é o 

desenvolvimento da ideia de metamorfose literária. 

A filosofia, o folclore e o processo histórico influenciam na literatura. 

Bakhtin acredita que “a metamorfose tornou-se um modo de interpretação e de 

representação do destino particular do homem separado do conjunto cósmico e 

histórico” (BAKHTIN, 1993, p. 237).  

Em razão disto, possui plenas condições para envolver todo o destino da 

vida do homem, especialmente nos momentos de crise; com base na metamorfose 

consegue-se elaborar o tipo de representação da vida humana em seus momentos 

essenciais e de crise. Nada mais que imagens de um único homem, reunidas 

conforme as diferentes épocas, com objetivo de demonstrar a crise e a transformação 

do herói. 

Como ressalta Bakhtin (1993) nesse tipo de romance são representados 

dois momentos que decidem a vida humana e que determinam todo o seu caráter. Na 

maioria das vezes, ele oferece duas ou três imagens do mesmo homem separadas 

por suas crises e regenerações. 

Como exemplo, as hagiografias ou hagiologias que significam a biografia 

dos santos. Essa obra utiliza, duas ou mais imagens de homens, um de pecador 

(antes da regeneração), uma imagem do justo e do santo (após a metamorfose); é 

também um período dedicado ao sofrimento expiatório ou a luta interior. 

A partir do que foi detalhado, fica claro que os aspectos particulares do 

tempo de aventuras não é mais um tempo sem vestígios, mas possui marca profunda 

no próprio homem e em sua vida. Juntamente aos vestígios da vida humana, existem 

acontecimentos excepcionais que colaboram com o acaso. “Essa lógica do acaso está 

subordinada a uma lógica diferente, superior, que a engloba” (BAKHTIN, 1993, p. 

239). Em todas as aventuras o acaso continua a exercer seu papel sobre os heróis e 

também aos demais personagens. A consequência dos fatos influencia o caráter do 

herói, alterando seu próprio destino; a série de aventuras vividas por ele confirma e 

altera a identidade, na construção de um novo herói purificado e regenerado. O acaso 
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é percebido e utilizado de modo novo (BAKHTIN, 1993, p. 240). 

Para a compreensão e entendimento das diferenças entre o romance 

grego e o de costumes, Bakhtin explica da seguinte maneira 

A responsabilidade do homem é a base de toda a série. Enfim, a 
própria substituição da imagem de imagens de um mesmo homem 
torna a série essencialmente humana. (...) Aqui no campo da 
metamorfose da metamorfose mitológica, alcança-se a assimilação 
de um aspecto de tempo mais efetivo e mais real. Ele não é somente 
técnico, não é simples alinhamento de momentos, de horas, de dias, 
reversíveis, intercambiáveis e sem limitações internas; a série 
temporal, aqui, é um todo essencial e irreversível. Em virtude disso, 
desaparece o caráter abstrato e inerente ao tempo de aventuras 
grego. Pelo contrário, essa nova série temporal exige concretude na 
exposição (BAKHTIN, 1993, p. 241). 

 

Entretanto, o homem representado no romance de costumes tem 

limitações importantes e sempre se encontra isolado e privado. A culpa, o castigo, a 

purificação e a beatitude têm caráter individual e pessoal. Este se encontra isento de 

caráter criativo. Na verdade, a atividade humana se manifesta num ato negativo e 

intempestivo. Assim, a eficácia da série de acontecimentos limita-se à imagem do 

próprio homem e seu destino, sendo que ela não deixa traços no mundo 

circundante. O homem se transforma, sofre uma metamorfose independente do 

mundo, por isso a metamorfose assume caráter particular. 

No romance o cronótopo exerce papel fundamental na história do 

gênero, pois sua base é folclórica. Para a realização da metáfora do “caminho da 

vida” utiliza-se o folclore para ilustrar essa passagem. Pode-se dizer que este 

caminho não é uma simples estrada, mas sempre o todo ou uma parte do caminho 

da vida humana. Sabe-se que o cruzamento é sempre o ponto que decide a vida 

do homem folclórico. Portanto, os signos da estrada são os signos do destino e por 

isso o cronótopo romanesco da estrada é tão concreto e circunscrito, tão 

impregnados de motivos folclóricos (BAKHTIN, 1993, p. 242). 

O deslocamento do homem no espaço torna-se concreto e satura-se 

de um tempo substancial. Na verdade, ele é preenchido pelo sentido real da vida e 

juntamente com a relação do herói e o destino. Desta forma, o cronótopo adquire um 

sentido novo e mais concreto.  

A concretude desse cronótopo permite o desenvolvimento de uma vida 

corrente. Embora, a vida corrente desenvolva-se a partir da estrada e suas 

ramificações e caminhos laterais. O herói e os principais acontecimentos que 
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decidem a vida da personagem estão fora da vida cotidiana; algumas vezes ele 

apenas observa, outras vezes mistura-se com a força heterogênea, não participa da 

vida diária e nem é determinada por ela.  

Bakhtin (1993) alerta que o herói vive acontecimentos exclusivos, fora 

da vida cotidiana que são determinados pela série: culpa-castigo-redenção-

beatitude. O significado e diversos métodos para descobrir e revelar acontecimentos 

da vida privada através de categorias jurídico criminal consistem em importante 

história do romance. 

Percebe-se que o crime exerce grande papel no romance, pois os 

segredos da vida privada denunciam a natureza do homem, que muitas vezes é 

espiado e inquerido. O herói durante a metamorfose transforma-se em um “terceiro” 

personagem em relação à vida cotidiana privada, simplesmente, porque ele é capaz 

de olhar e escutar às ocultas. 

Outros personagens como o criado, o aventureiro, o trapaceiro e a 

alcoviteira, possuem uma posição privilegiada da vida dos heróis, seus segredos e 

sua intimidade. 

No caso do aventureiro, ele exerce papel parecido com o parvenu 

(pessoa que adquire ascensão social); pois não possui lugar definido na vida 

privada, ainda irá constituir carreira, obter riqueza ou prestígio na sociedade em que 

vive. Como começa sua carreira por baixo, mantém contato com criados, prostitutas 

e alcoviteiras que revelam os segredos mais íntimos de seus patrões. Tal posição é 

favorável para demonstrar e compreender as diferentes camadas da vida privada. 

No romance foi criado outros métodos suplementares, às vezes muito 

apurados e espirituosos, mas desprovidos de significado substancial e típico. Nesse 

caso, através das personagens do trapaceiro, do criado, do aventureiro e da 

alcoviteira, consegue-se ouvir e espiar a vida privada. 

Desta forma, Bakhtin (1993) diferencia outros cronótopos da seguinte 

forma  

 

[...] a literatura antiga conhecia somente o tempo cíclico idealizados 
dos usos e costumes agrícolas, que se entrelaça com o tempo 
mitológico da natureza (etapas básicas do seu desenvolvimento: 
Hesíodo-Teócrito- Virgílio). O tempo da vida cotidiana distingue-se 
nitidamente desse tempo cíclico (em todas as suas variantes). Ele é 
completamente isolado da natureza (e dos ciclos mitológicos e 
naturais). Essa ruptura entre o plano de usos e costumes e a 
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natureza é até mesmo sublinhada (BAKHTIN, 1993, p. 248). 

 

Enfim, nos modelos de romance de aventura e de costumes aparece 

em primeiro plano a metamorfose atribuída ao pecador ou a uma confissão. Essa 

forma única de descrever o romance encontra-se também em outro tipo de romance 

antigo, o de biografias que se pretende eludir em seguida. 

 

 

3.1.3  Biografia e autobiografias 

 

 

O terceiro tipo de romance é o biográfico. Esta obra não foi criada na 

antiguidade com as mesmas características que se conhece atualmente, mas elas 

exerceram influência sobre o romance europeu. O romance aqui estudado está 

fundamentado na imagem construída do homem que percorreu seu caminho de 

vida. 

No clássico literário grego existem duas formas de autobiografias. O 

primeiro tipo é denominado platônico, pois houve sua primeira manifestação na obra 

de Platão, intitulada A Apologia de Sócrates e Fédon. A conscientização 

autobiográfica do ser humano está intimamente ligada à metamorfose mitológica, 

que apoia-se no cronótopo daquele homem que pretende encontrar o caminho 

verdadeiro do conhecimento. 

Bakhtin (1993) em sua obra, dá margem ao entendimento de que o 

novo cronótopo se desenrola durante a vida da personagem.  

A vida desse indivíduo que busca, desmembra-se em épocas ou em 

níveis precisamente limitados. O caminho passa pela ignorância presunçosa ou pelo 

ceticismo autocrítico e pelo conhecimento de si mesmo para o verdadeiro 

conhecimento. 

Como salienta Bakhtin (1993) o esquema desenvolvido por Platão para 

o caminho do indivíduo, na época por ele estudado (romano-helênica) é bastante 

complexo e com elementos significativos que é composto pela passagem do 

indivíduo por diversas escolas filosóficas, juntamente com a orientação dos 

segmentos temporais de sua vida. 

Além disso, no esquema platônico existe a crise e transformação que 
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se revela claramente em comparação à ascensão da alma para a contemplação de 

ideias.  Nesse caso os fundamentos mitológicos e religiosos são revelados 

nitidamente. Com tudo torna-se clara a relação com as histórias de metamorfose 

tratadas no capítulo anterior. 

Na obra Apologia, o tempo biográfico real está quase totalmente 

dissolvido no tempo ideal e abstrato dessa metamorfose, porém a imagem de 

Sócrates não se manifesta nesse esquema desenvolvido. 

No segundo tipo de romance grego a autobiografia e a biografia 

retórica se encontram no discurso civil, fúnebre substituído pelo lamento, nomeado 

em russo de enkomion.  

Para comentar sobre esse tipo clássico de autobiografias ou biografias 

é necessário compreender que estas formas de expressão eram atos verbais 

cívicos-políticos, de glorificação ou de autojustificação públicas. É por isso, que o 

cronotopo real se revela na sua vida ou na de outros, sobre diversas facetas da 

imagem do ser humano e logicamente de sua praça pública (a ágora). 

O ponto de partida do encômio é a imagem ideal e de vida para um 

chefe de estado, visto que é a junção que essa posição exige, as qualidades e 

virtudes de um chefe de estado; por isso há necessidade de glorificação. Nesse 

momento a imagem ideal e do falecido fundem-se. A personagem é glorificada e 

evocada no momento culminante da sua existência. 

Bakhtin ressalva que  

 

A conscientização homem apoia-se, aqui somente sobre os aspectos 
de sua personalidade de sua vida, que são voltados para o exterior, 
concernentes tanto aos outros como a si próprio, sendo que apenas 
neles a consciência procura seu apoio e sua unidade, ela conhece 
absolutamente outros aspectos intimamente pessoais, “por si só”, 
individuais e irrepetíveis (BAKHTIN, 1993, p. 255).  

 

Nesta perspectiva o caráter específico, normativo e pedagógico, 

observado na autobiografia, nada mais era que o relato fiel da personagem. 

Percebendo nitidamente um ideal educativo e formador. 

Durante o encômio surgiu a primeira autobiografia sob forma de 

defesa, a qual recebeu enorme influência em toda a literatura mundial.  

Historicamente, esta autobiografia começa a dividir a opinião pública. O 

cronótopo real foi moldado pela família romana que ofereceu o fundamento da vida. 
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Pode-se afirmar que a autobiografia é um documento da consciência familiar e 

ancestral, mantendo um caráter público. A consciência era orientada para uma 

lembrança da linhagem, da ascendência e também da hereditariedade. Além de ser 

transmitida pelos pais, a família guardava manuscritos de todos os descendentes da 

linhagem. Era escrita com o objetivo de transmitir tradições familiares-patriarcais 

durante diversas gerações. Isso transforma esse fato em público-histórico e 

nacional.   

A consciência romana demonstra o elo entre os antepassados e os 

descendentes que ainda não estavam na vida pública. Embora não seja tão 

harmoniosa, essa consciência penetrou profundamente no tempo. 

Existe outra particularidade da autobiografia romana retratada por 

Bakhtin. O papel dos presságios na vida individual e pública unem 

indissoluvelmente, pois eles são o início e a realização dos atos praticados pelo 

Estado, que procura interpretações para prosseguir as atividades.  

Os romanos acreditavam que os presságios eram indícios do destino 

da nação e poderiam influenciar na felicidade ou na desgraça. Os ditadores ou 

chefes militares mudavam suas personalidades de acordo com os prodígios. Como 

estes indícios do destino, tanto individual como social, eram indissolúveis eles se 

confundem. 

Bakhtin (1993) salienta da seguinte forma 

 

Trata-se, antes de mais nada de uma felicidade, estritamente pessoal 
e privada, pois é essa a felicidade nos negócios, nas iniciativas do 
Estado, nas guerras. Ela é totalmente inseparável dos negócios, da 
criação artística, do trabalho, do seu conteúdo objetivo e público-
estatal. Desse modo, a noção de felicidade, aqui, inclui nossos 
conceitos de “talento”, de “intuição” e a noção específica de 
“genilialidade” que teve muita significação na filosofia e na estética 
do final do século XVIII (Jung, Haman, Herder, gênios tempestuosos) 
(BAKHTIN, 1993, p. 257). 

 

Nos séculos seguintes os elementos públicos e da arte são renegados 

e esquecidos para a felicidade, pois ela é considerada um princípio pessoal e ao 

mesmo tempo privado, livre de criatividade.   

Outra importante forma de autobiografia romano-helênica são os 

trabalhos “sobre escritos pessoais”. Era oferecido um catálogo de obras com seus 

temas evidenciados e assinalados com intuito de demonstrar os que possuíam êxito. 
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Neste caso a consciência pessoal é revelada apenas ao grupo de leitores da obra e 

adquire notoriedade na sociedade em questão.   

Além disso, é relevante destacar a importância de Aristóteles sobre os 

métodos característicos das biografias. O filósofo orienta a constituição das 

biografias sobre a doutrina da enteléquia como fim e ao mesmo tempo base da 

evolução. Bakhtin (1993) revela uma “inversão caracteriológica” no gênero que 

exclui o verdadeiro por vir do caráter. Para Aristóteles a juventude é apenas a 

antecipação da maturidade. Sendo que existe a introdução de elemento dinâmico 

que possibilita o exercício das virtudes, dando-lhes estabilidade. Tal luta entre as 

emoções reforçam o que é proveniente do caráter, ou seja, nada de novo. Na 

verdade, a estrutura do homem completo, permanece estável, sem alteração. 

Com a utilização dessa estrutura são formados dois tipos de biografias 

antigas.  

O primeiro é chamado de energético, pois adota o conceito aristotélico 

de energia. Acredita-se que a existência e a essência total do homem estão na ação, 

na energia manifestada através das atitudes do ser humano. Nesse conceito as 

ações ou manifestações humanas podem revelar-se apenas em uma direção. Aqui 

os motivos expressivos não determinam o caráter. A essência interior e exterior do 

ser já existia, elas são constituídas por uma determinada energia, que demonstram a 

maturidade e a plenitude da essência. 

É por isso que a vida humana não pode ser a enumeração analítica 

das virtudes ou vícios, mas a representação dos atos praticados pelo homem. Na 

realidade, o tempo biográfico não interfere no caráter, pois os traços deles não 

possuem cronologia.  

O segundo tipo de biografia é chamado de analítico. Bakhtin (1993) 

observa que ele é sustentado  

 

[...] pelo esquema de rubricas, pelas quais distribui-se todo o material 
biográfico: a vida social, a vida familiar, comportamento na guerra, 
relação com os amigos, aforismos dignos de lembrança, virtudes, 
vícios, aparência exterior, habitus, etc (BAKHTIN, 1993, p. 259). 

 

Na verdade, as particularidades do caráter são escolhidas de acordo 

com os fatos e acontecimentos durante diferentes épocas da vida da personagem. 

Por isso, a série temporal está fragmentada em uma mesma rubrica que contém 
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épocas distintas da vida. 

Foi em praça pública que surgiu e tomou forma os dois tipos de 

consciência autobiográfica e biográfica do homem e da sua vida na Antiguidade 

Clássica. Portanto, o cronótopo em questão retrata as manifestações do povo 

simples que estavam em praças, feiras, barracas; tudo que possuía nas cidades 

europeias do século XIII, XIV e seguintes. Na verdade, a praça nada mais era do 

que o Estado, seus órgãos, a corte, a ciência e a arte.  

Bakhtin (1993) caracteriza esse cronótopo como 

 

Extraordinário, onde todas as instâncias superiores, desde o Estado 
até a verdade, eram representadas e personificadas concretamente, 
estavam visivelmente presentes. E nesse cronotopo concreto, que 
parece englobar tudo, realizava-se a exposição e a recapitulação de 
toda a vida do cidadão, efetuava-se a sua avaliação público civil 
(BAKHTIN, 1993, p. 252). 

 

Fica claro que, o homem aqui representado não possuía nenhum 

segredo íntimo, uma vez que, ele é “aberto de todos os lados”, na verdade é visto 

pelo avesso. Então, “nele não há nada para si só”, não há nada que não esteja 

sujeito a avaliação público-estatal. Tudo é público do começo ao fim (BAKHTIN, 

1993, p. 252).  

Amorin (2014b) define da seguinte forma o tempo em seu artigo 

Cronótopo e exotopia 

 

O sujeito da cultura popular é o sujeito coletivo. Seu espaço é a 
praça pública, espaço de todos. O coletivo remete aqui a ideia de 
uma sociedade sem classes em que todos compartilham do trabalho 
e, por conseguinte, compartilham do tempo. Tempo compartilhado, 
porque suposto como anterior e posterior a sociedade de classes 
(AMORIN, 2014b, p.103). 

 

O tempo compartilhado integra o passado e o futuro com o objetivo de 

ressignificá-lo. Na verdade, as gerações desempenham papel fundamental de 

transmissão e superação dos tempos. Aqui, ele é definido como a grande 

temporalidade, porque projeta a humanidade para além do contexto conhecido e 

representado pelo ser humano. Esse tempo é considerado utópico, pois abre 

possibilidades de renovação de sentidos passados e futuros, ou seja, ele nunca 

morre, já que é um espaço de constante modificação. 
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Bakhtin (1993) afirma que o grego da época clássica contemplava a 

sua existência de maneira visível e audível, não conhecia uma consciência muda ou 

até mesmo reflexões isoladas. O interior, na imagem do grego, encontrava-se no 

mesmo plano do exterior, tanto para os outros como para si era homogêneo. 

As praças tinham grande significado para o povo grego, pois elas como 

locais públicos possibilitavam a exteriorização do homem, juntamente com o povo. 

Assim, a imagem da literatura clássica é imitável e confundível. O que é carnal está 

espiritualizado e intensificado o que é espiritual acontece o seu inverso.  

Em Goethe isso é percebido. A natureza “não tem núcleo e nem 

invólucro” e é nisso que reside as imagens dos homens desta época. 

Para Bakhtin (2011, p. 227) o tempo é reconhecido “como um todo em 

formação, um acontecimento”. Identificar os indícios do curso do tempo em tudo 

desde a natureza até nos conceitos abstratos. Ele se revela em acontecimentos 

corriqueiros, como o pôr do sol, o despertar do dia com o cantar do galo, o passar do 

tempo através dos anos e até mesmo com as modificações das personagens 

durante o enredo como aparecimento de rugas, alteração de vestimentas, aquisição 

de responsabilidades de cada personagem.  

“A capacidade de ver e ler o tempo como todo espacial do mundo” 

(BAKHTIN, 2011d, p. 225) e os indícios criados pelo homem como cidades, ruas, 

casas, construções, edificações, transformações da paisagem natural são 

características oferecidas pelo artista para que os leitores compreendam o que ele 

vê e pretende expressar. O propósito é combinar o que foi capturado pela lente 

ocular com o processo cognitivo, pensamento. Essas duas habilidades não se 

dissociam até a conclusão da obra, na verdade as últimas palavras escritas pelo 

autor-criador. 

As contradições socioeconômicas também colaboram na identificação 

do cronótopo. Elas são materializadas pelas diversidades visíveis oriundas das 

classes sociais, como locais frequentados (cafés, boates, óperas, teatros); até 

mesmo roupas, vestimentas puídas, sujas, novas, de grifes entre outras e a 

capacidade de arguição das personagens; como conversam, uso de gírias ou 

mesmo de palavrões durante o diálogo.  

Johann Wolfgang Von Goethe foi um importante romancista, 

dramaturgo e filósofo alemão que nasceu na cidade de Frankfurt, em 28 de agosto 

de 1749. Goethe formou-se em Direito e chegou a atuar como advogado por pouco 
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tempo. Como sua paixão era a literatura, resolveu dedicar-se a esta área.  

Bakhtin (2011a) relata Goethe no livro Estética da Criação Verbal como 

insuperável, porque ele possui uma visão do tempo artístico-histórico. E consegue 

particularmente representar o cronótopo do homem em formação.  

O tempo histórico discutido por Bakhtin (2011a) foi representado em 

alguns textos escritos por Goethe. Nos textos encontramos vestígios da passagem 

do tempo natural, dos costumes, das estações do ano, da época de plantio e 

colheita. O tempo delimitado pelas atitudes humanas se estende durante todo o 

século XVIII e tem peso na expressão de Goethe, pois revela o despertar do 

sentimento do tempo na natureza e na vida humana. É nesse contexto que 

aparecem os sinais do tempo histórico, visto que através das contradições da 

atualidade, ao perder o caráter eterno e absoluto apresenta a heterogeneidade 

temporal e a simultaneidade dos fatos.  

Goethe no ano de 1786 escreveu importantes obras como, por 

exemplo, Torquato Tasso (drama), Ifigênia em Taúrides (peça de teatro) e 

as Elegias Romanas. Porém, sua grande obra foi o poema Fausto, escrito em 1806. 

Baseada numa lenda, esta obra relata a vida de Dr. Fausto, que vendeu a alma para 

o diabo em troca de prazeres terrenos, riqueza e poderes ilimitados. Escreveu 

também sobre temas científicos. Demonstrou grande interesse por botânica e pela 

origem das formas de vida (animal e vegetal).  

Em reflexões sobre a natureza, a arte e os costumes, Goethe percebe 

a necessidade de “representar por tabelas ou desenhos qualquer palavra compatível 

com a visibilidade mais precisa” (BAKHTIN, 2011d, p. 228). Desta forma, conseguia 

“com o auxílio de poucas” linhas e os detalhes ele completava com palavras que 

escrevia ali mesmo no desenho. Esses surpreendentes híbridos artísticos permitiam-

lhe restaurar com precisão na memória de qualquer região (Localitat) que pudesse 

lhe servir para um verso ou relato. 

Realmente o autor não acreditava no invisível e na estaticidade de um 

objeto, pois enxergava a diversidade de tempos, o sentido temporal. Para Goethe 

essa manifestação dos tempos são relíquias dos diferentes graus e formações do 

passado e como embriões de um futuro mais ou menos distante.  O autor, em “tudo 

que o olho vê encontra o tempo” (BAKHTIN, 2011d, p. 229). 

Nas épocas posteriores o homem, privado e isolado, perdeu o princípio 

da vida pública. A mudez, a cegueira e a solidão penetraram o íntimo do ser 
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humano. A consciência adquirida anteriormente pelo cronótopo popular perde o que 

tinha de tão real e único. No mundo individual, surgiram novas esferas sexuais que 

antes se falava apenas na intimidade do quarto do casal. Agora a imagem do 

homem tornou-se múltipla e composta por um núcleo subdividido em: invólucro, 

exterior e interior. 

Para continuidade do capítulo faz-se necessário abordar o romance de 

literatura infanto-juvenil e sua trajetória até os dias atuais, visto que o corpus 

analisado nas páginas posteriores tem como público alvo crianças e jovens. 

Ainda, neste capítulo serão elucidadas as características inerentes ao 

romance infanto-juvenil os quais contribuem para reflexão de jovens brasileiros. 

 

  

3.2 ROMANCE DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

 

 

A literatura infanto-juvenil, mesmo pertencendo à uma ramificação da 

literatura geral, pretende, na maioria das vezes, escrever conteúdos direcionados à 

uma determinada faixa etária. Algumas obras possuem conteúdos capazes de 

lapidar o imaginário humano, auxiliar a compreensão e a resolução de conflitos 

internos de cada indivíduo em particular. 

A leitura de romances, principalmente infanto-juvenis, possui papel 

relevante também no processo de formação de sujeitos leitores, críticos e reflexivos.  

Esse gênero discursivo deve ser mais explorado, visto que possibilita e 

difunde aflições e desejos de adolescente durante a puberdade. Embora, seu valor 

artístico contribua para a aprendizagem de diversos jovens, nem sempre foi 

reconhecido e explorado pelos estudiosos e educadores do país. Buscar-se-á apoio 

nas reflexões de Bakhtin (1997; 1998; 2006) que estudou profundamente o romance, 

mas que não aplicou suas reflexões ao gênero romanesco infanto-juvenil.  

Por isso, é importante expandir os estudos acerca da literatura infanto-

juvenil, visto que os temas tratados nessas determinadas obras têm um papel 

fundamental no desenvolvimento intelectual de crianças e jovens. 

A leitura de livros antes do século XVIII era restrita à crianças e 

adolescentes de famílias abastadas. Certamente crianças integrantes das classes 

mais elevadas tinham acesso aos clássicos da literatura. 
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Zilberman (1985) ressalta que, durante esse período, as crianças 

pertencentes às classes populares não tinham sequer o direito de ler e escrever. Os 

menos providos de riquezas, de classes populares tinham acesso apenas à tradição 

oral, difundida durante os encontros dos mais velhos com os mais jovens, em rodas 

de conversas. 

A autora (1985) lembra que, as crianças conviviam igualmente com os 

adultos, não existindo separação entre os mundos infantil e adulto, ou uma visão 

especial e dedicada à infância. Não se escrevia, portanto, para as crianças. Não 

havia livros dedicados à educação infantil ou juvenil.  

Essa distinção do universo adulto em relação ao infantil não existia, 

porque as crianças eram reconhecidas como pequenos adultos. 

 

Segundo Regina Zilberman (1985),  

  

[...] a concepção de uma faixa etária diferenciada, com interesses 
próprios e necessitando de uma formação específica, só acontece 
em meio à Idade Moderna. Esta mudança se deveu a outro 
acontecimento da época: a emergência de uma nova noção de 
família, centrada não mais em amplas relações de parentesco, mas 
num núcleo unicelular, preocupado em manter sua privacidade 
(impedindo a intervenção dos parentes em seus negócios internos) e 
estimular o afeto entre seus membros (ZILBERMAN.1985, p.13). 

 

As crianças não eram percebidas socialmente como seres diferentes 

dos adultos, por isso compartilhavam dos mesmos costumes, das vestimentas e até 

mesmo dos ambientes caseiros, sociais e do trabalho que era desenvolvido pelos 

pais. 

Somente a partir do século XVIII que as crianças são consideradas 

seres diferentes do adulto, com peculiaridades próprias, havendo a necessidade de 

receber uma educação diferenciada, que as preparassem para a vida. Nesse 

momento, elas são vistas como um indivíduo que necessita de atenção especial, 

dependendo de um responsável, capaz de contribuir e zelar pelo seu crescimento 

integral (psicológico, social e econômico). 

Lajolo e Zilberman (2007) ressaltam que algumas histórias surgiram 

com Fenélon, mas elas tinham a intenção de educar moralmente as crianças. A 

história era demarcada claramente pela apresentação do bem e do mal. Nesse caso, 

o bem deveria ser aprendido e o mal ser desprezado, enfim, uma cartilha para a boa 
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conduta. 

Conforme as autoras (2007) se a literatura infantil europeia teve seu 

surgimento em 1691, com Charles Perrault, com os Contos da Mamãe Gansa, a 

literatura infantil brasileira só veio surgir muito tempo depois com a notícia do 

aparecimento de uma obra e outra para crianças. Os primeiros livros de literatura 

infantil brasileira eram provenientes da literatura europeia que aqui foram traduzidos 

e adaptados para a literatura brasileira. 

Carlos Jansen e Figueiredo Pimentel são os responsáveis pelas 

traduções e adaptações de obras estrangeiras para crianças. Devido a eles, 

circularam no Brasil, Contos de Seletos das mil e uma noites (1882); Robson Crusoé 

(1885), Viagens de Gulliver (1888); As aventuras do celebérrimo Barão de 

Munchhausen (1891); Contos para filhos e netos (1894) e D. Quixote de la Mancha; 

todos traduzidos para a língua portuguesa por Jansen. Já os clássicos de Grimm, 

Perrault e Andersen são divulgados nos Contos da Carochinha (1894). nas Histórias 

da avozinha (1896) e nas Histórias da Baratinha (1896); assinadas por Pimentel e 

editadas pela Livraria Quaresma (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p. 27, grifos do 

autor). 

Lajolo e Zilberman (2007) relatam claramente como era o sistema 

literário do país 

 

Até a chegada de D. Joao VI, em 1808 o suporte editorial (e até 
mesmo tipográfico) necessário para o assentamento de um sistema 
literário era, mais do que precário e inexistente. Decorre muito tempo 
até que as tipografias, editora e livrarias tornem o livro um objeto não 
tão raro, ao menos nos centros urbanos mais importantes (LAJOLO; 
ZILBERMAN, 2007, p. 24). 

 

Por volta da segunda metade do século XIX, a leitura de revistas, 

folhetins e livros de autores brasileiros já era hábito entre a população privilegiada. 

É possível perceber que a história da literatura infantil brasileira surgiu 

tardiamente, no período de transição entre a Monarquia e a República, e a ascensão 

da burguesia. O governo reuniu todos os partidos republicanos regionais na 

consolidação da política econômica que favorecia o café, produto destinado à 

exportação. Ele pretendia adotar posição abolicionista, visto que interessava a 

mudança da mão-de-obra escrava para a assalariada, porque a escravidão exigia 

grande manutenção e renovação sempre de indivíduos. Além disso, interessava aos 
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países mais desenvolvidos, como a Inglaterra, a ascensão do mercado interno 

brasileiro, pois a nascente indústria não poupava esforços para fidelizar os seus 

clientes com a produção. 

Provenientes da acelerada urbanização, há o surgimento de classes 

consumidoras de diversos produtos industrializados e culturais. O segundo que são 

de nosso interesse cai no gosto das massas populares como revistas femininas, os 

romances ligeiros, os materiais escolares e os livros para crianças.  

Lajolo e Zilberman (2007) ressaltam que  

 

Além de o modelo econômico deste Brasil republicano favorecer o 
aparecimento de um contingente urbano virtualmente consumidor de 
bens culturais, é preciso não esquecer a grande importância- para a 
literatura infantil- que o saber passa a deter no novo modelo social 
que começa a se impor. Assim, também as campanhas pela 
instrução, pela alfabetização e pela escola davam retaguarda e 
prestígio aos esforços de dotar o Brasil de uma literatura infantil e 
nacional (LAJOLO; ZILBERMAN 2007, p. 26). 
 

Foi necessário ao povo brasileiro e, principalmente, aos governantes a 

modificação e a efetivação de um novo modelo de escola; bem como a necessidade 

da literatura infantil para enriquecimento das instituições escolares e também da 

cultura brasileira. 

Como salientam as pesquisadoras (2008) esse clima de valorização da 

escola e simultaneamente a produção literária, demonstra a carência de material 

adequado de literatura para as crianças brasileiras. Neste período, em meio às 

lamentações de ausência de material dedicado à infância, é notória a importância do 

hábito de ler para a formação do cidadão. Tantos apelos e denúncias para a 

alteração desta realidade foram atendidos por intelectuais, jornalistas e professores 

que juntaram seus esforços para a produção de livros que tinham endereço certo: o 

corpo discente das escolas, igualmente, reivindicadas como necessárias à 

consolidação do projeto de um Brasil moderno. 

Nota-se que esta maturidade da população brasileira em produzir 

produtos culturais mais modernos, dirigidos a uma determinada faixa etária, motivou 

em 1905 a publicação da revista infantil O Tico-Tico. O sucesso no lançamento foi 

tão grande que a revista permaneceu no cenário editorial alimentando o imaginário 

infantil nacional até 1962, para decepção e tristeza de várias gerações de brasileiros.  

Outros autores como Olavo Bilac, Júlia Lopes e Tales de Andrade também 
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enveredam na literatura infantil escrevendo contos e romances. 

Muitas vezes a infância é considerada como o espaço da alegria, da 

inocência e da falta de domínio da realidade. Por esse motivo, os livros que são 

escritos possuem o objetivo de educar e também ajudar as crianças e jovens no 

enfrentamento da realidade.   

De acordo com a Psicologia da Aprendizagem, a infância é uma etapa 

de preparação do pensamento para a vida adulta, ou seja, o pensamento infantil 

ainda, não tem uma lógica racional. Segundo esta concepção, a literatura infantil é 

determinante para o engendramento de conhecimentos capazes de adequar o ser 

humano às fases do raciocínio infantil, entendido como idade cronológica.  

Essas etapas vivenciadas pelas crianças, na atualidade, são possíveis 

de serem percebidas e a literatura contribui para a aprendizagem desses conceitos 

de forma lúdica, prazerosa e demonstrando os conflitos, os medos e as dúvidas 

existentes durante essa faixa etária.  

A literatura infantil se configura em uma área privilegiada na tentativa 

de estabelecer conexões com fatos políticos, sociais, culturais de uma época. 

Através de suas histórias, é possível identificar diversas práticas de um tempo, seus 

interesses e seus atores (participantes ficcionais). 

O próximo capítulo versará sobre A mocinha do Mercado Central e a 

autora. Para tanto, será apresentado um breve olhar sobre a obra, orientando 

durante esse percurso, o leitor sobre o conjunto de fatos que corroboram para a 

produção de sentido do discurso romanesco em questão e em seguida, a análise do 

corpus. Para entendimento do percurso analítico será necessário à transcrição de 

excertos da obra, relacionando-os com o arcabouço teórico. Enunciados estes que 

comprovam como Maria conseguiu constituir a sua identidade, abordando diálogos 

entre ela e os sujeitos inseridos nos cronótopos por onde a heroína esteve, a fim de 

compreender como o dialogismo bakhtiniano se fez presente na obra pesquisada. 
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4 A MOCINHA DO MERCADO CENTRAL E A AUTORA 

 

 

O enunciado reflete a interação social do falante, do ouvinte e do herói 
como o produto de fixação, no material verbal, de um ato de comunicação 
viva entre eles.  

       Bakhtin 

 

Stella Maris Rezende nasceu em 1950, perto da Serra da Saudade, no 

município mineiro de Dores do Indaiá. Consolidou sua carreira em Brasília e hoje 

mora no Rio de Janeiro. É autora de quarenta livros. Viveu parte da infância em Belo 

Horizonte, no Bairro Salgado Filho.  

Em sua página da internet, www.stellamarisrezende.com.br, a autora 

relata alguns fatos de sua história pessoal que contribuíram para ser escritora.  

Quando criança foi influenciada pela mãe que contava muitas histórias para ela de 

diferentes formas, floriando e deixando-a deslumbrada e pelo pai, Mário Rezende da 

Silva, comprando todos os livros que ela desejava, muitas vezes se sacrificava para 

adquirir as obras para a filha. Isso foi muito importante, pois oferecia um suporte à 

menina para ter os livros dentro de casa, além do acesso à biblioteca escolar, 

ativando a imaginação, os sonhos e a fantasia da pequena leitora. O pai foi para 

Brasília para recomeçar a vida, visto que estava em situação financeira precária. 

Então o resto da família mudou-se para lá no ano seguinte, em 1962. Desde 2007 

reside no Rio de Janeiro.  

Fez o Curso de Normal, antigo magistério e em 1969 foi para a 

Universidade de Brasília (UNB), onde estudou durante cinco anos e se formou em 

Letras (Português/Inglês). Incentivada por seu Professor, Cassiano Nunes a publicar 

seus primeiros poemas no Correio Brasiliense (Jornal de Brasília). Posteriormente, 

formou-se no mestrado em Literatura Brasileira com a dissertação sobre literatura 

infantil, onde estudou a “Terra dos Meninos Pelados” e “Histórias de Alexandre” de 

Graciliano Ramos.  

Fez curso de Arte Dramática, atuou em diversas áreas do Ensino. Foi 

professora dos Cursos de Extensão na área de Letras da UnB, professora do Ensino 

Fundamental e Médio da rede pública de ensino. Coordenadora de bibliotecas da 

Regional de Ensino de Taguatinga.  

A autora relata em entrevista que: 

http://www.stellamarisrezende.com.br/
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A linguagem comum diz coisas que todo mundo vê, mas o artista 
mostra o outro lado do mundo que é muito mais interessante e que 
vale a pena ser visto. Faz com que a alma humana pense em sua 
condição humana, nessa perplexidade, nessa vida. Para que nós 
vivemos aqui e de onde nós viemos. Acho importante fazer com que 
as pessoas pensem sobre isso (REZENDE, 2011). 

 

Nos anos 80 foi apresentadora de programas infantis da TV Record e 

da extinta TV Manchete. Atriz, cantora, dramaturga, diretora de teatro, desenhista e 

pintora; Stella Maris possui dezenas de livros publicados e premiados, entre 

romances, novelas, crônicas, contos e poemas, para público adulto e infanto-juvenil. 

Atualmente, além de escrever, Stella Maris ministra a oficina Letras 

Mágicas, que incentiva a leitura e a escrita entre crianças, jovens e adultos. 

No documentário Impressões do Brasil (2011) a autora relata a 

importância da literatura, bem como a sua trajetória até os dias atuais como escritora 

renomada e de grande sucesso no país. Para ela “a literatura pretende encantar, 

emocionar e sua função como artista é incomodar, pois a literatura toca em 

determinados aspectos que são fundamentais para a busca da alma humana” 

(DUQUE, 2011).  

De todas as atividades realizadas pela autora, a que mais a agrada é 

ser contadeira de histórias, como ela mesma a nomeia.  

Desde muito pequena já se encantava em ouvir e contar histórias de 

diferentes maneiras. Reunia primos e colegas para contá-las, sendo que ainda nem 

sabia o que falar, simplesmente começavam assim, “era uma vez...” Foi assim que 

desde muito cedo a menina descobriu o poder que a palavra possuía. 

Ainda na infância percebeu que a sua vida seria envolvida pela magia 

das palavras.  Aos oito anos, com a ajuda da Professora Dona Marlene, que lia 

história no intervalo entre as aulas, foi pedido uma composição. A aluna, chamada 

carinhosamente pela docente de Stelinha, entregou vinte páginas escritas à mão. 

Vendo que a sua redação era a última a ser entregue, a menina se preocupou. 

Imaginava ela que a professora não tinha gostado. Ao entregar a composição, a 

professora chegou e disse: Stelinha, você será escritora! 

Depois dessa notícia Stella passou a frequentar o local mais importante 

da escola, a biblioteca. Então começou a ler Olavo Bilac, Henriqueta Lisboa, Cecília 

Meirelles, Casimiro de Abreu, os contos de fada, a tradicional narrativa como Irmãos 
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Grimm e Hans Andersen. Foi realmente se apaixonando pelas palavras. A partir 

daquele dia ela começou a se sentir exibida e metida no sentido de saber qual era a 

sua verdadeira vocação.  

Referente a obra analisada nesta dissertação, Stella Maris Resende 

relata que:  

 
Quando escreveu A mocinha do Mercado Central ela já morava no 
Rio de Janeiro e passou por diversas regiões do Brasil antes de 
escrever o livro, porque a personagem resolve sair de Dores do 
Indaiá, onde ela começa a passar por Brasília, em São Paulo, no Rio 
em São João Del Rey e em cada lugar que ela vai ela muda de 
nome. Fala sobre a constituição da personalidade da importância que 
o nome tem. Pelo fato da personagem ser corajosa e viajar toca 
muito a autora. Maria Campos a heroína pode de certa forma auxiliar 
o leitor a tentar de certa forma crescer como pessoa, pois a literatura 
tem a função de encantar e mudar o mundo. De melhorar o ser 
humano. A alteridade e o outro? Depois que eu leio um livro. Depois 
que eu leio um livro eu não sou mais a mesma pessoa (REZENDE, 
2011). 

 

Stella Maris Rezende encerra a entrevista relatando a importância da 

literatura para o conhecimento e enriquecimento da alma humana, bem como a 

possibilidade de modificação do ser humano para uma pessoa melhor durante a 

vida. 

 

A literatura é uma arte mais profunda que motiva o homem a refletir, 
e que o aproxima da alma humana ao ler. Exige mais do leitor, um 
isolamento e ao mesmo tempo uma conversa com a humanidade 
inteira. Ela toca em determinados aspectos que são fundamentais 
para busca da alma humana, porque ela é mais ambígua. Você tem 
que imaginar mais com seus sonhos e suas fantasias (REZENDE, 
2011). 

 

Nota-se através dos relatos da autora que o vínculo com a palavra e o 

prazer em escrever e ler é proveniente de sua infância apoiado pelos pais, que 

embora as dificuldades financeiras, conseguiram propiciar o mundo da literatura 

para a menina. Compreende-se que ser escritora não aconteceu por acaso, houve 

todo um esforço por parte da família, dos professores que a orientaram durante o 

caminhar acadêmico e, principalmente, a dedicação e crença do ser humano em 

dedicar-se a algo que, muitas vezes, não irá trazer-lhe riqueza, mas satisfação 

pessoal. 
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4.1 A TRAMA NARRATIVA  

 

 

Stella Maris Rezende é escritora renomada com uma vasta produção 

de obras dedicada a diversas faixas etárias. Escreveu nos últimos anos os seguintes 

romances: A fantasia da família distante (2016); Missão Moleskine (2015); A poesia 

da primeira vez (2014) e A mocinha do Mercado Central (2011). 

A mocinha do Mercado Central, o objeto desta análise recebeu, em 

2012, o Prêmio Jabuti de melhor livro de ficção na categoria Literatura Infanto-

juvenil. A obra retrata de forma crítica e singular uma realidade, demonstrada por 

intermédio de modos de vida, diferentes culturas encontradas em vários cronótopos 

por onde a heroína passa.  Desta forma, a autora através de um olhar 

pluridimensional, transporta o leitor para um universo que retrata sentidos diversos 

de como viver a vida no mundo contemporâneo, por intermédio das reflexões 

realizadas por uma mocinha que possui uma atitude ativa e ou passiva no jogo da 

vida.  

A escritora de maneira simples, mas cativante, introduz o espectador 

ao universo das palavras que retrata o contexto histórico, social e cultural brasileiro 

marcado por situações antagônicas, ainda não entendidas pela personagem 

principal como a pobreza e a riqueza instalada em diversos locais do país; a vida em 

contraste com a morte, a religiosidade e seu inverso, problemas e circunstâncias 

advindos da sociedade moderna. 

Este capítulo trará o resumo da obra e análise deste corpus, 

juntamente com os conceitos teóricos apresentados no primeiro capítulo intitulado 

Relações dialógicas, no segundo capítulo Gênero do Discurso e no terceiro 

Cronótopo.  

A análise da obra é pertinente por se tratar de uma reflexão inconclusa, 

que espera-se não encerrar em si mesma confirmando aos leitores que existe muito 

a refletir e replicar; pois a análise, não foi totalmente explorada, e possa se manter 

durante um longo período, ainda no tecer e entretecer de vozes, de diálogos 

inacabados que, certamente, erradiam da natureza literária da linguagem e do 

pensamento bakhtiniano sobre os temas aqui desenvolvidos. 

O presente estudo tem por objetivo analisar o romance A mocinha do 
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Mercado Central à luz das perspectivas do filósofo da linguagem, Bakhtin. Para o 

teórico o dialogismo é inerente à linguagem e o romance devido à sua maleabilidade 

representa a condição humana em diferentes épocas. 

Dando início com o resumo da narrativa, por ser importante situar o 

leitor sobre as partes principais do enredo e, em seguida apresentar os excertos 

proferidos pela personagem principal e pelas secundárias que contemplem a teoria 

bakhtiniana e corroboram para a produção de sentido do discurso romanesco em 

questão. 

A obra selecionada como corpus desta pesquisa se intitula A mocinha 

do Mercado Central, de Stella Maris Rezende. A heroína do romance, Maria 

Campos, de dezoito anos, vive, no início da trama, em Dores do Indaiá, interior de 

Minas Gerais. A garota foi concebida de forma violenta dentro do ônibus, no 

percurso da viagem de sua mãe, Bernardina, de Belo Horizonte a São Paulo.  

Após saber por sua amiga, Valentina Vitória, os significados dos 

nomes; a menina, que mal completara dezoito anos, tem a ideia de viajar pelo país 

para conhecer novos lugares e pessoas, acreditando ser diferente e aventuroso. 

Conhecendo os significados dos nomes, Maria Campos inicia sua 

caminhada de aventura por diversos cronótopos. Sozinha e apenas com algumas 

economias oferecidas pela mãe, a menina inicia suas viagens.  

As mudanças para diversos locais do país durante um tempo 

indeterminado dariam, com certeza, a ela, muitas oportunidades de aprender o que 

a mãe não poderia lhe oferecer.  

A heroína decide ir por intermédio do sonho para Brasília, Cidade livre, 

assim chamada, devido ao grande número de pessoas provenientes de diferentes 

locais do país, principalmente do Nordeste para construir “a capital da esperança” 

(REZENDE, 2011, p. 21). Lá decide chamar-se Zoraida “cativante e sedutora”. Neste 

cronótopo a personagem trabalha em um restaurante simples atendendo aos 

clientes de forma gentil. Também por meio de lembranças relata a construção da 

cidade, sede do governo brasileiro e a expectativa sobre a inauguração da capital.   

O próximo cronótopo escolhido por Maria foi São Francisco, cidade do 

norte de Minas. Agora chamava-se Teresa “a que carrega as espigas de milho” ela 

seria uma moça prestativa, prestimosa, a que chega aos lugares trazendo as coisas 

de que as pessoas mais precisam” (REZENDE, 2011, p. 31). Nesta cidade ela 

trabalha como enfermeira e conhece Vinicius, moço tímido e desajeitado com quem 
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namora. A menina vê e se comove com as tristezas da vida em meio ao dinamismo 

do atendimento do hospital.  

A terceira aventura é em São Paulo, onde a mocinha trabalha como 

vendedora ambulante de bijuterias na Rua 25 de Março. Ela neste cronótopo se 

chama Simone “aquela que escuta” (REZENDE, 2011, p. 36). Recebe para seu 

patrão Wagner algumas encomendas, contrabandos. Depois de fazer a entrega ao 

chefe, ela decide ir embora, pois não pretende participar de tal atividade clandestina. 

Entre o perigo de receber a encomenda e a proteção de Nossa Senhora, sua 

madrinha, a moça sai da cidade para o seu próximo destino, Belo Horizonte. 

Na Praça da Liberdade, Mirian “a filha desejada” (REZENDE, 2011, 

p.49) tem apenas cinco anos e se perde da mãe. A menina desconsolada consegue 

descrever a mãe para um garoto que em meio à multidão a encontra. Ainda existe os 

relatos de Bernardina diante do desejo de comprar uma maçã e não ter dinheiro 

suficiente para aquisição do produto. A personagem visita locais muito conhecidos 

de Belo Horizonte como a Praça Raul Soares, a Praça da Liberdade e alguns bairros 

como Calafaite, Prates, Gameleiras, Amazonas e Pompeia. Durante este cronótopo, 

Miriam retorna aos seus dezoito anos e procura o Mercado Central da cidade, onde 

compra um biscoito de queijo e toma café, hábito comum no interior e também na 

capital mineira. Visitou a cidade e hospedou-se no apartamento da Tia Marta, 

pessoa letrada e viúva.  

Seguindo a sua viagem ao chegar à cidade maravilhosa, Nídia 

“pássaro recém-saído do ninho” (REZENDE, 2011, p. 59) pensa sobre a chegada da 

Família Real Portuguesa em 1808 ao Brasil.  

Continuando no mesmo episódio, Miriam segue as orientações da Tia 

Marta, vende a sua mala para utilizar o dinheiro durante a sua estadia na cidade e 

visita o Real Gabinete Português de Leitura.  

Ela caminha pela cidade e conhece locais históricos como a Confeitaria 

Colombo e o Jardim Botânico. Reflete ainda neste cronótopo sobre a sua origem, 

como foi concebida de forma violenta. Relembra as conversas que tivera com a mãe 

sobre o assunto. Acredita ser fruto do perdão da mãe e da covardia do pai.  E 

finalizando este episódio conhece o ator Selton Mello, artista que possui grande 

admiração.  

Do Rio, ela viaja para São João Del Rey. Durante este episódio, Maria 

torna-se Gilda “aquela que pode se sacrificar”(REZENDE, 2011, p.89). Conversa 
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com um homem alto, sério, sempre de camisa azul claro, sandálias franciscanas e 

calças jeans. Achou lindos seus olhos grandes e verdes. Relatou que era roteirista e 

diretor de cinema e por isso não entrava de férias, pois trabalhava “com muito 

sonho, muita luta e pouco dinheiro” (REZENDE, 2011, p. 90). O senhor Eugênio foi 

chamado para uma conversa ao telefone e depois não retornou a mesa de café. Nos 

dias que se seguiram o diretor de cinema não apareceu. Então, Maria pediu 

informações sobre o hóspede e a dona da pensão disse-lhe que ele não voltaria 

mais, pois tinha recebido um comunicado urgente por telefone. A proprietária contou-

lhe a história do homem e relatou que durante a sua juventude havia cometido um 

crime. 

A menina logo correlacionou os fatos e ligou para Valentina Vitória para 

contar a novidade, havia encontrado o pai. Precisava conversar com urgência com a 

colega, pois a mais de três meses não comunicava com ela. Infelizmente, não 

conseguiu falar com a amiga, retornou ainda algumas vezes e na última tentativa 

falou rapidamente com ela que dizendo “eu só tenho uma novidade horrível ...” 

(REZENDE, 2011, p. 95) mas logo em seguida a ligação caiu. Gilda ligou novamente 

e ninguém atendeu. Ficou comovida com a voz de choro da amiga, mais deixou para 

contar todas as novidades ao chegar em Dores do Indaía.  

Retornou para a sua terra natal e contou todas as suas aventuras para 

a sua mãe, também perguntou qual era a cor dos olhos do homem que a violentou. 

Quando a mãe respondeu, teve certeza que havia encontrado seu pai, mas poderia 

nunca mais vê-lo. Também sofreu ao saber do suicídio cometido por Valentina 

Vitória.  

Tia Marta, se identifica como narrador-personagem e encerra a 

narrativa dizendo que Maria agora sabia qual destino iria tomar. Pretendia fazer a 

faculdade de letras e ser atriz. Até foi convidada para ser a protagonista de uma 

peça de teatro. Tem como nome artístico, Telma Lara “a que muito deseja e protege 

o lar” (REZENDE, 2011, p.111) 

 

 

4.2  ANÁLISE DAS RELAÇÕES DIALÓGICAS E DO CRONOTOPO EM A 

MOCINHA DO MERCADO CENTRAL DE STELLA MARIS REZENDE 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o romance juvenil, A 
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mocinha do Mercado Central, de Stella Maris Rezende, à luz das reflexões e 

descobertas de Bakhtin e seu Círculo. 

De acordo com Bakhtin, nenhum enunciado é neutro, isto é, livre de 

ideologias. O romance, como enunciado que é, não pode ser diferente. Em especial, 

na obra que será analisada neste trabalho, investigar-se-á, sob a perspectiva 

bakhtiniana, o diálogo existente no decorrer do discurso literário, nas suas diferentes 

modalidades. 

A mocinha do Mercado Central é o primeiro livro de uma trilogia, de 

sucesso de Stella Maris Rezende escrita para o público juvenil. Os livros que fazem 

parte da trilogia são A mocinha do Mercado Central, A sobrinha do poeta e As três 

irmãs gêmeas. A obra analisada recebeu, em 2012, o Prêmio Jabuti de melhor livro 

de ficção na categoria Literatura Infanto-juvenil.  
A obra é dividida em nove capítulos, que serão apresentados no intuito 

de desenvolver com maior profundidade as vivências de Maria. Pretende-se analisar 

o modo de realização das relações dialógicas e a influência do cronótopo no 

desenvolvimento da narrativa romanesca juvenil.  

Os cronótopos apresentados durante o enredo são lugares em que a 

heroína se estabelece durante um determinado tempo. É relevante elucidar que 

Maria inicia e termina a trama com dezoito anos, sendo assim não sabemos o 

período que ela esteve em cada lugar por onde passou, e por esse motivo o 

espectador da obra pode imaginar o futuro de Maria Campos após encontrar a sua 

identidade em meio as adversidades do mundo. 

Para iniciar o percurso de análise, é importante ressaltar que em todos 

os episódios da trama narrativa a heroína altera seu nome e muda de trabalho como 

que na busca de constituir a sua identidade. Essa mudança de nome já é preparada 

desde o início da narrativa por influência de Valentina Vitória para quem os nomes, 

pelo significado etimológico que encerram, têm influência decisiva na constituição da 

identidade das pessoas. 

O primeiro capítulo intitulado A ideia desenrola-se a partir de conversas 

da amiga Valentina Vitória com Maria, que é a heroína do romance. Esta é filha de 

Bernardina e de pai desconhecido e pretende viajar pelo país. E ela o faz.  

Depois de conhecer o significado do próprio nome, “a senhora”, “a 

escolhida” (REZENDE, 2011, p. 21) a heroína, em cada cidade em que vai residir, 

mesmo que por curta temporada, acaba acrescentando ao seu nome, Maria 
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Campos, um outro com significado que tem muito a ver com a identidade que ela vai 

adquirindo. Maria começa “a sua história de viver muitas vidas neste mundo horrível 

e maravilhoso” (REZENDE, 2011, p. 19). 

Neste fragmento a menina reconhece que poderia encontrar situações 

felizes e tristes, mas continua com a ideia fixa de viajar. 

Os excertos abaixo relatam a força que o nome possui sobre o destino 

de cada ser humano. Ainda a personagem principal, um pouco anestesiada com as 

informações recebidas no diálogo entre ela e Valentina Vitória, fica interessada cada 

vez mais na teoria da amiga. Os significados dos nomes para Valentina Vitória 

“determinam modos de ser, pensar, sentir, acordar com a avó atrás do toco, meter 

os pés pelas mãos, dar murro em ponta de faca” (REZENDE, 2011, p. 19) e 

possuem tamanha relevância que só podem ser revelados a alguém confidente e 

amigo, como Maria Campos. 

 

Valentina: - Maria, por considerar a nossa amizade uma coisa muito 
mágica nas nossas vidas, eu já te falei o significado dos nomes. 
Maria: - E eu não me canso de ouvir. Acho interessante demais cada 
pessoa ter um destino mais ou menos organizado pelo nome que 
recebeu. É uma maravilha. Facilita a convivência (REZENDE, 2011, 
p. 26). 

  

No episódio seguinte, chamado de Estátua de Mãe, Maria pretende 

contar a sua mãe sobre a ideia que tivera de viajar. A protagonista chega toda 

“cativante e sedutora” para falar com Bernardina que estava a lavar as louças em 

casa. Sem dar chance a mãe a resposta, Maria a interpela dizendo ser “diferente e 

aventuroso” (REZENDE, 2011, p. 20) passar um tempo fora de casa.   

Bernardina pensa que com dezoito anos 

 

[...] já havia perdido os pais, sentia-se totalmente sem rumo, e então 
queria conhecer São Paulo. Estivera com a única irmã, mais velha 
que morava em Belo Horizonte, que dizia que viajar faz bem, e 
decidira passar uns dias na maior cidade do Brasil (REZENDE, 2011, 
p. 21). 

 

Ao trazer a voz da mãe para o discurso literário no excerto acima a 

autora retrata os perigos possíveis da vida humana e as preocupações maternas da 

personagem com o futuro da filha em seu diálogo interior, relacionando seu passado 

às experiências negativas ou positivas que a heroína poderá viver. Partindo do 
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pressuposto que ela, a muito tempo atrás quisera também viajar, mas com dezoito 

anos, a mesma idade que a filha possui foi violentada dentro de um ônibus. 

Bernardina reflete nesta mesma página “Sua filha também correria riscos? 

(REZENDE, 2011, p. 21). 

Ao sair de sua casa com apenas uma pequena mala velha e com 

algumas economias oferecidas pela mãe, a menina já se modificou, possui novo 

nome, outra identidade pessoal para entrar no cronótopo que a espera.  

Sendo assim, no episódio intitulado A entojada e a Idiota, Maria 

Campos está em Brasília, conhecida como cidade livre. Neste cronótopo ela imagina 

a construção da Capital da Esperança. Aqui ela possui um nome diferente e raro de 

ser encontrado, Zoraida, que significa “cativante e sedutora”. A menina não vai 

efetivamente para a capital, visto que o romance acontece atualmente. Notório ao 

verificar o seguinte trecho “Brasília acabara de ser a primeira cidade que visitara, 

apenas em sonho, enquanto dormia no ônibus, mas o sonho é uma boa prática, ela 

dissera, e se lembrou do sonho inteiro, sorriu”(REZENDE, 2011, p. 25/26).  

Em Brasília, Maria estabelece um diálogo constante e vivo com a 

cultura e a história da sociedade brasileira, relembrando como a cidade foi 

constituída; um tempo e espaço que ela não participa efetivamente, apenas por 

lembranças. 

 

A primeira aventura deu de ser na Cidade Livre, cerrado e poeira 
com homens que haviam chegado de todas as partes do Brasil, 
principalmente do Nordeste [...] Num sonho ela viajara para Brasília a 
cidade que nasceu de um sonho. (REZENDE, 2011, p.23). 

 

A mocinha “nem feia e nem bonita” (REZENDE, 2011, p.23) trabalha 

em um restaurante atendendo clientes e servindo as mesas. Após um grande dia de 

serviço sendo atenciosa, Zoraida que “urdia amizade com todo mundo, de modo 

respeitoso” (REZENDE, 2017, p. 23) começa uma conversa com Inês, dona do 

estabelecimento. Este diálogo versa sobre a inauguração de Brasília como capital do 

Brasil. A festa de inauguração que possui como anfitrião o presidente, Juscelino 

Kubistchek, e idealizador da transferência do poder para o cerrado brasileiro, muito 

esperada por todos os moradores das redondezas e toda a população brasileira.  

Desta forma, a autora estabelece neste cronótopo o diálogo entre a 

história, a constituição da cidade e a obra fazendo alusão aos conhecimentos 
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prévios do leitor. 

Maria: - E a nova capital, hem, Inês? Vai ser inaugurada daqui a oito dias... 
Inês:   -  21 de abril de 1960. Essa data vai ser muito importante. E nós duas 
estaremos aqui, testemunhando tudo. 
Maria: - O Juscelino vai descer de helicóptero, ouvi dizer. 
Inês:   - Conforme for, eu vou aparecer lá na hora... 
Maria: - O Guido, vai levar um mundaréu de gente na caminhonete dele. Pede 
pra ir na boleia, boba. 
Inês: - Vou fazer isso sim. Não vou perder a inauguração de Brasília de jeito 
nenhum. E você? Vai ficar aqui sozinha? 
Maria: - Vou aproveitar para imaginar o que vai ser de Brasília daqui a 30, 50 
anos. Vou ficar só imaginando... Foi tanto serviços esse dias que eu deitava na 
cama e ferrava no sono, quase que não pude imaginar nada, sabe? 
 

A construção de Brasília iniciou em novembro de 1956, depois de 

Juscelino sancionar a Lei nº 2.874, a fim de ser a nova capital do Brasil. A ideia era 

transferir a capital do Rio de Janeiro para o centro do país e povoar aquela região. 

Pessoas de todo o Brasil, especialmente do Nordeste (chamadas de candangos, 

que quer dizer ordinários), foram contratadas para a construção da cidade, 

inaugurada em 21 de abril de 1960 por Juscelino Kubitschek.  

A autora consegue em meio ao diálogo relembrar tal fato histórico do 

Brasil de maneira simples, tornando possíveis as reflexões e relembranças sobre 

esse momento significativo para a sociedade brasileira. Esse contínuo repensar a 

história, mobilizando sentidos ainda não explorados em meio à literatura é o 

dialogismo. 

A mudança da capital do Rio de Janeiro para o centro do país foi e é 

um marco histórico que em 2011, quando a autora publicou o livro, havia acontecido 

a exatamente cinquenta e um anos. Isso significa que a “Capital da Esperança”, 

ainda se constitui com a junção de um povo heterogêneo tanto física, como 

culturalmente.   

Esta cidade que “Zoraida” imagina é a capital que conhecemos 

atualmente.  

Assim, Maria se constitui compartilhando histórias que muitas vezes 

são vistas não pelos seus olhos e sim pelos olhos de outros, “se lembrou outra vez 

de Brasília, o lugar de que a vó Duca tanto falava” (REZENDE, 2011, p. 28) como é 

o caso deste episódio, a mocinha produz novos sentidos ás imagens que conheceu 

por intermédio da avó materna.   

Em Noites e dias difíceis, Maria Campos viaja para São Francisco e se 

chama Teresa. Neste cronótopo ela atua como enfermeira no hospital da cidade. 
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Teresa que significa “a que carrega as espigas de milho” é prestativa e prestimosa 

“chega aos lugares trazendo as coisas de que as pessoas mais precisam” 

(REZENDE, 2011, p.31). 

A mocinha que agora lida com vários tipos de sofrimento atende os 

enfermos que adentram o hospital. Como sugere o título da aventura em que a 

protagonista está; foram noites e dias difíceis que são descritos da seguinte maneira 

pela autora. 

Era aquela mulher que chegou toda serelepe para dar a luz e acabou 
morrendo no parto; o neném ficou no hospital, sem que ninguém viesse 
buscá-lo, até que um dia apareceu a tia-avó que o levou, não sem antes 
reclamar que já criava quatro filhos e agora teria mais uma boca para 
alimentar. Era aquele velho que gemia baixinho, quando a dor aumentava. 
Era aquela menina que sabia que ia morrer brevemente, a madrasta batia 
nela todo dia e dessa vez tinha cravado uma tesoura nos olhos dela, o 
ferimento virou uma infecção que não sarava, e então ela, repetia: “Não 
nasci para durar muito, Deus precisa de mim lá no céu”(REZENDE, 2011, 
p.35) . 
 

No excerto acima, Teresa observa vários tipos de sofrimentos 

encontrados no ambiente hospitalar, desde o nascimento até a velhice. A autora 

nesse jogo de palavras consegue interligar o expectador a possíveis realidades 

vistas no mundo e contrastes entre situações antagônicas (vida e morte). Esse olhar 

global elencado por Rezende aproxima o leitor dos acontecimentos da vida, 

concretos, muitas vezes, vistos em diversos lugares e circunstâncias e mantém viva 

a relação dialógica no repensar da realidade verbal refratada na obra em destaque. 

Além disso, neste episódio, “Teresa” colabora para minimizar as dores 

dos pacientes fazendo “curativos com esmero, aliviava as dores com remédios e 

histórias, cantava, rezava” (REZENDE, 2011, p. 35) agia ativamente sobre os 

eventos do existir humano com responsividade. 

A expressão “levar as espigas de trigo” (REZENDE, 2011, p. 35) está 

envolta de simbologia cristã.  

A espiga de trigo é um dos símbolos mais representativos nas 

comunidades cristãs do mundo inteiro, porque representa o pão da Santa Ceia e o 

pão nosso de cada dia. É o fruto da terra que simboliza o amor de Deus, o pão da 

vida. Pela relação do trigo com semeadura, crescimento e colheita, ele reflete morte 

e novo nascimento, lembrando, assim, o Cristo que morreu, ressuscitou e concedeu 

nova vida (PORTAL LUTERANO, 2017). 

Através da personificação de Teresa, os sentidos atribuídos nesta 
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passagem estão relacionados à forma cristã de conceber o mundo à dignidade 

humana e a solidariedade tanto ao nascer e ao morrer durante o caminhar da vida.  

Neste sentido, a responsabilidade durante o evento único e irrepetível 

consigo mesmo e com o próximo que tanto Bakhtin discute (2011) deve ser 

observado e refletido pelos leitores da obra.  Sofre-se durante toda a vida. Existe 

sofrimento ao nascer, para viver e ao morrer. Teresa neste capítulo estava disposta 

a auxiliar aqueles que queriam continuar a “viver ou apenas a morrer em paz” 

(REZENDE, 2011, p. 35) 

A terceira aventura foi em São Paulo com o capítulo chamado O perigo 

e a proteção. Lá ela se chama Simone “aquela que escuta”. A mocinha passa por 

muitos perigos e também pela proteção divina como título sugere. Vive em um lugar 

bastante simples, um “quartinho num prédio cinzento de uma rua no centro”, 

(REZENDE, 2011, p.36), pois era o que podia pagar.  

Simone trabalha em uma loja de bijuterias na Rua 25 de Março com 

seu chefe Wagner e uma funcionária chamada Tânia. Nesta loja, como relatado pela 

heroína os 

 
[...] ajudantes não podiam ficar parados, tinham que limpar, organizar, 
mostrar, gritar, de preferência vender, dizer eu que agradeço, volte 
sempre, em que posso ajudar, escolha à vontade, nossa bijuteria é de 
primeira, apareceu na novela, todo mundo está usando, bom-dia, boa-
tarde, aceita um brinde surpresa? Basta fazer uma compra de trinta reais 
(REZENDE, 2011, p. 38). 

 

Neste fragmento a autora retrata o trabalho de atendentes em uma 

loja de bijuterias na Rua Vinte e Cinco de Março em São Paulo. Trabalho este 

muito cansativo, visto que os lojistas iniciam suas atividades às quatro horas da 

manhã com objetivo de atender um grande número de pessoas provenientes de 

outros estados à procura de produtos semelhantes aos de marcas conhecidas 

no país com menor preço. Ainda, Simone deveria ser simpática e educada para 

conquistar os clientes.  

De acordo com site da Prefeitura de São Paulo a Rua Vinte e Cinco 

de Março é considerada o maior centro comercial da América Latina, pois 

consiste em um dos mais movimentados centros de compras varejistas e 

atacadistas da cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2018). 

No extrato anterior a autora também faz alusão à utilização de 

acessórios pessoais femininos como brincos, pulseiras e colares de ligas de 
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metais que parecem com ouro ou a prata para imitar joias preciosas, peças de 

fantasia e enfeites. A autora reflete sobre a quantidade de produtos 

provenientes da China, que através do trabalho mal remunerado, consegue 

fazer em grande escala os acessórios elencados acima.  

Simone “aquela que escuta” após trabalhar alguns dias na loja é 

chamada para uma conversa com seu patrão.  

Neste fragmento será demonstrado apenas o diálogo 

composicionalmente expresso entre Simone e Wagner, sendo assim os relatos 

do narrador não aparecerão, por ser um conteúdo extenso.  

Seu Wagner convida a menina para ir até uma lanchonete tomar 

um café e diz: 

Wagner - Preciso de um favor seu, menina.   
Wagner - Um favor muito importante. 
Simone - Pode pedir, Seu Wagner. Estou às ordens. 
Wagner - Acho que posso confiar em você.   
Simone - Não tenha dúvidas sobre isso. 
Wagner - Vão entregar uma mercadoria amanhã. Às onze da manhã 
em ponto. Quero que você receba e guarde pra mim.  
Simone - O senhor não vai estar aqui? 
Wagner - Vou estar o dia todo ocupado, cuidando de outras coisas. 
Preciso de uma pessoa de confiança pra receber mercadoria e 
guardar para mim. Guardar direitinho, e depois de manhã colocar na 
minha mão, com toda segurança. 
Simone - Sim, senhor. Pode contar comigo. (REZENDE, 2011, 
p.39/40) 

 

No diálogo expresso acima os personagens conversam sobre uma 

determinada encomenda misteriosa que será recebida no dia seguinte. O 

proprietário da loja não poderá recebê-la e também não relata o que contém no 

embrulho destinado a ele. Então, a protagonista fica incumbida de receber e guardá-

la com segurança. Em consonância com estas informações exteriorizadas pelos 

personagens a autora elucida sobre o perigo de trabalhar com mercadorias 

contrabandeadas ou comércio clandestino.  

O contrabando é a prática da importação ou exportação de 

mercadorias e bens de consumo que dependem de registro, análise ou autorização 

de órgão público competente e por esse motivo a mocinha, heroína da história corre 

perigo de ser presa sem direito a fiança, visto que esta prática é considerada como 

crime. Como relatado por ela “havia um mistério nesse pedido do Seu Wagner. 

Alguma coisa bem esquisita” (REZENDE, 2011, p. 40), mas que ela iria receber 
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como combinado. 

Ao retornar para o quartinho alugado, Simone dialoga interiormente 

sobre a diversidade encontrada na grande metrópole, estampada no jeito, no modo 

de vestir e nas características físicas e pessoais de cada indivíduo presente no 

metrô e a descrição do ambiente se faz assim: 

 

O metrô entupido de gente de todo feitio, gente com tudo quanto era 
modelo de roupa, de sapato, de mochila, de bolsa, de sacola, de 
cheiro, de feição, de solidão, de cansaço e de desânimo (REZENDE, 
2011, p. 41). 

 

Ainda neste trecho a autora fomenta a discussão sobre a pluralidade 

expressiva ou a não padronização na maneira de ser. Por meio da personagem, a 

autora consegue retratar e refratar “o ser humano como ele é” diferentes uns dos 

outros e ao mesmo tempo seres únicos. 

A heroína um tanto preocupada com o pedido do chefe conversa com 

sua madrinha e pede “um adjutório, uma proteção no caso do pedido do Seu 

Wagner” (REZENDE, 2011, p. 43). Como a madrinha da heroína era Nossa Senhora 

a autora novamente remete à fé e principalmente a tradição católica, na crença da 

santa para protegê-la. Neste fragmento considerado interno a personagem, a 

conversa não existe fisicamente, mas através do pensamento da heroína, não 

possuindo interferência alguma de outros participantes da história.  

Exatamente às onze horas, Simone recebeu a encomenda. A 

protagonista “guardou o pacote e rezou de novo, conversou com sua madrinha, a de 

muitos nomes, pedindo que a polícia não fizesse uma busca naquela manhã” 

(REZENDE, 2011, p.44/45). Ela incomodada com o material que recebera pede 

novamente a proteção da madrinha, isso confirma a ilegalidade do produto recebido 

por ela. 

A menina um tanto preocupada entrega a encomenda no outro dia e 

avisa que viajará dentro de três dias. 

O chefe ressalta que ela poderia ganhar muito dinheiro para auxiliá-lo 

no recebimento desses conteúdos ilícitos, mas mesmo assim, a heroína não se 

deixa persuadir pela conversa do patrão e segue seu caminho de aventuras e 

descobertas de sua identidade. 

A próxima viagem será para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. 
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Neste episódio nomeado O décimo sétimo andar, ela incluirá mais um prenome ao 

seu nome: “Miriam, a filha escolhida” (REZENDE, 2011, p.49).  

No endereço eletrônico por trás do nome encontra-se a definição de 

Miriam como a forma original de Maria, o nome hebraico que é atribuído à mãe de 

Jesus Cristo e outras personagens bíblicas. Como em outros capítulos a autora faz 

alusão a nome originariamente bíblico. 

Durante o episódio que se segue a heroína é criança e também adulta. 

Ela, com cinco anos, se perde da mãe numa das lojas da Rua 

Goitacazes. Um menino se aproximou dela e tentou ajudá-la e acalmá-la. Após 

algum tempo, não determinado pela narradora a criança começa a descrever a sua 

mãe, os traços físicos e o nome. Quando Bernardina a encontra diz: “Minha filha... 

Minha menina tão desejada... Essas pessoas tão boas me ajudaram a te encontrar... 

Eu quase morri de medo de nunca mais te ver!” (REZENDE, 2011, p.50).  

No decurso da página, percebe-se como a autora carrega de emoções 

o relato angustiado da menina que se perdeu da mãe. A narradora encerra esta 

passagem com a frase de Bernardina dizendo o quanto a filha é importante e 

desejada por ela, o inverso do que realmente aconteceu na trama, visto que Maria é 

proveniente de um estupro.  

A autora quando afirma a necessidade de Mirian em ser uma filha 

desejada, questiona o espectador sobre a aceitação ou interrupção da gravides 

proveniente de agressão sexual e sobre os traumas advindos deste ato, oferecendo 

oportunidade a réplicas. Durante grande parte da trama o estupro é relatado pela 

personagem principal, bem como a necessidade de encontrar o pai, conhecê-lo e 

até mesmo manter convivência.  

Em devaneios com a mãe a mocinha questiona:  

 
Miriam -  Mãe, me fala, a senhora já imaginou o nome do pai? 
A mãe fingiu que não ouviu a pergunta. Ajeitou a gola do vestidinho 
dela, aprumou-lhe o cabelinho ralo amarrado para trás. 
E a mãe e a filha desceram do ônibus, silenciosas. 
E então Mirian estava sozinha e sozinha desceu do ônibus. Pensou: 
“Preciso lavar o cabelo”. (REZENDE, 2011, p.51) 

   

  Neste trecho a autora pelo mecanismo composicional do diálogo 

interior, como o chama Bakhtin (1997, p. 260) demonstra as reflexões internas da 

personagem, consegue adentrar a mente da garota e verificar a curiosidade que ela 
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possui sobre o pai, visto que este diálogo não aconteceu efetivamente. 

  Em alguns minutos, percebe-se que a menina já é adulta e retorna para 

o apartamento da Tia Marta no décimo sétimo andar.  

  No outro dia ela sai à procura do Mercado Central e pede informação a 

um desenhista que a orienta corretamente. Ao chegar a seu destino Miriam 

percorreu os espaços do Mercado Central e viu “banca de frutas, de verduras, 

doces, queijos, cereais e pimenta” e em seguida pediu um café com biscoito de 

queijo, produto consumido pelos mineiros (REZENDE, 2011, p.54)  

A autora explana sobre a diversidade de produtos encontrados no 

Mercado Central de Belo Horizonte e orienta o leitor sobre os gostos culinários do 

povo de Minas Gerais. 

Ao chegar a casa conversa um pouco com a Tia Marta toma uma sopa 

e vai dormir. Relembra das idas ao Cine Serra da Saudade com Valentina Vitória. 

Assistiram ao filme Lisbela e o Prisioneiro. “Valentina Vitória era uma lembrança que 

sempre voltava” (REZENDE, 2011, p. 54). 

As lembranças de Valentina Vitória refletem um vínculo afetivo muito 

grande entre Maria e a amiga. A autora ilustra perfeitamente a amizade entre as 

duas. Mostrando momentos especiais que estiveram durante a juventude. “Maria e 

Valentina Vitória estavam ansiosas, agitadas, quase endoidecidas, de tanta alegria 

de estarem no cinema” (REZENDE, 2011). 

Ainda nesta passagem a Tia convida a heroína para adentrar o quarto 

de livros “Pode entrar, minha querida... Fique à vontade... Tem tanto livro bom!” 

(REZENDE, 2011), mas Mirian ainda não foi seduzida pelas palavras. Apenas nega 

o convite e entra para o quarto e “continua a imaginar, suas coisas, suas vidas” 

(REZENDE, 2011) 

No trecho acima percebe-se que Tia Marta aprecia livros. Na maior 

parte das vezes em que a heroína a encontra está no quarto sempre lendo. O intuito 

da Tia personagem é levar a sobrinha ao mundo das letras, mundo este tão 

encantador. Mas a personagem principal sempre muda de assunto o entra para seu 

quarto continuando a dialogar consigo mesma. 

A tia também incentiva a heroína a viajar e desta vez seria para o Rio 

de Janeiro. Oferece a menina estadia na cidade maravilhosa, em seu apartamento, 

pois sabe que ela procura suas raízes, origens e principalmente construir a sua 

identidade. 
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A autora através da personagem tia Marta percebe que a identidade da 

heroína só será construída com o “eu e o outro” como salienta Bakhtin (2011a) e 

isso só é possível com a interação social. 

Agora no Rio de Janeiro ela é Nídia “pássaro recém-saído do ninho” 

(REZENDE, 2011). No capítulo que se segue Nídia estabelece uma analogia com os 

sentimentos das pessoas daquela época, pertencentes à tripulação do navio em que 

estava a família real portuguesa em 1808, e os sentimentos atuais da população do 

Rio de Janeiro como: “raiva, saudade, de nojo, de solidão, de expectativa de 

exploração, de domínio, de revolta, de roubo, de injustiça, de violência, de vingança, 

de miséria” (REZENDE, 2011, p. 59), constata-se que mesmo com o passar do 

tempo, com a alteração do sistema monárquico para o republicano, com o fim da 

escravidão e com a modernização da cidade e a diminuição das fronteiras entre os 

países, ainda persiste os mesmos sentimentos de duzentos e dez anos atrás, pois o 

ser humano altera a cidade e tudo que a compõe, melhora a sua forma de viver com 

muitas invenções, mas o seu interior, a sua alma permanece com desejos e aflições, 

sentimentos estes, anacrônicos e ao mesmo tempo contemporâneos.  

A menina responde ao seu monólogo da seguinte forma “são os 

mesmos sentimentos que ainda temos por aqui, ela pensou” (REZENDE, 2011, p. 

59)   

Continuando no mesmo episódio, Nídia segue as orientações da Tia 

Marta, vende a sua mala para utilizar o dinheiro durante a sua estadia na cidade e 

visita o Real Gabinete Português de Leitura. Teve que preencher uma ficha para 

conhecer a biblioteca. Subiu uma escadinha estreita onde observou a arquitetura do 

local e a quantidade de livros presentes. Pegou um livro que estava em cima da 

mesa e começou a folhear.  A obra tinha como autor Fernando Pessoa. Um pouco 

curiosa começou a lê-lo. De repente, descobriu que Fernando Pessoa virava Alberto 

Caeiro, Álvaro Campos e Ricardo Reis, o mesmo recurso que a protagonista da 

história fazia escolhia seu próprio nome. Há uma identificação com o escritor que 

possui diversos heterônimos e Maria também o faz. O importante não é a 

diversidade de nomes tanto para o escritor, quanto para a personagem, mas sim a 

essência do ser humano, sua escrita, seus métodos composicionais refratados em 

cada página de um livro, a demonstração de traços peculiares do autor e também da 

heroína. 

Ela caminha pela cidade e conhece locais históricos como a Confeitaria 
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Colombo e o Jardim Botânico mantendo constante a relação de historicidade com a 

trama relacionando o novo arquitetônico ao antigo na cidade maravilhosa.  

Ao chegar ao apartamento, encontra- se com Bernardina “ali ao lado dela, 

também olhando para o Cristo Redentor, também se refrescando um pouco” 

(REZENDE, 2011).  

Novamente a autora estabelece vínculo com a religião católica, pois a 

imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro no morro do Corcovado é um símbolo do 

cristianismo no Brasil que representa paz e amor, com Jesus de braços abertos e que 

recebe a todos os seres humanos com benevolência.  

Durante este encontro neste cronótopo com a mãe, a heroína reflete 

ainda sobre a sua origem, como foi concebida de forma violenta. Relembra as 

conversas que tivera com a mãe sobre o assunto e chega à seguinte conclusão acredita 

ser fruto do perdão da mãe e da covardia do pai como relatado no seguinte excerto: 

 
Bernardina – Eu fui profundamente ofendida, mas só eu, mas só eu 
sabia que ele não era um moço tão cruel assim. 
Maria  – Ele preferiu a vida, a violência da vida, à morte. 
Maria  – Ele não teve dignidade suficiente pra preferir a morte.  
Maria  – Ele foi covarde, mãe. 
Benardina – Eu sei, mas me pediu perdão. 
Maria – Então eu sou filha da covardia e do perdão (REZENDE, 2011, 
p. 73/74). 

 

De acordo com a Enciclopédia Wikipédia a covardia é a corrupção da 

prudência, oposto a toda coragem ou bravura. É um comportamento que reflete falta de 

coragem; já o perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma 

dívida e etc. O perdão é um processo mental que visa à eliminação de qualquer 

ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou 

por si próprio. Etimologicamente, a palavra "perdão" vem do latim perdonare que 

significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas; se redimir em relação a 

algo de errado. A expressão "pedir perdão" é usada quando alguém reconhece o seu 

erro e pede desculpas para a pessoa com quem foi injusto. Sendo assim, Maria 

encontra suas origens em dois sentimentos opostos, mas que representam a fraqueza 

humana e ao mesmo tempo o arrependimento pelo ato grotesco realizado com a 

personagem mãe. 

E finalizando este episódio, Maria conhece o ator Selton Mello. Em 

pesquisa no site Memória Globo ainda era um menino quando começou a carreira 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bravura&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coragem
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artística. Com menos de 10 anos de idade, o pequeno ator cantava em programas de 

calouros e fazia novelas. Hoje, com mais de 35 anos de profissão, se divide entre o 

cinema, a TV e o teatro, dirigindo e atuando, em busca de novas formas e linguagens 

de expressão. Rezende tem grande admiração pelos trabalhos realizados por Selton 

Mello, ator de Passos, Minas Gerais. A autora estabelece um elo entre a trama 

desenvolvida no livro e o ator, possibilitando a demonstração de respeito e 

consideração ao artista e consecutivamente a todos que fazem arte no Brasil. Por meio 

de Maria, heroína, e Valentina Vitória, a autora representa e manifesta seu apreço por 

determinado ator, mas também por uma esfera de atuação em que a mocinha até o 

final da trama fará parte deste contexto, será artista (MEMÓRIAS DA GLOBO, 2018). 

Do Rio de Janeiro para São João Del Rey a protagonista viaja poucas 

horas de ônibus até chegar ao seu destino. Nesta outra aventura ela chama-se Gilda 

“aquela que pode se sacrificar”.  

A cidade de São João Del Rey se localiza no interior de Minas Gerais. Ela 

é conhecida pelo seu patrimônio artístico e cultural. Vizinha de outras cidades históricas 

como Tiradentes. São João Del Rey foi eleita a Capital Brasileira da Cultura em 2007.  

Rezende (2011) novamente estabelece um diálogo com a cultura e a 

história da sociedade mineira, demonstrando suas peculiaridades e, principalmente, a 

relação entre o antigo e o novo que perpassa gerações.  

O excerto abaixo demonstra a constituição da cidade de Tiradentes e 

consecutivamente de todas as cidades mineiras que foram construídas pela extração 

mineral e também pela exploração do negro-escravo “descer ladeiras e ver igrejas e 

casinhas barrocas, cada uma mais encantadora do que a outra” (REZENDE, 2011, p. 

94). 

A autora motiva e orienta o espectador a realizar o passeio na Estrada 

Real, a maior rota turística do país, pois durante esta viagem a personagem resgata as 

tradições do percurso valorizando a identidade regional mineira e as belezas da região. 

A Estrada Real (2017), surgiu no século XVII quando a coroa oficializa os caminhos 

para o trânsito de ouro e diamantes de Minas Gerais até o porto do Rio de Janeiro. Com 

o trecho abaixo a escritora elucida a viagem de São João Del Rey até Tiradentes pela 

estrada histórica. “Então Gilda foi dar uma volta de Maria Fumaça, o antigo trenzinho 

que faz o gostoso passeio até Tiradentes, pela Estrada Real” (REZENDE, 2011, p. 94). 

O fato de ir e vir por diversos cronótopos de acordo com a consciência da 

personagem, ajudam-na a construir sua própria identidade.  Também o narrador leva a 
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refletir sobre as diversas formas de aprendizagem não formais, mas que acrescentam 

muito à vida do ser humano. Através das viagens, da observação aguçada, da escuta 

de outras pessoas, das vivências, das conversas, nas relações da vida, relações 

dialógicas, cotidianas e muitas vezes, corriqueiras em que Maria se altera. 

Neste episódio acontece o clímax do enredo, pois a protagonista encontra 

o pai de maneira inesperada e perde a melhor amiga que se suicida. 

O encontro com o pai acontece durante o café da manhã na Pousada dos 

Sinos, onde Gilda está hospedada. Ela conversa com um “homem alto, sério, sempre 

de camisa azul-claro, sandálias franciscanas e calça jeans” (REZENDE, 2011, p. 89). 

Durante o diálogo descobre que Eugênio era roteirista e diretor de cinema. A menina 

emocionada por conversar com um cineastra, pretende continuar a conversa, mas é 

interrompida pela proprietária da pensão que avisa o hóspede sobre um telefonema 

urgente. 

Gilda espera um pouco na mesa do café, mas o senhor não retorna. Nos 

dias seguintes ela também não o encontra. Curiosa sobre o que havia acontecido, 

questiona a dona Luzia sobre o paradeiro do hóspede. A proprietária da pensão convida 

Gilda para uma conversa da seguinte forma: “- Senta aqui comigo, Gilda. Vou te contar 

a história desse diretor de cinema. Nunca contei isso pra ninguém, mas para você vou 

contar” (REZENDE, 2011, p.92/93). A menina não acreditou na seriedade da conversa 

e pensa “ela deve contar essa história para todo o mundo, mas sempre começa 

dizendo que nunca contou pra ninguém” (REZENDE, 2011, p.93).    

O simbolismo do sino representado através do título do capítulo não 

acontece por acaso. A autora relaciona o termo a percepção do som e as vibrações 

sonoras provenientes das igrejas católicas e barrocas do local, mas também ao 

chamamento divino; a comunicação entre o céu e a terra (DIÁRIO DOS SÍMBOLOS, 

2017).  

A história começa a ser narrada por dona Luzia as “onze horas da manhã 

e todas as igrejas tocavam seus sinos” (REZENDE, 2011, p.93). 

O trecho extraído relaciona o signo sino com a religiosidade, como um 

pedido que foi atendido e inicia seu comunicado com o ressoar do instrumento. 

Com a trilha sonora dos sinos, dona Luzia começou: 
- Uma vez ele esqueceu uma folha de jornal na mesinha do quarto dele. 
Tinha entrado para trocar a roupa de cama, sabe? Eu li a entrevista do 
jornal, com a foto dele. Ele dá entrevista de vez em quando, porque já é 
um diretor conhecido. Na entrevista, ele contou muita coisa da vida dele, 
e confessou um crime que cometeu quando era mais novo. Difícil de 
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acreditar, mas Seu Eugênio é bandido. 
 

A autora (2011) envolve o leitor em um universo propício à reflexão 

religiosa e nos convida a repensar sobre a vida e também sobre a morte.  

Gilda soube quem era seu pai de maneira incomum em uma conversa 

com a dona da pousada. Após ter a notícia, a menina tentou comunicar-se com 

Valentina Vitória e “sentia que precisava urgentemente conversar com ela, falar que 

estava vivendo coisas interessantes, agradecer pelo significado dos nomes - foram eles 

que a levaram a viajar [...]” (REZENDE, 2011, p. 94). A heroína consegue falar com a 

amiga após ligar diversas vezes para ela. Parece que pressente que havia acontecido 

algo muito ruim com a colega (suicídio). Então Gilda relata como se sentiu ao conversar 

com Valentina. 

Foi mesmo um sacrifício ouvir a amiga dizer que tinha uma novidade 
horrível e não poder consolá-la. Também muito sacrifício saber que 
estivera tão perto daquele homem de olhos verdes, sempre de camisa 
azul-claro, sandálias franciscanas e calça diz, ouvir a dona Luzia contar 
a história dele, e depois pensar que talvez nunca mais eles se 
encontrassem (REZENDE, 2011, p. 95). 

 
Além de a heroína relatar a sua tristeza e o sofrimento ao ouvir a amiga 

e descobrir a identidade do pai; o trecho retirado do livro dialoga com o significado 

do nome Gilda. Sendo assim, percebe-se que a autora (2011) tenta entrelaçar ideias 

e fatos, possibilitando nova produção de sentido e ressignificação de conteúdos 

ainda inacabados. 

No último capítulo intitulado Olhos Verdes Maria retorna para casa 

contando todas as suas aventuras para a mãe e a questiona sobre a cor dos olhos 

do pai para ter certeza que o encontrou. 

A cor verde significa esperança, liberdade, saúde e vitalidade. O verde 

simboliza a natureza viva. Está associada ao crescimento, à renovação e à 

plenitude. Através dos olhos verdes, Maria renova a sua vida e também a concepção 

que tinha sobre o homem que abusou de sua mãe. Ela realiza uma catarse, limpa e 

purifica seu coração para receber o pai com os erros e acertos que ele possa ter 

cometido durante a vida (SIGNIFICADOS, 2018). 

Bernardina responde a Maria que os olhos do pai são verdes. A menina 

viu a mãe se emocionar e em seguida escuta o que motivou o suicídio da amiga.  

O capítulo possui diversos acontecimentos que comovem o espectador 

e o orienta sobre o caminho que a heroína irá trilhar após a descoberta sobre sua 
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origem e identidade individual e social.  

Maria irá continuar seus estudos e trabalhar como atriz em uma peça 

de teatro e às vezes deixará de ser moça, ainda virgem, para ser mulher.  

Durante o desfecho da obra a narradora se identifica da seguinte forma  

 
Imagina como ficou a vida da Maria a partir daí. 
Eu posso muito bem imaginar. 
De uns tempos para cá ela me visita com mais frequência, entra no 
meu quarto biblioteca, escolhe vários livros e leva, lê e depois 
devolve. Nós duas passamos bons momentos conversando sobre 
poesia, romances e contos com o cafezinho quente e o biscoito de 
queijo que ela traz do Mercado Central. Pequenina, magrinha, com o 
cabelo ralinho, ela é a mocinha do Mercado Central (REZENDE, 
2011, p.102). 

 

A narradora é Tia Marta, como relatado no fragmento acima. Percebe-

se que o entrecruzamento de vozes existentes no texto literário aproxima o leitor da 

personagem principal, pois quem a apresenta a ele, a conhece profundamente; faz 

parte da família, é íntima da protagonista e além disso, é sua confidente pessoal, por 

esse motivo a narradora-personagem obteve campo de pesquisa suficiente para 

expressar, explorar as ideias e sentimentos da heroína da história. 

Assim ela relata como foi à constituição da obra, provenientes das 

imagens e viagens (imaginagens) de Maria e ainda elenca Clarice como pertencente 

ao diálogo que constitui o texto. 

  

[...] as “imaginagens” dela que me deram vontade de escrever este 
livro. Nem sei se escreverei outros, “Liberdade é pouco, o que eu 
desejo ainda não tem nome” como disse Clarice, adoro mesmo ler, 
vai ver sou escritora de livro único (REZENDE, 2011, p.103). 

 

No capítulo que encerra o livro, Maria se constitui pelos nomes que 

possui e pelas experiências em cada cronótopo que esteve. Ela descobre em meio 

ao seu discurso a importância da família e de suas raízes provenientes tanto da 

mãe, quanto do pai.   

Ainda a autora estabelece a intertextualidade entre A mocinha do 

Mercado Central e A hora da Estrela de Clarice Lispector. Rezende constrói e refrata 

a obra ressignificando os pensamentos, reflexões de Maria e ainda traz consigo as 

questões filosóficas e existenciais que dão o tom característico da autora ao 

romance. 
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Pode-se concluir no decorrer da narrativa que Maria inclui vários “eus” 

à sua identidade original devido às experiências vividas e aos lugares por onde 

passou. Ao regressar para casa, possui nome comprido que fora formado durante o 

suas viagens e seu existir: “Selma Gilda Nídia Miriam Simone Tereza Zoraida Maria 

Campos” (REZENDE, 2011, p. 101). Essa estratégia adotada pela autora-pessoa do 

romance ajuda a entender o modo como se foi constituindo a identidade da heroína. 

O nome original, Maria Campos, vem por último, aquele que vai diferenciá-la e torná-

la única, retratando sua origem, determinando seu regresso à cidade natal e, 

principalmente, às raízes familiares.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação consistiu na leitura e análise das relações dialógicas e 

cronotopia do romance juvenil A mocinha do Mercado Central, de Stella Maris 

Rezende. Na obra foi possível comprovar que as relações dialógicas acontecem 

pelo uso do mecanismo linguístico e composicional (narrador em 3ª pessoa e 

narrador personagem) que possibilitam o entrecruzamento de vozes dentro do 

próprio texto. No início da trama o narrador em terceira pessoa conhece todos os 

aspectos da história e de seus personagens, criando suspense sobre os 

acontecimentos durante a narrativa, motivando o leitor a fazer suas descobertas ao 

longo do enredo. No final da trama com a identificação da personagem Tia Marta 

como narradora reconhece-se com propriedade o que foi dito durante o percurso da 

trama e demonstra as possibilidades continuas, sempre vislumbrando o bem que a 

mocinha possui para a sua caminhada no próprio existir.   

A temática da obra demonstrou uma intensa necessidade de 

descoberta da identidade por parte da personagem principal. A construção identitária 

revelou-se durante os diálogos com outros personagens; conforme as mudanças 

dos cronótopos, pelos quais a heroína permanece durante um determinado tempo.  

Percebe-se que Maria se constituiu com a junção da diversidade 

discursiva, da interação social e ideológica e com a alteração dos cronótopos por 

onde ela passa, visto que, o ser humano, de acordo com Bakhtin (2011) se constitui 

discursivamente ao absorver a pluralidade de vozes sociais que acontece através da 

interação social de forma constante, mútua numa relação de concordância ou 

discordância com o outro.   

Assim, é possível dizer que a heroína construiu sua identidade a partir 

da relação com o “outro”, levando em conta as “atitudes responsivas”, para cada 

enunciado que norteia o romance. Então, o papel do outro é de extrema relevância 

para aquele que constrói a sua personalidade, individualidade e identidade tanto 

pessoal como social.  

Cabe refletir que no percurso da trama a protagonista é um sujeito 
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dialógico, pois age ativamente. Dialoga por meio de seus discursos e se posiciona 

axiologicamente por meio deles. Maria se coloca perante o outro no decorrer dos 

atos da vida, possibilitando um movimento em busca de reconhecimento de si 

mesma, por intermédio da relação solidária, na amizade, no carinho prestado a 

quem ela socorre, no escutar quem lhe faz um pedido, ao sofre com a perda da 

amiga, tão querida, Valentina Vitória e no reconhecimento do pai.  

No final do percurso de análise do corpus reconhece a importância das 

reflexões de Bakhtin sobre dialogismo e cronótopo na compreensão de como as 

relações dialógicas acontecem em uma materialidade discursiva infanto-juvenil.  

Nos cronótopos em que a heroína vive seus episódios no caminho do 

existir consegue-se verificar a diversidade cultural, a força da religiosidade 

impregnada nas cidades mineiras (São João Del Rey e Tiradentes) com as 

construções de igrejas barrocas e o toque dos sinos de hora em hora durante o dia, 

convidando os fiéis a rezarem. No Rio de Janeiro, a estátua do Cristo Redentor, 

permanente no morro do Corcovado é símbolo de proteção ao morador e visitante 

da cidade. Há também a peculiaridade do povo mineiro com a maneira de falar 

(mucadinho, monstruada e coió da roça) a simplicidade e a timidez da protagonista 

que caracterizam adolescentes com a mesma faixa-etária. Em outros momentos a 

personagem representa a diversidade culinária com o “biscoitinho de queijo com 

café” que Maria tanto procura no Mercado Central.   

Durante o choque de diversidade e realidade vistas, muitas vezes em 

atitudes corriqueiras Maria reflete sobre a vida e constitui a sua identidade. Esta 

ressignificação de sentidos e valoração atribuídos pela heroína são vozes sociais 

que tecem e entretecem no discurso literários, possibilitando réplicas e tréplicas, 

podendo ser repensados pelo leitor com responsabilidade, recuperando-as ao longo 

da obra, a ponto de estabelecer ligações entre os seus conhecimentos prévios e de 

mundo.  

A pesquisa sobre gênero romanesco, em Bakhtin, fomentou o 

conhecimento referente à história e trajetória da literatura infanto-juvenil brasileira 

até os dias atuais. As axiologias que compõem o corpus levam o leitor a refletir 

sobre a identidade humana e social do indivíduo. Ao final da Mocinha do Mercado 

Central, percebe-se interdependência entre a literatura infanto-juvenil e a construção 

identitária de jovens, situando-os no contexto brasileiro do século XXI.  

Sabe-se que esta análise não se encerra aqui, pois existem muitas 



99 

palavras que não foram ditas, muitos sentidos que ainda não foram examinados, 

abordados e diversas óticas a serem observadas pelo viés bakhtiniano, visto suas 

contribuições para a linguística ainda não cessaram.  

Enfim, com o trabalho desenvolvido, comprova-se que a literatura 

infanto-juvenil tem potencial significativo para retratar comportamentos humanos 

naturais no acontecimento do existir de crianças e jovens, de modo que a literatura 

infantil e juvenil propicia de maneira lúdica e prazerosa esses conhecimentos. 
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