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RESUMO 

 

 

RODRIGUES, Viviane Santiago Couto. Relações dialógicas na obra “O Jogo do 

Pensamento”, de Vivina de Assis Viana. 2017. 72 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) 

– Universidade de Franca, Franca. 

 

 

Este trabalho tem como tema a análise das relações dialógicas no romance O jogo do 

pensamento de Vivina de Assis Viana. Elege-se esta obra, de arte literária juvenil, tendo em 

vista a sua importância para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo do público a que 

se direciona. O romance que constitui o corpus desta pesquisa, será analisado sob o olhar 

bakhtiniano, que considera que o gênero romanesco constitui-se de uma estratificação interna 

da linguagem, revelando a diversidade social e a divergência de vozes sociais que ele encerra, 

como um fenômeno plurilinguístico, plurivocal e pluriestilístico. O objetivo da pesquisa é 

analisar como se dão o diálogo e as relações dialógicas que se travam no desenvolvimento da 

trama dessa narrativa. Espera-se com esta análise verificar se a obra fundamenta-se no 

pensamento bakhtiniano sobre a criação ideológica, a alteridade, o solilóquio e o discurso de 

outrem, a fim de comprovar que este romance não é só uma representação de si mesmo, mas 

também da cultura a que se vincula, tal como Bakhtin descobriu sobre o romance em geral. 

Com vistas a alcançar os objetivos propostos, retomam-se as reflexões sobre Bakhtin (1998; 

2013), sobre o romance e o dialogismo bem como os estudos de comentadores de sua obra, tais 

como Brait (2005; 2010), Fiorin (2006), Morson e Emerson (2008), Moisés (1973), dentre 

outros. Verificou-se que o corpus se constitui dialogicamente, em sua narrativa, por meio do 

solilóquio, que tem como base um discurso interno, no qual a personagem busca o seu “eu” 

interior e, por meio do discurso de outrem, ao apresentar fragmentos discursivos de outras 

subjetividades que não a do próprio narrador. A autora, através da inter-relação do solilóquio e 

do discurso de outrem, utilizou-se desses recursos linguísticos para levar o leitor a aproximar-

se do ponto de vista das personagens em relação ao jogo do pensar, que faz alusão, 

indiretamente, ao “jogo da vida” no processo de construção identitária do sujeito pós-moderno. 

Estas formas de articulação contribuíram tanto para a atribuição de sentidos importantes, quanto 

para a compreensão da narrativa no texto literário. 

 

 

Palavras-chave: Bakhtin; relações dialógicas; O jogo do pensamento; Literatura-juvenil; 

Vivina de Assis Viana. 
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ABSTRACT 

 

 

RODRIGUES, Viviane Santiago Couto. Dialogical relations in the play "The Game of 

Thought", from Vivina de Assis Viana. 2017. 72 p. Dissertation (Master’s degree in 

Linguistics) – University of Franca, Franca. 

 

 

This work has as its theme the analysis of dialogical relations in the novel The Game of Thought 

by Vivina de Assis Viana. This work is chosen, of juvenile literary art, in view of its importance 

for the emotional, social and cognitive development of the audience to which it is directed. The 

novel that constitutes the corpus of this research will be analyzed under the Bakhtinian view, 

which considers that the romanesque genre is an internal stratification of language, revealing 

the social diversity and divergence of social voices that it contains, as a plurilingual 

phenomenon , plurivocal and plurstilístico. The objective of the research is to analyze how the 

dialogue and the dialogic relations that take place in the development of the plot of this narrative 

are given. It is hoped by this analysis to verify if the work is based on the Bakhtinian thought 

on the ideological creation, the otherness, the soliloquy and the speech of another, in order to 

prove that this novel is not only a representation of itself, but also of the culture to which it is 

linked, as Bakhtin discovered about the novel in general. In order to reach the proposed 

objectives, the reflections on Bakhtin (1998, 2013), on the novel and the dialogism as well as 

the studies of commentators of his work, such as Brait (2005, 2010), Fiorin (2006) , Morson 

and Emerson (2008), Moisés (1973), among others. It was verified that the corpus is constituted 

dialogically in its narrative through soliloquy, which is based on an internal discourse, in which 

the character seeks his inner self and, through the discourse of others, presenting fragments 

discursives of other subjectivities than that of the narrator himself. The author, through the 

interrelationship of soliloquy and the discourse of others, used these linguistic resources to bring 

the reader closer to the point of view of the characters in relation to the game of thinking, which 

alludes indirectly to the "Game of life" in the process of identity construction of the postmodern 

subject. These forms of articulation contributed both to the attribution of important meanings 

and to the understanding of the narrative in the literary text. 

 

 

Keywords: Bakhtin; dialogical relations; The game of thought; Literature-youth; Vivina de 

Assis Viana. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem como tema a análise das relações dialógicas no romance 

infantil O Jogo do Pensamento de Vivina de Assis Viana, sob a perspectiva bakhtiniana . 

A escolha do gênero romance, de literatura-juvenil, como corpus, justifica-se 

dada a sua importância para o desenvolvimento infantil, na atualidade. A narrativa infantil tem 

sido amplamente explorada por escritores e editores, tendo em vista o seu potencial em 

proporcionar à criança um desenvolvimento emocional, social e cognitivo indiscutíveis, ao 

trabalhar nas histórias problemas existenciais típicos da infância, como medos, sentimentos de 

inveja e de carinho, curiosidade, dor, perda, além de ensinarem infinitos assuntos. 

Ademais, a leitura de textos literários configura um desafio à escola e a nós, 

professores e pesquisadores. Esta pesquisa apresenta a análise de algumas considerações para 

um trabalho com as narrativas infantis de ficção, sob a perspectiva da literatura-juvenil, como 

gênero que explora a atribuição de sentidos nas relações dialógicas. 

Este romance permite analisar seu estilo sob um viés bakhtiniano, pois revela o 

diálogo vivo que se estabelece entre a obra, a cultura e a história, ao refletir e refratar em suas 

relações dialógicas, uma época marcada por problemáticas sociais, como a seca do Nordeste e 

a Guerra do Oriente Médio, na década de 80. Trata-se de uma arte literária que visa grande 

reflexão, sobre o verdadeiro jogo “o jogo da vida”. 

O conceito chave da filosofia da linguagem de Bakhtin, relações dialógicas, tem 

como sustentação o diálogo em sentido amplo e recobre um universo de vozes sociais nas mais 

diversas relações. 

Com base nesse conceito, este livro de literatura-juvenil será considerado como 

um entrecruzamento de vozes que dialogam com outros textos, sendo também ecos de vozes 

do seu tempo, as quais evidenciam os valores e as crenças de uma determinada formação social. 

Nesse sentido, o corpus, objeto desse trabalho, em especial, levanta em seu tema 

a relação entre as problemáticas sociais e educacionais, advindas de uma cultura marcada 

historicamente por guerras, que faz com que os sujeitos modifiquem o seu modo de ser a partir 

da relação e interação com o novo, ou seja, a partir do contato e da identificação com uma 

cultura em constante transformação.   
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O romance será analisado sob o olhar bakhtiniano, que considera que o gênero 

romanesco está inserido em uma estratificação interna da linguagem, revelando a diversidade 

social e a divergência de vozes sociais que ele encerra, como um fenômeno plurilinguístico, 

plurivocal e pluriestilístico. 

O objetivo da pesquisa é analisar o diálogo e as relações dialógicas que se travam 

no desenvolvimento da trama, enunciadas nessa narrativa que está voltada ao público mais 

jovem. Os enunciados serão analisados, não apenas como um jogo de relações entre palavras, 

mas como um construto de diferentes posicionamentos discursivos. 

Tendo em vista que os enunciados literários são marcados pelo entrecruzamento 

de vozes que dialogam com outros textos e discursos, sendo também ecos de vozes do seu 

tempo, as quais evidenciam os valores e as crenças de uma determinada formação social, tem-

se como objetivo mais específico, verificar o recurso linguístico que demonstra a axiologia que 

preside o corpus, ao observar as vozes que dialogam no texto e, assim, as quais evidenciam as 

características das identidades dos sujeitos imersos num contexto de seca e guerra. 

Dessa forma, ao lado dessa busca, será feito um estudo em torno de conceitos 

sobre: cultura, sociedade da informação e consumismo, com vistas a colaborar para o 

aprofundamento da análise desse corpus. 

O processo de pesquisa será realizado por meio de revisão bibliográfica das 

obras de Bakhtin sobre o romance e o dialogismo bem como os estudos de comentadores de 

sua obra, tais como Brait (2006/2007), Fiorin (2006) e Morson e Emerson (2008), entre outros, 

na tentativa de compreender e explicar o romance infantil na sua dialogicidade.  

No capítulo 1, desenvolveremos um estudo sobre os conceitos linguísticos 

bakhtinianos, dentre eles: dialogismo e as relações dialógicas, que se estabelecem através da 

criação ideológica, da alteridade, do solilóquio e do discurso de outrem. 

No capítulo 2, também teórico, abordaremos o conceito de gêneros do discurso, 

percorrendo o olhar acerca de suas classificações, sua importância cultural e, mais 

especificamente, refletiremos a teoria que define o gênero romanesco. 

Por fim, exibiremos, no último capítulo, as análises do corpus escolhido sob o 

ponto de vista das reflexões linguísticas de Bakhtin, com destaque para os conceitos 

apresentados nos capítulos anteriores.  

Espera-se, como resultado, a partir da análise detalhada destes capítulos e a partir 

dos conceitos bakhtinianos ora apresentados, além de verificar como a teoria das relações 

dialógicas de Bakhtin se ajusta às diversas transformações vividas pelas personagens mãe, a 

filha Mariana e seu pai, ao longo do romance, comprovar que este romance não é só uma 
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representação de si mesmo, mas também da cultura a que se vincula, tal como Bakhtin 

descobriu sobre o romance em geral.  

Para tanto se faz necessário analisar também, como o sentido do título o Jogo do 

Pensamento se relaciona com o “jogo da vida”, como movimento que reflete e refrata a vida, 

na constante dinâmica do existir. Também nos compete asseverar que a construção do estilo se 

deve à fusão com o período histórico, pois o diálogo vivo, como concebe Bakhtin, se estabelece 

entre a cultura e a história.  
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CAPÍTULO 1 - DIALOGISMO E RELAÇÕES DIALÓGICAS 

 

 

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) 

 

Para que o leitor compreenda alguns conceitos básicos formulados por este 

filósofo da linguagem, neste capítulo, abordaremos um estudo acerca dos conceitos 

bakhtinianos de dialogismo e relações dialógicas. 

O ser humano é um ser relacional, constituinte de relações dialógicas, que 

através do diálogo, comunica-se, expressa-se, verbaliza desejos, sentimentos e intenções 

diversas ao enunciar-se, de forma a convergir suas vozes, entre réplicas e tréplicas, como 

ressalta Bakhtin em Estética da Criação Verbal:   

 

Em toda parte há certa interseção, consonância ou intermitência de réplicas do diálogo 

aberto com réplicas do diálogo interior das personagens. Em toda parte certo conjunto 

de ideias, pensamentos e palavras se realiza em várias vozes desconexas, ecoando a 

seu modo em cada uma delas (BAKHTIN, 2011, p.199). 

 

A palavra diálogo, no contexto bakhtiniano, é entendida como “reação do eu ao 

outro, uma reação da palavra a palavra de outrem”, é um ponto de tensão “entre círculos de 

valores, entre forças sociais”, isto é, uma forma de “reconhecimento da reciprocidade entre o 

eu e o outro o que determina o diálogo real, concreto”, segundo Marchezan (2006, p. 123). 

Nota-se a importância das relações entre o eu e o outro no processo da 

constituição da linguagem, através da palavra como forma de expressão, pois o homem 

encontra-se em permanente interação com seus semelhantes mediante a linguagem entendida 

como ato ético, como ação, como comunicação dinâmica, definindo-se a partir de palavras 

alheias, assim segundo o filósofo russo: 

 

Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em 

relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 

outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apóia-se sobre o meu 

interlocutor (BAKHTIN, 1995, p. 113) 
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O diálogo, definido por Bakhtin, é a orientação de qualquer discurso vivo. Tal 

constatação vem da observação de que em todas as direções até o objeto, o discurso entra em 

contato com o discurso de outrem, com o qual não pode deixar de participar de um diálogo vivo 

e tenso (BAKHTIN, 1998, p. 88). Percebemos nosso mundo não só por meio de sentidos físicos, 

mas também morais, que são as valorações geradas por nossos atos que sempre se realizam em 

presença em cooperação com o outro ser humano. 

Bakhtin dispõe que “as relações dialógicas são relações (semânticas) entre toda 

a espécie de enunciados na comunicação discursiva”, mas servirá ao “grande diálogo da 

comunicação discursiva”, quando os mesmos não são tomados para fins de análise linguística, 

ou seja, quando dois enunciados de diferentes sujeitos são confrontados (BAKHTIN,1998, 

p.323). 

Desta forma, o sentido da palavra dita se imbrica com a ação e adquire o poder 

de uma ação, pois a linguagem está organicamente integrada na infinita variedade dos atos 

humanos: ato de ação física, pensamento, sentido, estético, artístico, ato cognitivo e de ato 

enunciado em si. 

Dialogismo é o conceito chave da filosofia de Bakhtin, a qual tem como 

sustentação o diálogo em sentido amplo: 

 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das formas, 

é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas pode-se compreender a 

palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz 

alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo 

que seja (BAKHTIN, 1995, p.109). 

 

Por isso, conforme as descobertas de Bakhtin (1998, p. 183), “a linguagem só 

vive na comunicação dialógica daqueles que a usam”. É essa comunicação dialógica que 

constitui “o verdadeiro campo da vida da linguagem”, independentemente de qual seja o seu 

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

incutida de forma basilar de relações dialógicas. Trata-se, então, do diálogo real, concreto, que 

recobre um universo de vozes sociais e individuais nas mais diversas relações.   

Fiorin (2006) menciona que a teoria bakhtiniana leva em conta não somente as 

vozes sociais, mas também as individuais, como salienta:  

 

Ao tomar em consideração tanto o social como o individual, a proposta bakhtiniana 

permite examinar, do ponto de vista das relações dialógicas, não apenas as grandes 

polêmicas filosóficas, políticas, estéticas, econômicas, pedagógicas, mas também 

fenômenos da fala cotidiana, como a modelagem do enunciado pela opinião do 

interlocutor imediato ou a reprodução da fala do outro com uma entonação distinta da 
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que foi utilizada, admirativa, zombeteira, irônica, desdenhosa, etc. Todos os 

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

dialógicas que os constituem (2006, p. 30/31).  

 

Essa realidade da linguagem é a pluridade de linguagens sociais e discursos 

ideológicos que constituem um meio dinâmico da heteroglossia que remete assim, a oralidade, 

com suas modulações, acentos e entonações, cada um apresenta suas nuances de sentido social 

e situacionalmente personalizado. 

Bakhtin traz em sua obra como princípio unificador, de acordo com Fiorin, 

(2006, p. 22), o conceito de dialogismo “como relações de sentido que se estabelecem entre 

dois enunciados”. Nessas relações, a palavra sempre está direcionada a alguém, dialogicamente 

orientada ao exterior, ao outro. Trata-se da palavra que quer ser ouvida e entendida e, sobretudo, 

respondida. 

Brait (2007) explica que a linguagem tem por base o enunciado/enunciação no 

processo comunicativo:  

 

[...] as noções de enunciado/enunciação têm papel central na concepção de linguagem 

que rege o pensamento bakhtiniano, posto ser a linguagem concebida de um ponto de 

vista histórico, cultural e social, a que inclui a comunicação efetiva e os sujeitos e 

discursos nela envolvidos (BRAIT, 2007, p. 65). 

 

Desta forma, tratar da linguagem é tratar de um processo discursivo, que se 

desenvolve entre as experiências comunicativas (enunciado/enunciação) pessoais, próprias e de 

outrem, instituindo diversas relações de sentidos, num processo de reconhecimento de si pelo 

o outro (alteridade), como presume o princípio dialógico. 

Marchezan in Brait (2006, p.116) afirma que é no âmbito da linguagem que se 

afirma o caráter dialógico, levando em consideração o diálogo como uma boa amostra, para 

explicá-lo e para defini-lo “como alternância entre enunciados, entre acabamentos, ou seja, 

entre sujeitos falantes, entre diferentes posicionamentos”. Ressalta também, que diálogo e 

enunciado são conceitos interdependentes, pois “ativa o reconhecimento da reciprocidade entre 

o eu e o outro, presente em cada réplica, em cada enunciado, que compreende o verdadeiro 

diálogo real”. 

Considerado desta forma, não é difícil reconhecer o caráter dialógico, pois 

“qualquer desempenho verbal é constituído numa relação, numa alternância de vozes”, segundo 

Marchezan in Brait (2006, p. 117). Nesse sentido a própria ideia do pensamento dialógico é 

inerente à cultura oral, pois o diálogo é condição primeira da linguagem. 

Para melhor compreensão da concepção de linguagem é necessário refletirmos 
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sobre as noções básicas de enunciado/enunciação, pois ambas, segundo Brait, têm papel central 

na concepção de linguagem que rege o pensamento bakhtiniano, pois “ela é concebida de um 

ponto de vista histórico, cultural e social que inclui a comunicação efetiva e os sujeitos e 

discursos nela envolvidos”. (2007, p. 65) 

Ainda de acordo com Brait, apesar dos conceitos enunciado/enunciação serem 

tão largamente utilizados na área dos estudos da linguagem, pois “apresentam uma grande 

polissemia de definições e empregos”, nos estudos bakhtinianos, a utilização de tais noções 

precisa ser cuidadosa, posto que “há profundas diferenças entre esses termos com 

consequências igualmente significativas para a concepção e o enfrentamento da linguagem”. 

(2007, p.63) 

Brait (2007, p.65) menciona que na obra Discurso na vida e discurso na arte – 

sobre poética sociológica, assinado por Voloshinov, os termos enunciado, enunciado concreto, 

enunciação estão diretamente ligados a discurso verbal, à palavra e ao evento. 

Dessa maneira, conforme Brait nos ensina (2007, p. 67), o enunciado configura-

se no “processo interativo (verbal ou não verbal) que integram a situação e, ao mesmo tempo 

compreende um contexto maior histórico.” Já o enunciado concreto, funde-se “na ideia de 

palavra, de texto, de discurso.” E a enunciação, por sua vez, é “compreendida como estando 

situada justamente na fronteira entre a vida e o aspecto verbal do enunciado.” 

Para Bakhtin, a linguagem é uma prática social que apresenta na língua a sua 

realidade material. Trata-se da língua não como um sistema abstrato de formas linguísticas a 

parte do indivíduo falante, mas como “um processo de evolução ininterrupto, constituído pelo 

fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação”, sendo a sua autêntica 

substância. (1995, p. 127) 

A concepção de enunciado/enunciação, de acordo com Brait (2007, p.65), foi 

objeto de reflexão em diversas obras de Bakhtin e seu Círculo, portanto “não se encontra pronta 

e acabada numa determinada obra”. 

Ao considerarmos que o sentido só pode ser constituído se houver a 

materialidade linguística, é pertinente dizer que a produção de sentidos ocorre através de 

enunciados ditos de forma efetiva. 

Bakhtin (1995, p.132), tece em suas palavras que “o tema da enunciação é 

determinado não só pelas formas linguísticas que entram na composição (as palavras, as 

entonações, as formas morfológicas, os sons), mas igualmente pelos elementos não verbais da 

situação”. 

Nota-se que é impossível a reprodução exata da situação na qual fora proferido 
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o enunciado, quando materializado primeiramente, atribuindo-lhe a característica de 

irrepetibilidade, como bem salienta Bakhtin,  

 

Um sentido definido e único, uma significação unitária, é propriedade que pertence a 

cada enunciação como um todo. Vamos chamar o sentido da enunciação completa o 

seu tema. [...] O tema da enunciação é na verdade, assim como a própria enunciação, 

individual e não reiterável. Ele se apresenta como a expressão de uma situação 

histórica concreta que deu origem à enunciação (1995, p. 131). 

 

Toda a comunicação é composta por enunciado que é a própria materialidade 

linguística, e como tal, pode ser “repetido” em diversas situações comunicativas. Porém, a cada 

vez que o mesmo for “repetido”, ganhará outro sentido, tendo em vista, a sua inserção em outra 

situação, em outro momento histórico, pois está totalmente ligado à situação, ao contexto de 

sua produção.  

Importante observarmos outra característica do enunciado, a de fomentar 

respostas aos enunciados que ainda irão manifestar em virtude do nascimento do primeiro. 

Dessa maneira, 

 

os enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si mesmo; uns 

conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros. Esses reflexos mútuos 

lhes determinam o caráter. Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros 

enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação 

discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos 

enunciados precedentes de um determinado campo: ela os rejeita, confirma, completa, 

baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta 

(BAKHTIN, 2011, p. 297). 

 

Conforme Brait (2007, p. 68), Bakhtin reflete em sua obra uma importante 

perspectiva de enunciação que vai sendo tecida, “sempre numa dimensão discursiva”, 

interativa, a partir de um enunciado concreto, em sentido, novamente, à “enunciação como 

sendo de natureza social, histórica, que liga-se a enunciações anteriores e posteriores (...) 

fazendo circular discursos”. 

O princípio dialógico embasa a alteridade como integrante do ser humano e de 

seus enunciados, que por sua vez, são repletos de palavras dos outros. Na produção do discurso, 

o ser humano introduz, em sua expressividade, seu tom valorativo, mas que reestrutura-se, 

modifica-se, quando assimilados pelo outro, uma vez que é através da palavra do outro que 

apreendemos o mundo exterior. 

Constantemente, internalizamos e ressignificamos os enunciados dos outros. E 

assim, a linguagem apresenta, segundo Bakhtin, um caráter tanto heteroglóssico, como 
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dialógico, posto que esses enunciados sempre supõem uma atitude responsiva do outro a quem 

eles se dirigem. Faraco (2006), assim menciona:  

 

O mesmo mundo, quando correlacionado comigo e com o outro, recebe valorações 

diferentes, é determinado por diferentes quadros axiológicos. E essas diferenças são 

arquitetonicamente ativas, no sentido de que elas são constitutivas dos nossos atos 

(inclusive de nossos enunciados): é na contraposição de valores que os atos concretos 

se realizam; é no plano dessa contraposição axiológica (é no plano da alteridade) que 

cada um orienta seus atos. (FARACO, 2006, p. 22) 

 

No processo de produção de discursos, deduz-se que não somos a fonte primária 

deles, mas sim intermediários ao dialogar com outros discursos presentes em nossa sociedade, 

em nossa cultura. Para Bakhtin (2013, p. 22), o sujeito “ao se perceber único, não pode ficar 

indiferente a esta sua unicidade”, assim como resposta, “ele é compelido a se posicionar, a 

responder a ela: não temos álibi para a existência.” 

Percebemos, assim, o discurso como um jogo, um movimento, posto que na 

relação dialógica não há passividade. Existe sim, a evolução de um diálogo entre enunciados, 

com inúmeras possibilidades de sentidos que retornam à memória, quando fomentados por 

outros contextos. 

 

 

1.1 CONCEPÇÕES DE DIALOGISMO 

 

É fundamental para se compreender a obra de Bakhtin refletir sobre o conceito de 

dialogismo porque permeia a concepção de linguagem e, mais do que isso, refletir sobre a 

concepção de mundo, de vida (BARROS, 2003, p. 2). Entretanto, antes de conceituar dialogismo 

na obra de Bakhtin, é importante entender o conceito de discurso na obra do filósofo russo, posto 

que ambos os conceitos estão intrinsecamente relacionados. Para Bakhtin, discurso é: 

 

a língua em sua integridade concreta e viva e não a língua como objeto específico da 

linguística, obtido por meio de uma abstração absolutamente necessária de alguns 

aspectos da vida concreta do discurso. Mas são justamente esses aspectos, abstraídos 

pela linguística, os que têm importância primordial para nossos fins (BAKHTIN, 

1995, p. 207). 

 

Nesse fragmento, Bakhtin (1995, p.85) expõe a sua concepção de discurso, ou 

seja, a “linguagem em ação” contradizendo as ideias de Saussure, “o qual entendia a língua 

como um sistema de formas, estável e imutável, abstraído das relações sociais”, menciona 

ainda, que a verdadeira substância da língua é constituída justamente nas relações sociais, via 
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interação verbal, realizada por meio da enunciação ou das enunciações. 

Assim, entende-se que o discurso não é individual porque se constrói entre, pelo 

menos, dois interlocutores que, por sua vez, segundo Barros (1996, p.33), são seres sociais; se 

constrói como um “diálogo entre discursos”, mantendo relações com outros discursos que o 

precederam, “é aqui que entra o dialogismo, entendido como a condição do sentido do 

discurso”.  

Fiorin (2006, p.23) esclarece que a prima filosofia bakhtiniana estava voltada 

para a unicidade do ser e do evento e que tal concepção leva a uma distinção muito importante 

que é preciso esclarecer, a de que “não são as unidades da língua que são dialógicas, mas os 

enunciados”. Ressalta que “as unidades da língua são os sons, as palavras e as orações, 

repetíveis” o que diferencia do enunciado, pois estes “são unidades reais de comunicação”. 

Além do mais, Fiorin (2006, p.25/26) discorre que as unidades da língua “não 

pertencem a ninguém, não têm autor” e os enunciados ao contrário, “têm autor e por isso 

revelam uma posição”. Outra diferença se refere ao acabamento, enquanto as unidades da língua 

“são completas, mas não têm acabamento que permita uma resposta”, o enunciado “sendo uma 

réplica, tem um acabamento específico que admite uma resposta”. 

Bakhtin não nega a existência da língua e nem condena seu estudo, ao contrário, 

apenas afirma que sua estrutura é insuficiente para demonstrar seu funcionamento real, assim 

explica Fiorin (2006, p.23), 

 

ele mostra que a fonologia, a morfologia ou a sintaxe não explicam o funcionamento 

real da linguagem. Por isso, propõe a criação da translinguística, que teria como objeto 

o estudo dos enunciados, o que significa dizer o exame das relações dialógicas entre 

eles, dado que são necessariamente dialógicos. 

 

Recorremos, didaticamente, as análises que Fiorin (2006) fez sobre o importante 

conceito de dialogismo, em sua a obra, intitulada Introdução ao pensamento de Bakhtin, para 

melhor compreendermos como a concepção de dialogismo se manifesta em três diferentes 

conceitos: o primeiro, o segundo e o terceiro. 

Trata-se o primeiro conceito de que o dialogismo é o modo de funcionamento 

real da linguagem, sendo o princípio constitutivo do enunciado, ou seja, a essência do 

enunciado, portanto, uma réplica a outro enunciado: “um enunciado é sempre heterogêneo, pois 

revela duas posições, a sua e aquela em oposição à qual ele se constrói” (FIORIN, 2006, p.27).  

Esse primeiro conceito é chamado de dialogismo constitutivo, que se refere à 

relação contratual com um enunciado, demonstrando assim, a existência de um ponto de tensão 
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entre as vozes sociais que representam um enunciado. Estas vozes sociais fragmentam-se em 

busca de diversos interesses, que divergem entre si, constituindo o diálogo através de relações 

com enunciados já constituídos, anteriores e posteriores. 

Sobre isso, Fiorin (2006, p.34) afirma, 

 
Numa formação social determinada, operam o presente, ou seja, os múltiplos 

enunciados em circulação sobre todos os temas; o passado, isto é, os enunciados 

legados pela tradição de que a atualidade é depositária, e o futuro, os enunciados que 

falam dos objetivos e das utopias dessa contemporaneidade. 

 

Assim, nessa formação social determinada, Fiorin (2006, p.35) discorre que nela 

atuam forças centrípetas, no sentido de uma centralização enunciativa do plurilinguismo da 

realidade, bem como atuam também as forças centrífugas, “que buscam erodir através da 

derrisão e do riso aquela tendência centralizadora”. Faz alusão a esses conceitos para 

demonstrarmos que através dos mesmos, Bakhtin desvela o fato de que “a circulação das vozes 

numa formação social está submetida ao poder”, ou seja, “não há neutralidade no jogo das 

vozes”. 

Esse primeiro conceito de dialogismo refere-se ao modo de funcionamento real 

da linguagem, em que todos os enunciados constituem-se a partir de outros, ou seja, todo 

dialogismo são relações entre enunciados. 

Já o segundo conceito de dialogismo de Bakhtin, de acordo com Fiorin (2006, p. 

37), refere-se ao dialogismo composicional, àquele que se revela diretamente no discurso, 

“trata-se da incorporação pelo enunciador da voz ou das vozes de outro (s) no enunciado”, ou 

seja, é o que Bakhtin chama de “concepção estreita de dialogismo ou de formas externas ou 

visíveis de mostrar outras vozes no discurso”. 

Quanto à incorporação dessas vozes, o filósofo russo afirma que existem duas 

formas de incorporar distintas vozes no enunciado, tais como: o discurso objetivado “quando o 

discurso alheio é abertamente citado” e o discurso bivocal “quando não há separação muito 

nítida entre o enunciado e o citado” (FIORIN, 2006, p. 37). 

Desta maneira, temos no primeiro discurso, o discurso citado e mostrado, 

predominando nele o discurso direto e o discurso indireto; marcas enunciativas como as aspas; 

a negação; e no segundo discurso, não encontramos separações nítidas entre quem cita quem 

enuncia, exemplifica-se pela paródia, pela estilização, pela polêmica clara e a velada e pelo 

discurso indireto livre. 

Por fim, em relação ao terceiro conceito de dialogismo, Bakhtin conforme Fiorin 

(2006, p. 60) expõe que “o sujeito não é assujeitado, submisso às estruturas sociais, pois a 
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subjetividade é constituída pelo conjunto de relações sociais de que participa o sujeito”.  

Nesse sentido, o sujeito ao atuar em relação aos outros, constrói sua consciência 

por meio da comunicação social, ou seja, na sociedade e na História, o que explica a importância 

da linguagem no projeto bakhtiniano de uma teoria das superestruturas. 

O sujeito ao construir sua consciência discursivamente, apreende as vozes 

sociais (concordantes ou discordantes), que compõe a realidade (heterogênea) em que está 

imerso, construindo seu mundo interior que está sempre inacabado, numa constante alternância 

do conteúdo discursivo da consciência.  

Na construção da consciência, a incorporação dessas vozes se dá de diferentes 

maneiras, através de vozes de autoridade, as centrípetas “aquelas que se adere de modo 

incondicional” e através de posições de sentido internamente persuasivas, as centrífugas 

“permeáveis à impregnação por outras vozes, à hibridização, e abrem-se incessantemente à 

mudança”. (FIORIN, 2006, p. 61) 

Fiorin, assim discorre, 

 

Sendo a consciência sociossemiótica, ou seja, formada de discursos sociais, o que 

significa que seu conteúdo é signico, cada indivíduo tem uma história particular de 

constituição de seu mundo interior, pois ele é resultante do embate e das inter-relações 

desses tipos de vozes. Quanto mais a consciência for formada de vozes de autoridade, 

mais ela será monológica, ptolomaica. Quanto mais for constituída de vozes 

internamente persuasivas, mais será dialógica, galileana (2006, p. 61/62). 

 

A título de definição, o monologismo se refere a um discurso único, definitivo e 

uniforme. O monologismo não deixa revelar os outros discursos que permeiam a prática 

discursiva. Na análise de Bakhtin sobre os romances, aqueles considerados monológicos 

apresentam uma única voz, a do próprio autor do romance. No universo monológico, as 

personagens não têm mais nada a dizer, pois já disseram tudo, e o autor, de sua posição 

distanciada e com seu excedente de visão, já disse a última palavra por elas e por si. 

(BEZZERRA, 2008, p. 192)  

Desse modo, nas obras monológicas, o poder direto de significar pertence 

exclusivamente ao autor (MORSON; EMERSON, 2008, p. 255). 

Assim, essas obras podem transmitir a posição do autor de várias maneiras. Às 

vezes uma dada personagem pode expressá-la; outras vezes a verdade do autor pode dispersar-

se por uma variedade de personagens.  

Já o dialogismo é explicado por Bakhtin, segundo Morson e Emerson, a partir 

da análise dos romances polifônicos, dentre eles, os romances de Dostoiévski. Nesses romances, 
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não há o apagamento de vozes em detrimento da voz autoritária do autor:  

 

Assim, pois, nas obras de Dostoiévski não há um discurso definitivo, concluído, 

determinante de uma vez por todas. (...) A palavra do herói e a palavra sobre o herói 

são determinadas pela atitude dialógica aberta face a si mesmo e ao outro. (...) No 

mundo de Dostoiévski não há discurso sólido, morto, acabado, sem resposta, que já 

pronunciou sua última palavra (MORSON E EMERSON, 2008, p. 291-292).  

 

Desse modo, as obras do romancista russo são dialógicas e polifônicas, na 

medida em que resultam do embate de muitas vozes sociais (BARROS, 2003, p. 5-6).  

 

 

1.2 DIALOGISMO E CRIAÇÃO IDEOLÓGICA 

 

 

A palavra ideologia, no Círculo de Bakhtin, tem significado diferente daquele 

usado por parte da tradição marxista. Faraco (2006, p.46), em Criação Ideológica e Dialogismo, 

nos textos do círculo, menciona que a palavra ideologia é utilizada em geral para designar o 

universo dos produtos do “espírito humano”, aquilo que algumas vezes é apontado por outros 

autores de cultura imaterial ou produção espiritual; designado também, numa terminologia 

materialista, de formas da consciência social. 

No entanto, ideologia para o Círculo de Bakhtin, compreende um grande 

universo: a arte, a filosofia, a ciência, religião, ética, política. 

Faraco (2006, p.46) ressalta que o adjetivo ideológico aparece como equivalente 

a axiológico e que para o Círculo, a significação dos enunciados tem sempre uma dimensão 

avaliativa, expressando sempre um posicionamento social valorativo. 

Ao iniciar seu livro Marxismo e filosofia da linguagem, Voloshinov, de acordo 

com Faraco (2006, p.47), identifica ideologia com o universo da produção imaterial, todo 

produto ideológico parte de uma realidade (natural ou social), possui um significado e remete 

a algo que lhe é exterior, ou seja, a um signo. Afirma ainda que “sem signos não existe 

ideologia”. 

Dessa maneira Bakhtin aponta, 

 

O signo e a situação social estão indissoluvelmente ligados. Ora, todo signo é 

ideológico. Os sistemas semióticos servem para exprimir a ideologia. A palavra é o 

signo ideológico por excelência; ela registra as menores variações das relações 

sociais, mas isso não vale somente para os sistemas ideológicos constituídos, já que a 

“ideologia do cotidiano”, que se exprime na vida corrente, é o bocadinho onde se 

formam e se renovam as ideologias constituídas (1995, p. 15)  
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Assim, o universo dos signos permeia outros universos: dos artigos de consumo, 

dos fenômenos naturais, dos materiais tecnológicos. Os signos são passíveis de avaliações 

ideológicas, já que não existem apenas como item passivo da realidade: eles refletem e refratam 

outras realidades. 

Nesse sentido Faraco salienta que, “O domínio ideológico coincide com o 

domínio dos signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-

se também o ideológico e tudo que é ideológico possui um valor semiótico.” (2006, p. 47). 

Para Medvedev a criação é sempre social e histórica, nem fechada e autocontida 

no mundo de uma consciência individual, apresentando um caráter intrinsecamente sócio-

histórico, como bem ressalta Faraco (2006, p. 48), “todos os produtos da criação ideológica são 

objetos dotados de materialidade, isto é, são partes concretas e totalmente objetivas da realidade 

prática dos seres humanos”. 

Para o Círculo de Bakhtin, os signos realizam duas operações simultâneas: 

refletem e refratam o mundo, sendo a refração uma condição necessária do signo, não é possível 

significar sem refratar.  

Refratar significa que utilizamos dos signos não somente para descrever o 

mundo, mas também, para construí-lo. Esse processo se deve à dinâmica da história, ao caráter 

múltiplo e heterogêneo das experiências concretas dos grupos humanos, que ocasiona segundo 

Faraco (2006, p. 50), diversas interpretações (refrações) desse mundo. Ressalta também o 

pensamento de Mevedev nessa mesma direção “no horizonte ideológico de uma época ou grupo 

social, não há uma, mas várias verdades mutuamente contraditórias”. 

Assim, as valorações diferenciadas aos entes e eventos, às ações e relações são 

resultados da heterogeneidade da práxis dos grupos humanos, decorrente do processo de 

atribuição de sentidos. 

Faraco (2006, p. 50) aponta que isso se dá porque as significações não estão no 

signo em si, pois são edificadas na dinâmica da história e estão assinaladas pelas diversificadas 

experiências dos sujeitos, com seus valores, contradições e interesses sociais.  

Diante da diversidade e contradições das experiências históricas dos grupos 

humanos inscritas nos signos, estes não podem ser considerados unívocos (monossêmicos) e 

sim plurívocos (multissêmicos), que é a condição de seu funcionamento nas sociedades 

humanas. 

Cada grupo em cada época, com a dinâmica da história, recobre o mundo com 

múltiplas axiologias, tendo em vista as significações e diferentes vozes sociais que participam 
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dos processos de significações. Resultando, assim, as inúmeras semânticas, as várias verdades, 

os vários pontos de vista e posições com que conferimos sentido ao mundo. Estes novos 

aspectos, aponta Faraco, dão significado ao que Bakhtin chama de línguas sociais – “complexos 

semióticos axiológicos com os quais determinado grupo humano diz o mundo.” (FARACO, 

2006, p. 56).  

Componente também forte do pensamento do Círculo, segundo Faraco (2006, p. 

57) é a dialogização das vozes sociais que é, em poucas palavras, a dinâmica, a relação 

dialógica, também denominada de heteroglossia dialogizada ou plurilinguismo 

dialogizado, colocada no encontro sociocultural dessas vozes que se dão em uma intrincada 

cadeia responsiva – “os enunciados, ao mesmo tempo que respondem ao já dito (não há uma 

palavra que seja a primeira ou a última), provocam continuamente as mais diversas respostas 

(adesões, recusas, aplausos incondicionais, críticas, ironias, concordâncias e dissonâncias, 

revalorizações etc.)”. 

O Círculo de Bakhtin, para assinalar essa dinâmica essencial à criação 

ideológica, adota a metáfora do diálogo que, conforme Faraco, “dará um arremate às reflexões 

do Círculo sobre a linguagem e sobre a criação ideológica em sua totalidade [...]”. (FARACO, 

2006, p. 72).  

Desta feita, para Bakhtin, a vida humana é dialógica e ser significa se comunicar, 

o que resulta no que Faraco (2006, p. 72) denomina de “utopia bakhtiniana de um mundo 

polifônico”. O termo polifônico a que se refere Bakhtin vai além do conceito da multiplicidade 

de línguas sociais, mas um universo em que todas as vozes são equipolentes. (p. 75). Exposto 

que ser é se comunicar, Faraco parte para a noção de lógica do sujeito ideológico. O sujeito, 

imerso nessas múltiplas interações socioideológicas vai se constituindo discursivamente, 

assimilando e internalizando vozes sociais múltiplas.  

 

 

1.3 DIALOGISMO E ALTERIDADE 

 

 

Para Bakhtin, as relações de alteridade e as relações dialógicas são basilares e 

transcorrem todas as instâncias da composição do sujeito, de sua consciência, de seu 

pensamento, de sua individualidade e de sua responsabilidade. 

O conceito de alteridade, relevante consideração bakhtiniana, sobre a construção 

do sujeito ideológico, parte de uma perspectiva sócio-histórica, que está atrelada à concepção 
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dialógica da linguagem. 

Bakhtin construiu sua obra com foco na linguagem, aplicando-se ao estudo desta 

na vida e na arte, tendo como alvo, o indivíduo social e historicamente situado, marcado pela 

produção ideológica de sua realidade social. 

O sujeito ao se constituir discursivamente, conforme Bakhtin (1995, p.58), 

interage com vozes sociais que compõem sua comunidade semiótica, possibilitando ao mesmo, 

um encontro entre consciências marcadas por movimentos de sentidos, que reproduzem o 

discurso alheio e possibilitam novas construções discursivas. Conforme explicação do autor, “o 

indivíduo enquanto detentor dos conteúdos de sua consciência, enquanto autor dos seus 

pensamentos e, enquanto personalidade responsável por seus pensamentos e por seus desejos, 

apresenta-se como um fenômeno puramente sócio-ideológico”. 

Humanizamo-nos por meio da linguagem num contexto social concreto, e é na 

relação da alteridade que nos construímos ao longo da vida. Nesse sentido, toda a presença e 

ação do eu se dá em correlação com a alteridade. 

Bakhtin, (2011, p. 298), assegura que vivemos em um mundo de palavras do 

outro, e que toda a nossa vida é uma orientação neste mundo, é reação às palavras dos outros 

(dentro das ilimitadas possibilidades de manifestação dessa reação), desde o processo de 

assimilação inicial do discurso até a assimilação das riquezas da cultura humana, a palavra do 

outro é uma condição de toda ação do eu. 

Contudo, o sujeito se constitui a partir da palavra do outro. Os enunciados são 

um elo de uma cadeia infinita de enunciados, local de embate, de encontro, de divergências 

sociais. O sujeito não é a origem de seu próprio dizer, mas parte constitutiva do outro. Bakhtin 

nos ensina que “a consciência do homem desperta envolta na consciência do outro”, desta 

forma, 

 

Tudo o que me diz respeito, a começar por meu nome, e que penetra em minha 

consciência, vem-me do mundo exterior, da boca dos outros (da mãe), etc., e me é 

dado com a entonação, com o tom emotivo dos valores deles. Tomo consciência de 

mim, originalmente, através dos outros: deles recebo a palavra, a forma e o tom que 

servirão a formação original da representação que terei de mim mesmo (BAKHTIN, 

1995, p. 378). 

 

Bakhtin (2011, p. 186) expressa que “o indivíduo não existe fora da alteridade”, 

portanto está dentro do sujeito, no processo de construção do mesmo. Para Bakhtin, 

 

É na relação com a alteridade que os indivíduos se constituem. O ser se reflete no 

outro, refrata-se. A partir do momento em que o indivíduo se constitui, ele também se 
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altera, constantemente. [...] algo que se consolida socialmente, através das interações, 

das palavras, dos signos. [...] o que nos faz refletir sobre o processo de construção da 

identidade do sujeito, cujos pensamentos, opiniões, visões de mundo, consciência etc. 

se constituem e se elaboram a partir de relações dialógicas e valorativas com outros 

sujeitos, opiniões, dizeres. A Alteridade é fundamento da identidade. Relação é a 

palavra-chave na proposta de Bakhtin. Eu apenas existo a partir do Outro (BAKHTIN, 

1995, p. 13-14). 

 

A alteridade intervém sempre na construção da identidade do sujeito, pois trata-

se de um movimento em direção ao outro, um reconhecimento de si pelo outro que tanto pode 

ser a sociedade, como a cultura. 

Ponzio (2009, p. 193) lembra que sujeito é ele próprio diálogo, e a linguagem é 

sempre alheia, é dada do exterior social (dos lábios alheios, nos contextos alheios, a serviço das 

intenções alheias), e permanece sempre mais ou menos alheia, apesar do nosso esforço em 

torná-la própria. 

As palavras próprias são, na realidade, palavras alheias que perderam as aspas. 

O outro é, nesse esteio, inseparável do eu, porém não pode ser englobado na totalidade do eu, 

“o outro permanece refratário a toda categoria que queira eliminar sua alteridade e subjugá-lo 

à identidade do eu”. 

Nesse sentido, como o sujeito é definido pela relação com o outro, notamos que 

seu caráter responsivo, denota que sua ação é sempre resposta a uma apreensão da ação do 

outro, sendo também responsável por aquilo que desencadeou em sua ação. 

Para Bakhtin (2011, p. 357) a importância da responsividade, reitera-se quando 

este declara que “para a palavra (e, por conseguinte, para o homem), nada é mais terrível do 

que a irresponsividade (a falta de resposta)”. Ponzio, assim reflete, 

 

O eu como singularidade incomparável, insubstituível, como ser no mundo sem álibis, 

como responsabilidade sem escapatórias, é assim diante do outro. A arquitetônica da 

responsabilidade não pode ser compreendida senão como arquitetônica da alteridade. 

Tanto porque só assim o eu se revela na sua unicidade, na sua singularidade, ou seja, 

na sua alteridade como outro, tanto porque esta sua alteridade objetivamente se realiza 

na relação com o outro (PONZIO, 2009, p. 79). 

 

O ser humano não existe para si, senão na medida em que é para os outros. São 

diversos, os papéis que constituem a identidade. A identidade do eu é, portanto, uma 

emboscada. O diálogo sempre vai ser um obstáculo para o fechamento, o enrijecimento da 

identidade do eu. Ponzio afirma que o eu já está em seus papéis e já é múltiplo, 

 

porque o papel me toma: sou professor, marido, pai, italiano, branco, masculino e 

muito frequentemente estes papéis não estão contentes juntos, mas brigam entre si. 
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Certos dias eu quero ser o pai e, sou obrigado, ao invés, a ser o professor e me pergunto 

que coisa escolher. Assim sou uma série de divisões. O eu é constitutivamente 

dialógico no sentido de que é dividido, que a alteridade é incorporada (2012, p. 52). 

 

Bakhtin (2011, p. 299) ressalta a importância da responsividade, quando 

menciona que “o primeiro e mais importante dos critérios de acabamento do enunciado é a 

possibilidade de responder - mais exatamente, de adotar uma atitude responsiva para com ele”. 

Assim, as diferentes vozes que constituem a interação verbal mostram um sujeito 

constituído por diferentes vozes que o antecederam, com efeito, de acordo com Bakhtin (1995, 

p. 114), a enunciação “é o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e, 

mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo representante médio 

do grupo social ao qual pertence o locutor”.  

Além disso, qualquer enunciação, por mais significativa e completa que seja, 

salienta Bakhtin (1995, p. 126) “constitui apenas uma fração de uma corrente de comunicação 

verbal ininterrupta (concernente à vida cotidiana, à literatura, ao conhecimento, à política, 

etc.)”. 

Mesmo o enunciado sendo uma parte do todo, Bakhtin (2011, p. 299) salienta 

que “qualquer enunciado, quando estudado em situações concretas de comunicação discursiva, 

descobrimos toda uma série de palavras do outro semilatentes e latentes, de diferentes graus de 

alteridade”. 

No mais, não existe um único discurso que não tenha a indução do social, sem a 

interação viva entre a palavra do locutor e do interlocutor (eu-outro). Ao fundir ou aderir o 

discurso do outro, em um processo de dissonância ou de harmonia, próprios do embate, da 

“arena” social, em que diversas vozes se digladiam, aceitando ou não a palavra que lhe é 

encaminhada, constrói-se assim uma ponte entre o eu o outro. 

Assim, Bakhtin assevera, 

Eis por que a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se 

desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados individuais dos 

outros. Em certo sentido, essa experiência pode ser caracterizada como processo de 

assimilação – mais ou menos criador – das palavras do outro (e não das palavras da 

língua). Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras criadas) 

é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, 

de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros 

trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos, 

reacentuamos (BAKHTIN, 2011, p. 294, grifos do autor). 

 

Nesse mesmo sentido, Geraldi (2010, p. 112), observa que as identidades 

resultam da criação do outro, que, ao nos dar acabamento, nos permite olhar a nós mesmos com 

seus olhos, “como muitos são os outros em cujos olhos habitamos para dar-nos um acabamento, 
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nossas identidades são múltiplas [...]”. 

A alteridade, no âmago do pensamento bakhtiniano, consiste em uma relação 

constitutiva do sujeito na e pela linguagem, um princípio que caracteriza ser outro, colocar-se 

ou constituir-se como outro. 

Concluindo com palavras de Miotello (2008, p. 642), “o que defendemos ser a 

identidade, precisamos estabelecer um outro lugar para sua constituição, que é a alteridade. 

Apenas o Outro pode constituir o Eu. Essa é a Revolução Bakhtiniana”.  

O diálogo como momento de interação entre o eu e o outro, constitui-se na 

relação dialógica, a partir da produção do discurso vivo que envolve o locutor, o interlocutor e 

as vozes que o constituem, sendo estas, sócio-históricas e repletas de valor ideológico. 

 

 

1.4 DIALOGISMO E SOLILÓQUIO  

 

 

O enfoque dialógico de si mesmo, segundo Bakhtin (2013, p. 120), constitui o 

recurso chamado de solilóquio na teoria literária. Trata-se de um diálogo consigo mesmo, ou 

seja, “a capacidade de comunicar-se dialogicamente consigo mesmo”. Bakhtin trata esse tipo 

de diálogo como diálogo interior. 

Esse recurso linguístico baseia-se na descoberta do homem interior, uma forma 

dramática ou literária na qual a personagem fala sozinha, como que se dialogasse consigo 

mesma com o objetivo de exteriorizar o que se passa em sua consciência.  

O solilóquio ou diálogo interior consiste na oralização do que se passa na 

consciência da personagem, presumindo-se que esta, sozinha em face do leitor, articule seus 

pensamentos em alto e bom som. 

Moisés (1973, p. 204) define o diálogo ou monólogo aquele que se passa dentro 

do “mundo psíquico da personagem”. Nesse sentido, a personagem ao “falar” consigo mesma, 

antes de se dirigir a outrem, discursa internamente com sua própria consciência, apresenta e 

classifica também, quatro meios ou formas de “por ao vivo certas dimensões interiores da 

personagem e certos aspectos de suas relações psicológicas”: o monólogo interior direto, o 

monólogo interior indireto, a descrição onisciente e o solilóquio. 

Segundo Moisés (1973, p. 205), o monólogo interior direto é o tipo de monólogo 

interior que “é representado com escassa interferência do escritor e sem pressupor um ouvinte”, 

isto é, sem a intervenção do escritor, de maneira que a personagem expõe o conteúdo 
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subterrâneo de sua mente, numa espécie de confidência ao leitor, sem barreiras de qualquer 

ordem e sem obediência à normalidade gramatical. 

Em relação ao monólogo interior indireto, Moisés (1973, p.205) destaca a 

intervenção patente do ficcionista na transcrição do fluxo mental da personagem, que comenta, 

discute e explica (em terceira pessoa do singular), como se este detivesse o privilégio de sondar-

lhe e captar-lhe o tumultuado mundo psíquico sem deformá-lo, pelo menos aparentemente. 

Tudo se passa como se a personagem não conseguisse exprimir seu tumultuado mundo 

psíquico. Forma-se, no monólogo interior indireto, o triângulo escritor-protagonista-leitor, ao 

passo que no direto o primeiro desaparece completamente. 

A descrição onisciente, de acordo com Moisés (1973, p.206) implica em 

onisciência por parte do ficcionista, “que penetra aonde quer e vigia suas personagens por toda 

parte”.  

Por fim, o autor (1973, p. 206-207) menciona que o solilóquio difere dos demais 

recursos, pois a personagem fala e fala sempre a uma audiência imediata em que comunica 

emoções e ideias relacionadas com um enredo e uma ação, além de que, por ser um conteúdo 

consciente, é sempre coerente, lógico, mesmo se tratando de uma lógica psicológica e não-

racional.  

Nesse sentido, considera inexistente a intervenção do escritor, a personagem 

comunica suas ideias e emoções diretamente ao leitor, dessa forma, Moisés (1973, p. 207), 

menciona que o solilóquio “faz-se na primeira pessoa do singular e dirige-se ao leitor como se 

a personagem dialogasse com uma interlocutora calada”.  

Bakhtin não diferencia solilóquio de monólogo, apresentando-os apenas como 

enfoque dialógico de si mesmo. 

No diálogo interno a personagem permite transparecer seus pensamentos, suas 

discussões interiores e, o objetivo desse recurso é aprofundar as reflexões proporcionadas pelas 

obras de literatura que faz com que o leitor seja levado até a mente da personagem, servindo-

lhe de “ponte” entre a obra e o leitor. 

O diálogo interno da personagem permite a exteriorização de sentimentos e de 

sensações, o que seria impossibilitado em um diálogo comum, pois ajuda o leitor a entender 

certos pontos de vista da personagem que requerem maior sensibilidade. 

Para Bakhtin (2013, p.120), o solilóquio apresenta um fluxo reflexivo do “eu” 

em que, “o enfoque dialógico de si mesmo rasga as roupagens externas da imagem de si mesmo, 

que existem para outras pessoas, determinam a avaliação externa do homem e turvam a nitidez 

da consciência-de-si.” 
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Diante desse embate dialógico, na conversa consigo mesma, a personagem 

mergulha no seu mundo interior, registrando as divagações a respeito de si, das coisas e das 

pessoas ao seu redor. E nesse mundo submerso que se encontra, adquire consciência do universo 

em que vive. 

Assim faz a personagem quando conversa com ela própria, registrando suas 

emoções, impressões ideologias, enfim, sua verdade interior diante do mundo que lhe é 

apresentada. 

 

 

1.5 DIALOGISMO E O DISCURSO DE OUTREM 

 

 

O estudo sobre o discurso citado parte da compreensão de que a linguagem, os 

enunciados, portanto os textos apresentam uma natureza constitutivamente dialógica. 

Assim, subsidiamo-nos na concepção de Bakhtin (1995, p. 128) acerca da 

enunciação como produto da interação social. 

Ao elaborar a teoria sobre o discurso de outrem em Marxismo e Filosofia da 

Linguagem, Bakhtin (1995, p. 128) evidencia que a transmissão do discurso citado é dotada de 

uma orientação sociológica pautada no diálogo, principal representação da manifestação da 

alteridade na interação. 

Bakhtin (1995, p 127) ressalta que a língua é definida como um “fenômeno 

social da interação verbal, realizado através da enunciação ou das enunciações”, ou seja, é no 

diálogo, e não no monólogo individual, que a língua se manifesta em sua plenitude. 

Na perspectiva de Martins (1989, p. 189) a “enunciação é um ato de 

comunicação verbal, no qual um indivíduo tem como objetivo comunicar alguma coisa a uma 

ou mais pessoas”. Nesse sentido, a enunciação faz brotar o enunciado, que nada mais é que 

“uma sequência acabada de palavras de uma língua emitida por um falante”, num determinado 

tempo e espaço. 

Para Bakhtin (2011, p. 275) todo enunciado “possui um princípio e um fim 

absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros; depois do seu término, os enunciados 

responsivos de outros”. O filósofo observa que os enunciados possuem limites precisos, que 

são definidos pela alternância os sujeitos do discurso, ou seja, pela alternância dos falantes. 

Uma das características básicas, de todo enunciado, é a de que além deste possuir 

um autor, ele terá sempre um destinatário, pois estará endereçado a alguém, que corresponde a 
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uma pessoa específica com a qual o enunciante manterá contato – membro da família, colega 

do trabalho, vizinho, etc – ou um grupo específico de um determinado campo da comunicação 

discursiva. 

Ao enunciar, quando o locutor termina seu enunciado, “passa” a palavra ao outro 

ou dar lugar à sua compreensão ativa e responsiva. No discurso de um indivíduo podemos 

encontrar um ou vários enunciados, alternados entre réplicas, que podem ter sido introduzidos 

por intermédio do discurso relatado, ironia, paródia, provérbios, glosas do locutor, etc. 

Outro ponto que decorre dessa compreensão dialógica da enunciação é a noção de 

discurso citado, que constitui elemento fundamental, pois, segundo Bakhtin (1995, p. 150) 

“trata-se do que podemos designar como modos de inscrição, de materialização, na língua, do 

diálogo com o discurso de outrem, com vozes alheias”. 

Através da dicotomia discurso direto e discurso indireto, o discurso citado é 

refletido por Bakhtin (1995, p. 150) sob a ótica da alteridade como “o discurso no discurso, a 

enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma 

enunciação sobre a enunciação”. Bakhtin busca esclarecer que a presença da palavra do outro 

no discurso vai além de questões sintáticas e estruturais, pois envolvem questões de sentido. 

Assim, Bakhtin (1995, p. 155) estabelece que o discurso indireto e direto, são 

tendências fundamentais da dinâmica da orientação recíproca do discurso citado e do discurso 

narrativo, como esquemas de transmissão do discurso de outrem. O sujeito interage com 

diversos discursos, construindo seus sentidos a partir do discurso do outro, recriando-os e 

reinterpretando-os. A construção de sentido se dá segundo Bakhtin pela multiplicidade, pelo 

dialogismo e pela polifonia, elementos constitutivos do discurso citado.  

Bakhtin (1995, p. 150) ao articular suas reflexões sobre os modos de citação do 

discurso de outrem, demonstra a dinâmica da inter-relação do discurso citado com o discurso 

do narrador, o que nos leva a observar como essas formas de articulação podem atribuir 

significações importantes para a compreensão da narrativa, no texto literário. 

Dessa forma, é importante observar a inserção da fala ou do pensamento do 

narrador, como ser que cita, e da personagem, como ser que é citado. 

O discurso citado, segundo Bakhtin (1995), pode aparecer estruturado na narrativa 

de duas maneiras principais: discurso direto e discurso indireto, destacando o discurso indireto 

livre, como uma das variantes do discurso indireto. 

Por meio dessa variante, Bakhtin (1995) exemplifica um dos casos mais 

significativos em que o discurso do narrador pode integrar a voz da personagem à sua, 

dificultando reconhecer a quem pertencem às palavras ditas. Mesmo assim, a identificação é 
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possível, de acordo com Bakhtin (1995, p. 151), pois “a diluição da palavra citada no contexto 

narrativo não se efetua completamente”, permanecendo, mesmo que relativamente estáveis, o 

conteúdo semântico e a estrutura da enunciação, “o discurso do outro permanece palpável, 

como um todo autossuficiente”. 

Um dos recursos linguísticos mais utilizados para citar a fala de outra pessoa é 

o discurso direto, utilizado quando o locutor reproduz com a máxima fidelidade o enunciado de 

outrem, guardando as possíveis marcas de subjetividade expressas através das interjeições, 

exclamações, ordens, desejos, etc. 

Conforme Martins menciona (1989, p.196), “diz-se que o discurso direto escrito 

é objetivo porque cita com fidelidade as próprias palavras do falante”. A autora salienta ainda 

que, quando o autor de um texto elege e reproduz um trecho de discurso alheio, tal transcrição 

ganha um aspecto desigual já que está separada do seu contexto original. 

Martins (1989, p.196) assinala algumas especialidades do discurso direto: 

a) O enunciado citado é introduzido por um verbo de elocução também 

denominado verbo de dizer, dicendi, elocutivo ou locutório, que pode aparecer antes, no meio 

ou depois da fala mencionada; 

b) O enunciado citado é colocado explicitamente separado da fala do narrador 

pelo itálico e pelos sinais gráficos das aspas, dois pontos e travessão; 

No discurso indireto o locutor reproduz de forma indireta o enunciado de outra 

pessoa, isto é, o narrador descreve com suas próprias palavras a fala de outrem, suprimindo as 

possíveis marcas de subjetividade como exclamação, interrogação, interjeição, vocativo, etc., 

como também os sinais de pontuação: travessão, dois pontos, aspas.  

Entretanto, Martins (1989, p.195) assegura que em alguns casos desse tipo de 

discurso, o autor do texto poderá introduzir algumas dessas marcas com a finalidade de mostrar 

“fidelidade, seja para dar ênfase ao que foi dito, seja por ironia ou dúvida do citador”. 

A fim de melhorar o entendimento, Savioli e Fiorin (2004, p. 45) descrevem 

algumas características do discurso indireto, sendo: o enunciado citado é introduzido por um 

verbo de elocução ou, o enunciado citado como forma de uma oração subordinada substantiva 

objetiva direta do verbo de elocução, e é separada do discurso do narrador pela conjunção que 

ou se.  

Bakhtin, como descrito por Savioli e Fiorin (2004, p. 150), assevera que no 

discurso indireto “[...] a língua elabora meios mais sutis e mais versáteis para permitir ao autor 

infiltrar suas réplicas e seus comentários no discurso de outrem. [...] Sua tendência é atenuar os 

contornos exteriores nítidos da palavra de outrem”. 
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Desta feita, o filósofo comenta que o discurso indireto pode assumir dois 

aspectos: como analisador do conteúdo, quando o narrador descreve apenas o conteúdo do 

enunciado alheio, suscitando um “efeito de sentido e de objetividade analítica” (SAVIOLI; 

FIORIN, 2004, p. 48). 

Transmite-se assim, o sentido objetivo do enunciado citado; e, no aspecto de 

analisador da expressão, quando o narrador salienta não o conteúdo, mas incorpora o estilo do 

discurso de outrem analisando suas palavras, o jeito de falar do outro, que aparecem entre aspas. 

Contudo, a partir do momento que o narrador utiliza o discurso indireto em seu 

enunciado, o mesmo pode, propositalmente, conforme Bakhtin, “[...] apagar as fronteiras do 

discurso citado, a fim de colori-lo com as suas entoações, o seu humor, a sua ironia, o seu ódio, 

com o seu encantamento ou seu desprezo” (SAVIOLI; FIORIN, 2004, p. 150). 

Dessa forma, o narrador se torna responsável pelas relações estabelecidas entre 

o discurso citado e o universo narrativo de sua própria enunciação. Bakhtin (1995, p. 153) 

descreve três tendências básicas a partir das quais se organizam as relações entre o discurso do 

mesmo e o discurso de outrem em uma narrativa: o dogmatismo autoritário (estilo linear 

impessoal e monumental), o dogmatismo racionalista (estilo linear), o individualismo realista e 

crítico (estilo pictórico) e o individualismo relativista (no qual a ênfase recai não no contexto 

narrativo/discurso do mesmo, mas sim no discurso de outrem). 

No estilo linear, Bakhtin (1995, p. 150) menciona que este tem como finalidade 

a manutenção da integridade e da autenticidade do discurso do mesmo em relação ao discurso 

citado, o que traz embutido no discurso o autoritarismo do narrador, que valida sua perspectiva 

como uma verdade transcendental e, quando cita o discurso de outrem, o faz tratando-o como 

mero objeto, sem levar em consideração a perspectiva do outro. 

Destarte, o processo de incorporação do discurso do outro realizado pelo 

narrador não permite um real embate entre vozes distintas, pois como menciona Bakhtin (1995, 

p. 150) “a tendência principal do estilo linear é criar contornos exteriores nítidos à volta do 

discurso citado”, o discurso do outro enquanto alteridade não existe nesse estilo. 

Ao contrário do estilo linear, Bakhtin (1995, p. 151) nos diz a respeito do estilo 

pictórico, caracteriza-se por certa refração dos limites entre a matriz da enunciação e o discurso 

citado, sua tendência é atenuar os contornos exteriores nítidos da palavra de outrem. 

Nesse estilo, o contexto narrativo rompe com a rigidez do discurso citado 

dogmático, pois o narrador procura agora incorporar a fala do outro em sua própria fala, 

delegando legitimidade para “falar diferente” e disseminando fronteiras subjetivas. 

Como estratégia para tanto, o narrador utiliza particularmente o discurso direto, 
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o que difere do estilo linear que utiliza uma demarcação bem definida entre o discurso do 

narrador e o discurso de outrem, como aspas, marcação de diálogos com travessões, itálicos, 

etc. 

Em relação à tendência do individualismo relativista, a dominante não está mais 

relacionada com o narrador ou com o outro que enuncia o discurso citado, mas com o próprio 

discurso citado, como assevera Bakhtin (1995, p. 152) “a decomposição do contexto narrativo 

testemunha uma posição de individualismo relativista na apreensão do discurso”, ou seja, o 

discurso citado torna-se o elemento mais forte e mais ativo no embate entre o discurso do 

narrador e o discurso de outrem, ao contrário do que acontece nas modalidades anteriores. 

Nessa modalidade do individualismo relativista, a estratégia estilística típica é a 

utilização do discurso indireto livre, “que é a forma última de enfraquecimento das fronteiras 

do discurso citado.” (BAKHTIN, 1995, p. 152) 

Além disso, o que Bakhtin (1995, p. 153) compreende como discurso do mesmo 

é a própria instância narrativa (o discurso do narrador) e, como discurso de outrem, ele 

compreende os fragmentos discursivos advindos de outras subjetividades que não a do próprio 

narrador (discurso das personagens). 

 

 

1.6 DIALOGISMO E A AUTORIA 

 

 

Nas relações dialógicas, segundo Bakhtin (2011, p. 03) destaca-se a ação 

arquitetônica autoral, em que “cada elemento de uma obra nos é dado na resposta que o autor 

lhe dá”, ou seja, trata-se “da resposta à resposta”. Dessa forma, “o autor acentua cada 

particularidade da sua personagem, cada traço seu, cada acontecimento e cada ato de sua vida, 

os seus pensamentos e sentimentos”, da mesma forma como na vida respondemos 

axiologicamente a cada manifestação dos que nos rodeiam, de acordo com Bakhtin. 

A posição do autor com respeito ao conteúdo de seu enunciado é ativa, mas não 

o coloca acima de todas as influências que incidem sobre seu agir em seu ambiente sócio-

histórico.  

Segundo Bakhtin (2011, p. 04) na obra de arte, a resposta do autor às 

manifestações das personagens, se baseiam numa resposta única ao todo da personagem, sendo 

esse todo, um elemento da obra especificamente estético, que reúne todas as definições e 

avaliações ético-cognitivas e lhe dá acabamento de “caráter criador, produtivo e de princípio”. 
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O “todo” como resposta tem íntimas relações com a problemática do estilo, 

porque pode assumir várias formas. O estilo, assim, também é interativo, também é dialógico, 

vem da relação entre o autor e o grupo social de que faz parte, tem relações com a forma do 

conteúdo, o modo como o conteúdo é organizado (BAKHTIN, 2011, p. 11). 

Para Bakhtin (2011, p.10) “o autor é o agente da unidade tensamente ativa do 

todo acabado, do todo da personagem e do todo da obra”, assim, ser autor é assumir, de modo 

permanentemente negociado, posições que implicam diferentes modalidades de organização 

dos textos, a partir da relação com o herói e com o ouvinte. 

Bakhtin (2011, p. 191) faz a distinção entre autor-criador e autor-pessoa, 

enquanto o primeiro é um elemento da obra, o segundo é um elemento ético e social da vida. 

Para o filósofo russo, o autor-criador assume uma posição externa que permite dar forma e 

acabamento estético à personagem e ao mundo habitado por ela, “o efetivo ato criador do autor 

sempre move nas fronteiras (axiológicas) do mundo estético, da realidade (realidade do dado -  

realidade estética), na fronteira do corpo, na fronteira da alma”. 

Por fim, Bakhtin (2011, p. 191) assevera que o autor deve ser entendido, antes 

de tudo, a partir do acontecimento da obra, participante e orientador autorizado do leitor, deve-

se compreendê-lo no universo histórico de sua época, no seu lugar no grupo social, a sua posição 

de classe. 
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CAPÍTULO 2 - OS GÊNEROS DO DISCURSO 

 

 

Ser significa ser para o outro e, através dele, para si. O homem não tem um território 

interior soberano, está todo e sempre na fronteira; olhando para dentro de si ele olha 

o outro nos olhos ou com os olhos do outro.  

(BAKHTIN) 

 

A linguagem, empregada nos múltiplos campos da atividade humana, emana 

através de enunciados, tanto orais e escritos, quanto reais e únicos. Bakhtin (2011, p. 282) 

explica que mesmo cada enunciado sendo individual, o campo da atividade humana o elabora 

e o organiza através de tipos, ou seja, formas relativamente estáveis, que denominamos gêneros 

do discurso.  

Nesse sentido Bakhin disserta, 

 

Dispomos de um rico repertório de gêneros do discurso orais (e escritos). Em termos 

práticos, nós os empregamos de forma segura e habilidosa, mas em termos teóricos 

podemos desconhecer inteiramente a sua existência. (2011, p. 282)  

 

No Brasil, os estudos sobre os gêneros do discurso, Bakhtin é um dos autores 

mais citados. Entretanto, o que se observa, é uma grande diversidade conceitual e terminológica 

em pesquisas embasadas por sua análise dos gêneros. Este fato decorre de uma concepção não 

hegemônica de tal conceito, oriunda de correntes teóricas diversas. Há também, a questão das 

diferentes interpretações e apropriação desta noção pelos estudiosos do assunto.  

Enquanto Machado (2008, p. 157) ajuíza que os gêneros discursivos são formas 

comunicativas que não podem ser aprendidas em manuais, mais sim em processos interativos. 

Sobre isso, Soares (1993, p.7) assevera que a designação de gêneros literários, para os diferentes 

grupos de obras literárias, é mais claramente compreendida se a origem da palavra gênero for 

explicitada. 

Não há controvérsias que a comunicação é indispensável para os seres humanos. 

Ela pode se dar por meio de diversas manifestações linguísticas, como a escrita, a oralidade, os 

sons, os gestos, as expressões fisionômicas etc. 

Bakhtin, como bem salienta Fiorin (2006, p. 68), “não vai teorizar sobre o 

gênero, levando em conta o produto, mas o processo de sua produção”. Assim, preocupa-se 
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menos com as propriedades formais do gênero do que a maneira como eles se constituem. 

São nas esferas de atuação das atividades humanas, ou seja, em cada situação 

social, (as da escola, as da igreja, as do trabalho, as das relações de amizade, etc.) que se 

determinam as produções dos enunciados, de acordo com a finalidade de cada esfera, conforme 

Fiorin (2006, p.68), “essas esferas de atuação ocasionam o aparecimento de certos tipos de 

enunciados, que se estabilizam precariamente e que mudam em função de alterações nessas 

esferas de atividade”. 

Dessa forma, os gêneros vão sofrendo mudanças em decorrência do período 

histórico ao qual estão implantados. Cada situação social determina um gênero, com suas 

características que lhe são típicas. Ao pensarmos a grandeza de ocorrências comunicativas e 

que cada uma delas só é possível graças ao emprego da língua, percebemos que ilimitados 

também serão os gêneros. 

 

 

2.1  CLASSIFICAÇÃO DOS GÊNEROS DISCURSIVOS 

 

 

O estudioso Bakhtin conecta a formação de novos gêneros à manifestação de 

novas esferas de atividade humana, com intenções discursivas específicas. Esta desmedida 

heterogeneidade levou o autor a realizar uma “classificação”, dividindo-os em primários e 

secundários.  

Segundo Fiorin (2006, p. 77), os primários aludem a situações comunicativas 

cotidianas, espontâneas, não elaboradas, informais, que sugerem uma comunicação imediata, 

“são predominantemente, mas não exclusivamente, orais”. São exemplos de gêneros primários 

a carta, o bilhete, o diálogo cotidiano. Os gêneros secundários, normalmente mediados pela 

escrita, aparecem em situações comunicativas mais complexas e elaboradas, “são 

predominantemente, mas não unicamente escritos”, como no teatro, romance, tese científica, 

palestra, etc. 

Vale ressaltar que a essência dos gêneros é a mesma, ou seja, ambos são 

compostos por fenômenos de mesma natureza, os enunciados verbais. O que os diferencia, 

entretanto, é o nível de complexidade em que se apresentam.  

Conforme menciona Bakhtin, é importante diferenciar: 

 

gêneros discursivos primários (simples) – formam-se nas condições de comunicação 
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discursiva imediata. Gêneros discursivos secundários (complexos) – surgem de um 

convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado 

(predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc. No processo 

de sua formação eles incorporam e reelaboram diversos gêneros primários 

(BAKHTIN, 2011, p. 263). 

 

A diferença entre os tipos de gêneros – primários e secundários – é extremamente 

grande para Bakhtin (2011, p. 273). Segundo o autor, existe a necessidade de que se faça uma 

análise do enunciado para que se possa definir sua natureza. O estudo desta natureza e da 

diversidade dos gêneros é importante para as pesquisas em linguagem, pois através desta análise 

os pesquisadores poderão obter os dados de suas investigações levando em conta a historicidade 

da informação. Ao contrário, qualquer dado de pesquisa corre o risco de cair em um formalismo 

ou “abstração exagerada”.  

Bakhtin, conforme Fiorin (2006, p. 78), considera que os gêneros secundários 

são formados a partir de reelaborações dos primários. Assim, um diálogo cotidiano relatado em 

um romance perde seu caráter imediato e passa a incorporar em sua forma as características do 

universo narrativo – complexo – que lhe deu origem, ou seja, nesta situação, o diálogo 

transforma-se em um acontecimento literário e deixa de ser cotidiano. 

Há nesse sentido, como apresenta Bakhtin, na formação dos gêneros secundários 

uma “reacentuação” dos gêneros primários que são absorvidos: 

 

uma vez incorporados aos gêneros secundários, os gêneros primários podem 

conservar boa parte de seu tom característico ou definição da experiência, e nesse caso 

se tornará visível um tipo complexo de bivocalização e dialogização genérica. Noutros 

casos, o ato de assimilação envolve um abafamento do tom do gênero incorporado 

(BAKHTIN apud MORSON; EMERSON, 2008, p. 311).   

 

Os gêneros da esfera primária, como bem menciona Marcuschi (2008, p. 29), de 

menor estabilidade formal do que os da esfera da vida pública, possuindo assim maior 

estabilidade e, conforme a finalidade, chegam a ser rígidos, como os documentos em geral. O 

aspecto da dinamicidade de formas e funções dos gêneros está condicionado às formas de 

circulação dos objetos culturais e dos discursos.  

Cada esfera da atividade humana conhece seus gêneros, apropriados à sua 

especificidade, aos quais correspondem determinados estilos. Uma dada função (científica, 

técnica, ideológica, oficial, cotidiana) e dadas condições, específicas para cada uma das esferas 

da comunicação verbal, geram um dado gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado, 

relativamente estável do ponto de vista temático, composicional e estilístico. 
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Nesse sentido afirma o filósofo russo: 

 

Todos esses três elementos – o conteúdo temático, 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, 2011, p. 261-262). 

Fiorin (2006, p. 69), expõe que o conteúdo temático não se trata do assunto 

específico de um texto, mas de um domínio de sentido de que se ocupa o gênero. 

Brait e Pistori (2017) mencionam que Bakhtin, em “O método formal nos 

estudos literários”, explica que o tema é constituído essencialmente pelos elementos semânticos 

da língua, originando-se da totalidade do enunciado, que está diretamente vinculado à situação 

enunciativa e aos elementos linguísticos. 

Quanto à construção composicional trata-se do modo, da forma de organizar o 

texto, ou seja, sua estruturação. Assim, na visão de Bakhtin, de acordo com Brait e Pistori 

(2017), é a organização composicional que realiza a forma arquitetônica, que é entendida como 

o plano do texto, ou seja, as condições concretas de vida e suas relações dialógicas, que se 

manifestam no texto, no discurso e nos gêneros. 

E, por fim, quanto ao estilo, diz respeito “a uma seleção de meios linguísticos, 

da escolha de certos meios lexicais, fraseológicos e gramaticais em função da imagem do 

interlocutor e de como se presume sua compreensão responsiva ativa do enunciado”, ou seja, 

existe uma variedade de linguagens: estilo oficial (linguagem mais formal), um estilo objetivo-

neutro, um estilo familiar (linguagem informal), um estilo íntimo (linguagem mais privada). 

Sobral (2009, p. 118) discorre que o estilo refere-se ao aspecto do gênero 

indicativo de mudança, por ser, ao mesmo tempo, “expressão da comunicação discursiva 

específica do gênero e expressão pessoal, mas não subjetiva, do autor ao criar uma nova obra 

no âmbito de um gênero”. 

Cumpre ressaltar, conforme Fiorin (2006, p. 70) que Bakhtin não pretendia 

catalogar os gêneros, descrevendo cada estilo, cada estrutura composicional e cada conteúdo 

temático, posto que “a riqueza e a variedade dos gêneros são infinitas, uma vez que as 

possibilidades da ação humana são inesgotáveis e cada esfera de atividade comporta um 

repertório significativo de gêneros do discurso”. Assim, o que importava mesmo para Bakhtin 

era “a compreensão do processo de emergência e de estabilização dos gêneros”, ou seja, a 

conexão do gênero com a dada esfera de atuação. 

Para Bakhtin, os gêneros do discurso resultam em formas-padrão “relativamente 
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estáveis” de um enunciado. Tais gêneros nos são dados, conforme Bakhtin (2011, p. 282), 

“quase da mesma forma com que nos é dada a língua materna, a qual dominamos livremente 

até começarmos o estudo da gramática”. Ressalta também, que a nossa língua materna – tanto 

a sua composição vocabular, quanto a sua estrutura gramatical, chega ao nosso conhecimento 

por meio de enunciações concretas, quando ouvimos e reproduzimos “na comunicação 

discursiva viva com as pessoas que nos rodeiam” e, não a partir de dicionários e gramáticas. 

Fiorin (2006, p. 69) nos remete a importância da interconexão da linguagem com 

a vida social, através dos enunciados concretos, pois por meio destes a vida introduz-se na 

linguagem. 

De acordo com Bakhtin (2011, p. 283) “os gêneros organizam o nosso discurso 

[...] nós aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de gênero e, quando ouvimos o 

discurso alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras palavras”, assim, os gêneros do 

discurso têm a função de organizar o nosso discurso na vida social. 

 

 

2.2 FUNÇÃO CULTURAL DOS GÊNEROS DISCURSIVOS 

 

 

Os gêneros discursivos por serem entidades sócio-discursivas e formas de ação 

social incontornáveis em qualquer situação comunicativa, segundo Marcuschi (2017, p. 1) 

contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia, tendo em vista 

que já se tornou trivial a ideia de que os gêneros são fenômenos históricos, profundamente 

vinculados à vida cultural e social, apesar dos mesmos não serem instrumentos estanques e 

enrijecedores da ação criativa. O que é facilmente percebido segundo o autor, 

 

uma simples observação histórica do surgimento dos gêneros revela que, numa 

primeira fase, povos de cultura essencialmente oral desenvolveram um conjunto 

limitado de gêneros. Após a invenção da escrita alfabética por volta do século VII A. 

c., multiplicam-se os gêneros, surgindo os típicos da escrita. Numa terceira fase, a 

partir do século XV, os gêneros expandem-se com o florescimento da cultura impressa 

para, na fase intermediária de industrialização iniciada no século XVlII, dar início a 

uma grande ampliação. Hoje, em plena fase da denominada cultura eletrônica, com o 

telefone, o gravador, o rádio, a TV e, particularmente o computador pessoal e sua 

aplicação mais notável, a internet, presenciamos uma explosão de novos gêneros e 

novas formas de comunicação, tanto na oralidade como na escrita. (MARCUSCHI, 

2017, p. 1) 

 

Nesse sentido, revelam muito mais funções comunicativas, cognitivas e 
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institucionais do que funções linguísticas e estruturais. 

Fiorin (2006, p. 77), alega que devemos considerar que, a habilidade no uso dos 

gêneros está diretamente relacionada ao domínio que temos em relação a eles, ou seja, quanto 

maior for esse domínio, mais facilidade teremos em empregá-los de forma usual e adequada 

nas situações comunicativas em que estivermos inseridos, pois os gêneros são meios de 

apreender a realidade, assim “a falta de domínio do gênero é a falta de vivência de determinadas 

atividades de certa esfera”.  

Desta forma, Morson e Emerson (2008, p. 296) ressaltam também, a 

responsabilidade que os gêneros carregam, pela função de transmissão de grande parte da 

sabedoria de uma cultura de geração a geração. Pois acumulam experiências, trazem consigo o 

registro organizado em camadas de seu uso inconstante: a história exige algum “órgão da 

memória”, ou seja, uma maneira pela qual as experiências possam ser passadas 

subsequentemente. 

Diante de tal responsabilidade, Bakhtin identificou os gêneros como “órgãos-

chave” da memória e um importante veículo da historicidade. Nesse sentido, o passado tem o 

potencial para moldar, mas não para delimitar totalmente, novas visões de mundo.  

Quanto ao domínio dos gêneros, Bakhtin (2011, p. 284) afirma que há um grande 

número de pessoas que apresentam um amplo conhecimento em relação a uma determinada 

língua, sentem-se pouco potentes em algumas situações por não dominarem os gêneros de dadas 

esferas.  

Para o filósofo (2011, p. 285), é a própria vivência em situações comunicativas 

e o contato com os diferentes gêneros do discurso que exercitam a competência linguística do 

produtor de enunciados.  

É esta competência dos interlocutores que auxilia no que é ou não aceitável em 

determinada prática social, sugerindo que quanto mais experiente for o sujeito, mais hábil será 

na diferenciação dos gêneros e no reconhecimento do sentido e da estrutura que o compõe. 

Assim discorre, 

 

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os empregamos, tanto 

mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa individualidade (onde isso é 

possível e necessário), refletimos de modo mais flexível e sutil a situação singular da 

comunicação; em suma, realizamos de modo mais acabado o nosso livre projeto de 

discurso (BAKHTIN, 2011, p. 285). 

 

Além dos aspectos sócio-históricos, devem-se levar em consideração outros 

aspectos, como espaço e tempo, tratados por Machado (2008, p. 158): 
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O gênero não pode ser pensado fora da dimensão espácio-temporal. Logo, todas as 

formas de representação que nele estão abrigadas são, igualmente, orientadas pelo 

espaço tempo (...) O cronotopo trata das essenciais relações temporais e espaciais 

assimiladas artisticamente na literatura. Enquanto o espaço é social, o tempo é sempre 

histórico. Isso significa que tanto na experiência quanto na representação estética o 

tempo é organizado por convenções. 

 

Nesse trecho percebe-se a relação dos gêneros com o espaço e o tempo, 

característica que Bakhtin denomina cronotopo. O gênero não surge do nada, ele está ligado a 

uma origem cultural, delimitada por aspectos sociais que estão relacionados ao espaço e, toda 

cultura possui sua própria história relacionada ao tempo. 

Ainda de acordo com Machado (2008, p. 158), “os gêneros surgem dentro de 

algumas tradições com as quais se relacionam de algum modo, permitindo a reconstrução da 

imagem espaço-temporal da representação estética que orienta o uso da linguagem”. Nesse 

sentido, Bakhtin discursa que “o gênero vive do presente, mas recorda o seu passado, o seu 

começo”. 

Assim, a teoria do cronotopo nos faz entender, segundo Machado (2008, p. 158), 

que “o gênero tem uma existência cultural, eliminando, portanto, o nascimento original e a 

morte definitiva”. 

Ademais, “os gêneros se constituem a partir de situações cronotópicas 

particulares e também recorrentes”, como salienta Machado (2008, p. 158), por isso são tão 

antigos quanto às organizações sociais. Daí, o gênero, que nasce dentro de tal cultura, sofrer 

modificações de acordo com o espaço (social) e tempo (histórico). 

 

 

2.3 GÊNERO ROMANESCO 

 

 

Ao considerarmos que o processo de interação dialógica, desenvolvido em 

diversas esferas da atividade humana, gera infinitas modalidades comunicativas, são 

igualmente infinitas as espécies de gêneros discursivos que Bakhtin reuniu. 

Dessa forma, entre esta diversidade de gêneros discursivos, destacam-se os 

gêneros do discurso literário, mais especificamente a prosa romanesca.  

Assim sendo, nesta modalidade de discurso, é que Bakhtin vai encontrar 

elementos concretos para esclarecer a forma significante – expressão de uma relação substancial 
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com o mundo do conhecimento e do ato – tendo em vista que os gêneros do discurso literário 

acumulam, durante séculos, formas de compreensão de determinados aspectos do mundo, cujos 

sentidos explicitam o caráter de uma época e seu desdobramento futuro.  

Bakhtin elabora, nesse sentido, consideráveis teorias sobre o romance, trazendo 

na ideia central das mesmas, a noção de romance como gênero em devir. Devir no sentido de 

vir a ser, um conceito filosófico, que explicita as mudanças pelas quais passam as coisas, pois 

nada neste mundo é permanente, exceto a mudança e a transformação, segundo o 

filósofo Heráclito de Éfeso.  

Machado (2001, p. 242-243) assim considera, 

 

Este é um mundo em devir, onde tudo está em movimento e nada está terminado, o 

homem e o mundo não estão acabados, impossível elencar e fechar as possibilidades 

das formas de representação de sua palavra. Os gêneros discursivos são decorrência 

direta das formas representativas desse mundo cotidiano e prosaico. Esse é o contexto 

gerador do romance polifônico, forma representativa por excelência da dialogia 

prosaica do mundo em devir. 

 

O romance é o gênero que, segundo Fiorin (2006, p.125) ocupa um lugar central 

na obra do filósofo Bakhtin, pois foi foco de sua atenção ao longo de sua vida. Justifica-se o 

foco no romance, por ser ele a expressão, no seu mais alto grau, do dialogismo, “dando um 

lugar mais destacado do que outros gêneros à diversidade, à diferença, à heterologia”, além de 

que, definindo-o também, como “expressão artística da descentração e da relativização da 

consciência, é a forma estética da plurivocalidade social, é a expressão de uma percepção 

galileana da linguagem”. 

Considerando que o forte contato linguístico entre os homens modifica a 

percepção da natureza da linguagem, como bem ressalta Fiorin (2006, p. 138), a percepção 

galileana da linguagem, manifesta-se pelo encontro entre muitas línguas que interferem umas 

nas outras. Desaparecendo assim, o simples e fechado mundo ptolomaico da linguagem, que 

segundo Bakhtin, de acordo com Fiorin (2006, p. 138), expressa “as forças da unificação e 

centralização do mundo verboideológico”. 

Assim, para Bakhtin (2006, p. 138), de acordo com Fiorin, 

 

A categoria de língua única é uma expressão teórica dos processos históricos da 

unificação e centralização linguística, uma expressão das forças centrípetas da língua. 

A língua única não é dada, mas, no fundo, sempre indicada e em cada momento de 

sua vida opõe-se ao heterodiscurso real. 

 

Contudo, Bakhtin conforme menciona Fiorin (2006, p. 41/42), ressalta que nas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Her%C3%A1clito_de_%C3%89feso
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línguas, atuam tanto as forças centrípetas, quanto as centrífugas, “cada enunciação concreta do 

sujeito do discurso é um ponto de aplicação tanto das forças centrípetas quanto das centrífugas”. 

Há assim, um cruzamento dos processos de centralização e descentralização, de unificação e 

separação. Nesse sentido, “o romance e os gêneros da prosa literária que gravitam em torno 

dele formaram-se historicamente no curso das forças centrífugas descentralizadoras”, pois 

busca a abertura, a diversidade, a heterogeneidade, desvelando o dialogismo constitutivo, ao 

contrário das forças centrípetas, que aspiram ao monologismo. 

Para Bakhtin (2011, p. 205) o romance não se trata de um gênero como qualquer 

outro, destacando que seu surgimento não está ligado à sociedade burguesa, pois perpassa na 

realidade, toda a história da literatura ocidental, da Grécia até nossos dias. Nesse sentido, Fiorin 

(2006, p.127) afirma que o romance, tal como conhecemos hoje, trata-se apenas de uma das 

formas históricas da expressão do gênero.  

O romance transformou-se, ao longo dos séculos, em forma e conteúdo, 

acompanhando a rapidez cada vez maior da vida contemporânea, como bem salienta Melo,  

 

ele assumiu uma natureza paradoxal, com um quê de narração, reportagem, biografia; 

com tons ora poéticos, ora dramáticos, ora extraliterários; com a condensação de 

características de outras esferas artísticas, como a fotografia, o cinema, a música, a 

arte digital; com a preocupação cada vez maior em expressar a transgressão dos 

limites espaço-temporais face à globalização e à virtualização do mundo. (MELO, 

2010, p. 985) 

 

O que traz singularidade ao romance, segundo Fiorin (2006, p.128), fazendo dele 

um gênero diferente dos demais, é “que o mesmo incorpora todos os outros gêneros, mesclando-

os; é que ele alterna todos os estilos entrelaçando-os”, ao apresentar diálogos de todos os tipos 

e assim, demonstra a complexidade das esferas de atividade que retratam determinada época. 

Bakhtin, de acordo com Fiorin conceitua o romance como o gênero mais 

maleável, em processo, e que sua real matéria é composta pela pluralidade de vozes, de línguas, 

de discursos, de variantes, de dialetos, de jargões, de estilos de uma dada formação social e, 

nesse sentido, 

 

é o mais maleável de todos os gêneros e, numa época de consciência da relatividade 

dos discursos, como a modernidade, domina a literatura, na medida em que absorve 

qualquer gênero, o romance é um gênero em processo, entre gêneros que, embora 

possam mudar, são “acabados” ou estão mortos. (2006, p. 128) 

 

Bakhtin não condescende com tendências que entendiam o romance como um 
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gênero que viveu a plenitude de suas formas no século XIX, encontrando-se definitivamente 

morto. Ao contrário a esta ideia, pondera o inacabamento da estrutura composicional do 

romance o traço maior de sua poeticidade e, anunciava apenas uma proposta de análise que 

supera a estilística tradicional, pois esta refutava em perceber a constituição do discurso 

romanesco, composto por um fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e plurivocal, como já 

mencionado nesse trabalho. 

Fiorin (2006, p.139) aponta que o romance é o gênero que explora mais e melhor 

a heteroglossia e menciona que o problema central da estilística do romance, para Bakhtin, é o 

da representação literária da linguagem, o da imagem da linguagem, em que duas linhas 

estilísticas enfrentam-se: a linha monoglótica que, embora a heteroglossia apareça como pano 

de fundo contra o qual o romance se constitui, trabalha-se com uma só linguagem, nesta “a 

heteroglossia permanece fora do romance, olha-se de soslaio para outras linguagens” e, a linha 

heteroglótica, que coloca a heteroglossia no interior do romance. 

Fiorin (2006, p. 140) demonstra também a diferença entre ambas caracterizando-

as, “O romance monoglótico pretende expressar a verdade do mundo e a realidade dos fatos, 

enquanto o heteroglótico mostra-se como ficção, como discurso, como linguagem. Aquele é 

sério, grave; este é brincalhão, irônico e reflexivo”. 

Nesse sentido, de acordo com Fiorin (2006, p. 141), “o homem não é monolítico 

em suas certezas, mas um ser que age segundo seus interesses, que altera suas posições”, o 

caráter rígido e indivisível cede lugar à desconfiança de todos os dogmas, recusando a verdade 

estabelecida, “a verdade que não é uma, mas plural; não é estável, mas instável; não é fixa, mas 

móvel; não é absoluta, mas relativa”. 

Bakhtin (2011, p. 263), descreve a heteroglossia ou o próprio conceito de voz 

como a interação de múltiplas perspectivas individuais e sociais, representando uma 

estratificação e aleatoriedade da linguagem, mostrando-nos o quanto não somos autores das 

palavras que proferimos, afirmando que “Só o Adão mítico, que chegou com sua palavra 

primeira ao mundo virginal ainda não precondicionado, o Adão solitário conseguiu evitar 

efetivamente até o fim essa orientação dialógica mútua com a palavra do outro no objeto”. 

 O filósofo russo nos diz que até mesmo a forma pela qual nos expressamos vem 

imbuída de contextos, estilos e intenções distintas, marcada pelo meio e tempo em que vivemos, 

nossa profissão, nível social, idade e tudo mais que nos cerca.  

As relações entre eu e outro, no romance, podem ser observadas pela forma como 

aquele se conecta com outros gêneros textuais e artísticos, com outras épocas e espaços, com 

redes plurilinguísticas, dialógicas e polifônicas. 
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Fiorin (2006, p. 141) assevera que a partir do século XIX, predominou a segunda 

linha estilística, heteroglótica, mais acessível à alteridade, mais aberta à diversidade, nesse 

sentido, 

 

A literatura brasileira, embora oscile entre romances da primeira e da segunda linha, 

constitui-se com forte sensibilidade à heteroglossia. Afinal, a constituição de uma 

literatura independente da portuguesa levava a representar a língua falada no Brasil 

em sua diferença com o português europeu. 

 

O romance está ligado à alteridade, pois sua linguagem é construída sobre uma 

interação dialógica ininterrupta com as linguagens que a circundam, de acordo com Bakhtin, 

mencionado por Fiorin (2006, p.191).  

Assim, por ele, encontramos o eu que se faz outro e o outro que se faz eu, em 

um devir cíclico e, por isso, permanente. 

 

 

2.4 GÊNERO LITERÁRIO JUVENIL 

 

 

Em relação à perspectiva diacrônica, a literatura para crianças e jovens, de 

acordo com Zilberman (1985, p. 98) expandiu-se como gênero literário a partir do momento 

em que a infância passou a ser considerada não apenas uma faixa diferenciada, mas também 

um período da existência com características singulares, que requer cuidados especiais e 

atendimento particularizado. 

Zilberman (1985, p. 98) destaca também, que esse fato não transcorreu antes do 

século XVIII na Europa e do século XX no Brasil, sendo acompanhado de outros eventos no 

plano social e econômico tais como: a consolidação da burguesia, da economia capitalista e de 

um modo de vida centrado na família. No plano pedagógico menciona a reorganização escolar 

e, no plano artístico, cita a profunda modificação causada pela decadência dos gêneros 

clássicos, como a epopeia e a tragédia. 

Nesse sentido, Zilberman (1985, p. 99) assevera que ao lado desses 

acontecimentos, a literatura infanto-juvenil se integrou ao “espírito” dentro do qual eles se 

desenvolveram, o que determinou algumas características, tais como: ela não pode prescindir 

de um destinatário particular (a criança), pois apareceu no horizonte literário para atender a 

demanda específica deste novo público; a vinculação dela ao sistema escolar, atuando como 
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reforço deste, atendendo aos interesses da pedagogia e, por fim, sua expansão acompanha o 

crescimento de seu público, não fugindo às regras do mercado, assimilou-se à indústria cultural 

e às modalidades da cultura massificada. 

A consequência mais importante, de acordo com Zilberman (1985, p. 99) diz 

respeito à circunstância de que a literatura para jovens suscita efetivamente um consumidor 

especial e não pode sobreviver sem ele, cabendo-lhe adequar-se às suas preferências e 

necessidades. 

Diante disso, a literatura infanto-juvenil, como afirma Zilberman (1985, p. 99) 

sofre prejuízos muito grandes, tendo em vista que a sociedade concebe a criança como uma 

criatura diminuída e dependente, assim, a produção dirigida a ela encampa dois atributos – a 

menoridade e a inferioridade. 

De uma perspectiva sincrônica, quanto ao uso de expressões para denominar esse 

fenômeno literário-cultural-social brasileiro, Mortatti (2001, p 182) identifica quatro expressões 

mais comumente utilizadas: literatura infantil, literatura juvenil, literatura infanto-juvenil e 

literatura infantil e juvenil, que são decorrentes de variáveis (autores, editoras, educadores, 

pesquisadores, leitor previsto) intervenientes e determinantes das principais características 

desse fenômeno. 

Martotti (2001, p. 182) apresenta também, a proposta da denominação “literatura 

infantil e/ou juvenil”, como “um conjunto de textos – escrito por adultos para serem lidos por 

crianças e/ou jovens – que constituem um corpus/gênero historicamente oscilante entre o 

literário e o didático”, justificando a escolha desse termo por observar além de certas 

características do corpus e certos funcionamentos sedimentados ao longo do tempo, a expansão 

do mercado editorial específico, através de instâncias como a escola e a academia. 

Cademartori (1986, p. 8) assevera que a principal questão relativa à literatura 

infantil diz respeito ao adjetivo que determina o público a que se destina, pois a mesma, 

utilizada somente como seu substantivo, carece da predeterminação de seu público. 

Assim sendo, adjetivar o substantivo – literatura – é pressupor e objetivar um 

tipo de linguagem, temas e ponto de vista a um tipo de destinatário em particular, segundo 

Cademartori (1986, p. 8) “a literatura com adjetivo já se sabe, a priori, o que interessa a esse 

público específico”. 

Neste trabalho, optamos por utilizar a denominação desse fenômeno literário-

cultural-social, a expressão literatura-juvenil, que apenas objetiva um tipo de linguagem à um 

público específico que se encontra em pleno desenvolvimento emocional, cognitivo e social. 
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CAPÍTULO 3 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO CORPUS 

 

 

Não existe nem primeira nem última palavra, e não existem fronteiras para um 

contexto dialógico (ascende a um passado infinito e tende igualmente a um futuro 

igualmente infinito.) Não existe nada morto de uma maneira absoluta: cada sentido 

terá sua festa de ressurreição. Problema do grande tempo.  

(BAKHTIN) 

 

Vivina de Assis Viana é uma escritora brasileira, que marcou o panorama da 

literatura-juvenil. 

Sua mais forte influência literária é o escritor brasileiro Graciliano Ramos, o que 

a levou a publicar a obra Graciliano Ramos, uma pesquisa sobre os aspectos da vida e obra do 

autor. Viana, também por admirar a capacidade de Graciliano ser tão conciso e falar com tanta 

qualidade, escreve textos usando de uma linguagem clara e direta. 

Além de trazer grandes contribuições por meio de obras que tratam de 

problemáticas do mundo urbanizado, Viana também dispensa ao público leitor doses de 

serenidade e pacificidade através de livros que se passam no pano de fundo rural. Nestas obras, 

fica evidente o valor do campo para a escritora. 

Com uma vasta produção, Viana escreveu, além de ensaios, os romances como: 

A coisa melhor do mundo (1973), O dia de ver meu pai (1977), O mundo é para ser voado 

(1989), entre outros. Ganhou o Prêmio Jabuti, principal prêmio da literatura nacional, de melhor 

livro infantil em 1989 com a encantadora obra O mundo é pra ser voado. 

Nosso objeto de análise O Jogo do Pensamento (1988), assemelha-se à leitura 

crítica de uma realidade, em que a escritora potencializa seu estilo de ornamentar palavras, 

através de um olhar inquieto do mundo e, artisticamente, transpõe-nos para um universo que 

joga com os sentidos antagônicos, como o pensar e não pensar, em ter uma atitude ativa ou 

passiva diante do jogo da vida. Sentidos que estão inseridos num contexto histórico-social 

marcado por guerras, pela seca nordestina no Brasil e por uma sociedade altamente informada. 

Este capítulo trará a análise desse corpus, os conceitos teóricos apresentados, 

anteriormente, no primeiro capítulo – Dialogismo e relações dialógicas.  

A análise encontra pertinência no estudo, por se constituir numa reflexão que 

esperamos não encerrar em si mesma e trazer aos leitores contribuições significativas que digam 

que ainda se tem muito a dizer, que mostrem um caminho que, se não for totalmente explorado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Jabuti
https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
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por nós, possa se perpetuar muito ainda no entrelaçar de vozes, de diálogos inconclusos que, 

certamente, emanam da natureza literária da linguagem e do pensamento bakhtiniano sobre este 

universo. 

De início lançaremos um breve olhar sobre o enredo, pois consideramos 

importante situar o leitor à narrativa e, em seguida apresentaremos os comentários dos 

enunciados proferidos pelas personagens do romance sobre as partes que compõem o enredo: a 

introdução, o estabelecimento do conflito, o desenvolvimento, o clímax e por fim, o desfecho, 

contemplando assim, a teoria bakhtiniana. 

 

 

3.1 UM OLHAR SOBRE O ENREDO 

 

 

Trata-se a obra O Jogo do Pensamento, um livro voltado à literatura-juvenil, que 

traz em seu enredo a história de mãe e filha que estão na sala assistindo televisão, enquanto o 

pai está trabalhando no escritório. Na trama, são apresentadas apenas três personagens, as quais 

não são nomeadas, com exceção da filha que a autora denominou de Mariana. 

A menina, personagem filha, quer ouvir uma história, mas a mãe não está 

concentrada o suficiente, pois pensa nas milhares de histórias do mundo, da realidade, que 

chegam ao universo das crianças e se misturam com as histórias de fadas, de bruxas, de bichos, 

e tantas outras.  

O contexto histórico que angústia a mãe, marcando o enredo do começo ao fim, 

refere-se à guerra do Oriente Médio e a seca do Nordeste do Brasil, fatos históricos que se 

misturam com histórias antigas e novas, da Gata Borralheira, da boneca Emília, da menina 

Raquel com sua bolsa amarela, entre outras obras literárias que marcaram a época da infância 

da personagem filha, chamada Mariana e da personagem mãe. 

O fluxo reflexivo da mãe, narradora-personagem, que conta a história em 

primeira pessoa, se quebra quando “cai” a luz. A energia acaba e com a televisão desligada, 

ambas ficam no escuro. Mãe e filha têm para entreter-se apenas uma vela e o próprio 

pensamento. “O Jogo do Pensamento” discorre sobre esse encontro dos universos dos 

adultos/mãe/pai e da criança/filha, imersos em acontecimentos históricos, emoções, 

lembranças, que repercutem aspectos culturais e sociais de uma determinada época. Escrito com 

emoção, traz como forte característica a carga auto reflexiva, pensamentos no escuro, de mãe e 

filha, que costuram no tempo os retalhos da vida. 
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A partir do momento em que ficam no escuro, a mãe descobre na aproximação 

com a filha, através de diálogos, interiores e exteriores, um jogo do pensar, inusitado e criativo. 

Propõe a filha tentar adivinhar em que o pai/marido está pensando em seu escritório, que fica 

no mesmo bairro, portanto também sem luz.  

Enquanto a luz não volta, só o pensamento persiste, refletem sobre pequenas 

porções do lado bonito e feio da vida, cada uma com sua perspectiva de enxergar a vida, cada 

qual vendo o mundo à sua maneira. No abrir do jogo, a mãe enxerga que o mundo lá de fora 

cabe inteiro no mundo de dentro, quando a gente não tem medo deles. 

Assim que o pai volta para a casa, o jogo termina, pois ele revela no que estava 

pensando, confirmando as respostas da filha, apenas para lhe agradar. 

A mãe em silêncio, narra a si própria o desfecho afirmando que apesar de saber 

que quem ganhou o jogo foi ela mesma, adivinhar o que o outro está pensando é uma tarefa 

muito fácil, que basta jogar para ganhar, pois todos pensam no mundo, mundo pequeno em que 

somos todos, um só. 

 

 

3.2 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

 

Para estabelecer um elo entre o pensamento bakhtiniano e a obra O Jogo do 

Pensamento, elegemos o conceito de dialogismo, como princípio unificador das relações de 

sentido que ocorrem entre enunciados, durante o processo comunicativo, observando como o 

revestimento do dizer polifônico encontra-se na linguagem literária e, como a estrutura que 

dimensiona o querer dizer dos enunciados fora constituída por uma vertente dialógica.  

Nesta análise, faremos um recorte da obra, em que abordaremos a questão do 

gênero e das relações dialógicas que ocorrem sobre dois aspectos: o diálogo interior e o diálogo 

exterior, para elucidar as passagens representativas à luz de relações de um discurso de outrem 

que realçam as vozes de uma esfera social e individual, impregnada na voz do narrador e das 

personagens. 

No trajeto analítico, veremos, na composição estilística, os efeitos de sentido das 

vozes sociais, que se instituem e povoam o dizer por meio de singularidades que refletem sua 

natureza e que assumem um dizer sempre afetado, alterado e impregnado pelas relações que o 

constituem.  

Levando em conta a perspectiva dialógica, analisaremos o modo que se instaura 
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tanto o discurso social, que habita a voz do narrador e das personagens, tendo em vista que, 

concebemos que o sujeito se constitui a partir de um já-dito, que se localiza em diferentes 

esferas de atividades humanas (polêmicas da sociedade como um todo, da família, fenômenos 

da fala cotidiana, etc.).  

Nesse sentido, consideramos como discurso social aqueles dizeres procedentes 

de um campo mais geral, ou mais compartilhado pelos sujeitos, como a fala cotidiana que 

modela o enunciado em forma de opinião ou reprodução da mesma com suas diversas 

entonações. 

 

 

3.3 ANÁLISE SOBRE O GÊNERO E AS RELAÇÕES DIALÓGICAS 

 

 

A narrativa constitui-se, conforme as reflexões de Bakhtin, mediada pela escrita, 

e por situações comunicativas mais complexas e elaboradas.  

Trata-se a obra analisada, de um romance, pertencente ao gênero secundário, que 

fora formado conforme Fiorin (2006, p. 78), a partir de reelaborações de gêneros primários, no 

caso específico da obra analisada, apresenta o diálogo cotidiano, entre as personagens mãe, 

filha e pai, que relatado no romance perde seu caráter imediato e passa a incorporar em sua 

forma, as características do universo narrativo – complexo – o diálogo, os enunciados 

proferidos pelas personagens transformam-se em um acontecimento literário. 

Com relação ao conteúdo temático, há no romance uma série de acontecimentos 

sócio-históricos, tais como: a Guerra do Oriente Médio, o advento da seca no Nordeste e os 

malefícios da sociedade altamente informada, que espelham as mudanças das representações 

culturais nos diversos períodos histórico-literários e das posições ideológicas neles inscritas, 

conduzindo os valores do homem estético, da natureza e dos fatos. 

A organização do conjunto verbal da obra, juntamente com sua arquitetônica 

mostra-se unidas no discurso das personagens, pois assimila as transformações históricas 

através da palavra viva existente nesse gênero literário. Trata-se do estilo do autor-criador que 

dá a forma e acabamento estético à personagem e ao mundo habitado por ela. Ao assumir uma 

posição externa, o ato criador do autor, segundo Bakhtin (2011, p. 191) “sempre move nas 

fronteiras (axiológicas) do mundo estético, da realidade (realidade do dado - realidade estética), 

na fronteira do corpo, na fronteira da alma”.  

O romance aqui analisado forma um todo plural, ambíguo e, portanto, não deve 
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ser analisado isoladamente, pois envolve elementos estéticos, éticos, cognitivos, que se 

comunicam permanentemente, tendo em vista que a palavra é dotada das mais diversas 

significações culturais. 

 

 

3.3.1 Relações dialógicas representadas no diálogo interior 

 

 

Ao examinarmos a obra, notamos que autora Vivina de Assis Viana ao compor 

seu romance, valeu-se de uma estratégia que lhe permitisse travar um diálogo com o contexto 

sócio-histórico da época, marcado pela guerra do Oriente Médio, comparando-a a seca do 

Nordeste do Brasil, fez predominar na arquitetônica da narrativa um formato dialógico. 

A autora construiu o tempo da narrativa ao explorar o fluxo da consciência da 

personagem, isto é, segundo Moisés (1973, p. 179), “na exploração das camadas pré-verbais da 

consciência com o propósito básico de revelar o ser psíquico das personagens”, referindo-se ao 

tempo psicológico.  

O enredo foi construído, predominantemente, a partir dos diálogos da narradora-

personagem mãe consigo mesma, isto é, a trama do início ao fim, se desenvolve as ações, 

através do fenômeno composicional chamado solilóquio, em que as relações dialógicas são 

encontradas nos diálogos do falante com sua própria fala ou pensamento, de acordo com Moisés 

(1973). A visão de mundo da personagem é priorizada, pois é centrada em um “eu” individual, 

ajudando o leitor a entender certos pontos de vista, pois este recurso permite a exteriorização 

de sentimentos e de sensações, o que seria impossibilitado em um diálogo comum. 

A obra aproxima-se a um monólogo e dá ensejo à observação da mãe, enquanto 

ser humano, dialogando com as vozes no interior de sua autoconsciência. Tem-se acesso pela 

via da literatura, então, a algo inacessível na realidade: à consciência de um sujeito, em que 

vozes suas e alheias se confrontam. Essa impossibilidade é superada pela literatura, que sendo 

fictícia, propicia nesse caso uma representação relativamente adequada da realidade. 

A parte introdutória é marcada pelo discurso da personagem mãe, em forma de 

pensamento e ao se indagar, busca explicações para suas angústias, pois gostaria de contar à 

filha uma história própria para sua idade, mas o que povoa seus pensamentos são as 

problemáticas sociais, como a guerra, a fome, a injustiça, preocupações de um mundo adulto 

que não quer se calar e que acabam impedindo-a de contar uma história qualquer. 

Na passagem a seguir, por exemplo, a narradora-personagem mãe, mostra o seu 
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posicionamento, o seu pensamento, a sua voz, simulando um debate consigo mesma: 

 

Hoje eu ia contar à minha filha uma história qualquer, como faço todas as noites, mas 

como lhe explicar que estou pensando em guerra, fome, injustiça, essas coisas que 

nascem e crescem sem a gente querer, e depois não morrem, por mais que a gente 

possa querer? (VIANA, 2003, p. 07) 

 

A mãe, ao buscar explicações sobre as histórias que perpassam sua consciência, 

ressalta que as mesmas nascem e crescem dentro da gente sem a gente querer, e depois não 

morrem, por mais que a gente possa querer, enuncia a relação de alteridade, ao expressar suas 

visões do mundo e ao constituir-se como sujeito que encontra e responde as divergências 

sociais, pois conforme Bakhtin (1979, p. 58) salienta, que o sujeito enquanto detentor dos 

conteúdos de sua consciência, enquanto autor dos seus pensamentos reproduz o discurso alheio 

e possibilita novas construções discursivas. 

A personagem mãe ao expressar suas preocupações diante de informações que 

chegam através dos meios de comunicação, reestrutura, modifica essas informações, que foram 

assimiladas por esses meios (outro), apreendendo o mundo exterior. Correlaciona, 

constantemente, em seus enunciados o contexto-histórico da época em que a obra fora 

produzida, a Guerra do Oriente Médio, recebendo informações e determinando valorações, 

citando diretamente o fato histórico ou indiretamente, ao compará-lo com outra problemática 

social no Brasil, a seca do Nordeste, a partir de uma vela acesa, como símbolo de luz resultante 

de uma atitude compreensiva. 

Utiliza-se do signo “vela acesa” não somente para descrever o mundo, enquanto 

cenário em que vive (sala, travesseiro, próprios pedaços, regiões, mares, etc), mas também para 

construí-lo, refletindo ao comparar as realidades e refratando-as.  

Do começo ao fim da trama, seus enunciados, sobre a problemática social da 

guerra do Oriente Médio, se constituem a partir de outros, referindo-se ao primeiro conceito de 

dialogismo constitutivo segundo Fiorin (2006, p.34), o que verificamos nos excertos 

distribuídos por páginas: 

 

Olho seu pijama, seu travesseiro, seu olhar de espera e quase conto a história de uma 

região que está acabando devagar, há milhares de anos estão acabando devagar, muito 

longe daqui, Oriente Médio [...] (VIANA, 2003, p. 07). 

 

Quase conto a história da região que acaba devagar, lá no Oriente Médio, em outros 

mares, lá na Ásia, uma região que nem é tão grande assim .(VIANA, 2003, p. 07). 

 

[...] a gente precisa perder essa mania de ficar procurando os próprios pedaços nos 

filhos, os cabelos dela são assim, cacheados, vou percebendo isso devagar, muito 

devagar, me lembro do Oriente Médio acabando devagar, as mãe de lá não podendo 
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passar a mão nos cabelos dos filhos sonolentos [...] (VIANA, 2003, p. 11). 

 

Penso nos países do Oriente Médio, acabando devagar, nos homens e mulheres e 

crianças subindo as escadas de lá, ou o resto delas, sempre no escuro (VIANA, 2003, 

p. 19). 

 

[...] a vela ardendo na mesa da sala, os países do Oriente Médio ardendo em todas as 

direções [...] (VIANA, 2003, p. 23). 

 

Chego com uma nova, a outra acaba devagar, como os países do Oriente Médio, 

ardendo devagar [...] (VIANA, 2003, p. 27). 

 

[...] a vela, ardendo devagar, “qual fogueira de São João”, lembrando o Nordeste, 

lembrando o Oriente Médio, chega ao fim e some no castiçal de cobre, presente de 

antigos alunos (VIANA, 2003, p. 29). 

 

A guerra do Oriente Médio mencionada nos enunciados da mãe, demonstra mais 

uma preocupação da autora em questionar a relação do homem com o mundo, ao comparar a 

sua situação de mãe que tem a oportunidade de estar confortavelmente ao lado da filha, 

passando as mãos em seus cabelos, com as mães de lá – Oriente Médio – que vivenciam de 

perto os terrores da guerra com seus filhos, presenciando outra realidade. 

Através de sua afirmação, compara as vidas - da filha de cá e dos filhos de lá - 

em meio aos conflitos tão díspares, pois enquanto sua filha se torna vítima do consumismo 

desenfreado, as crianças de lá se tornam vítimas da luta pela supremacia, pelo poder, conforme 

fragmento abaixo, 

 

Olho para ela, tão próxima, passo a mão em seus cabelos uma, duas, muitas vezes [...] 

a mão viaja, essa noite eu viajo nos cabelos de minha filha [...] os cabelos dela são 

assim, cacheados, vou percebendo isso devagar, muito devagar, me lembro do Oriente 

Médio acabando devagar, as mães de lá não podendo passar a mão nos cabelos dos 

filhos sonolentos, nem depressa, correndo, os filhos não podendo se encostar nelas, 

não esperando histórias e conhecendo com certeza, outras realidades além de plástico 

e tevê (VIANA, 2003, p.11). 

 

A narradora-personagem cita exaustivamente as histórias do mundo, que lhe 

perturbam, que chegam pontualmente, incessantemente através dos meios de comunicação, 

enfatizando a exaustão de uma sociedade altamente informada, provocando no leitor certa 

angústia, típica dos tempos atuais, levando-nos a inferir que ficamos “perdidos” em meio a tanta 

informação, que o excesso de informação parece ser um problema, como demonstra o excerto, 

 

As histórias do mundo chegam pontualmente, todas as manhãs, todas as noites, o dia 

inteiro, a noite inteira, pelos jornais, pela televisão, pelo rádio, pela Internet. As 

histórias do mundo costumam chegar e ficar. Ficam rodando a cabeça e o coração da 

gente, insistindo, fazendo companhia. Querendo ser contadas, comentadas, 

lembradas, relembradas. Às vezes conseguem (VIANA, 2003, p. 07/08). 
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Ao trazer a voz da literatura em seu processo de formação educacional, a 

personagem mãe relembra em seus enunciados, que as histórias atuais se misturam tanto às 

histórias antigas de sua infância, quanto às histórias novas da infância da filha, de uma época 

mais atual, demonstrando a relação de inacabamento mencionada por Bakhtin, o que denota a 

inconclusibilidade do discurso e, que a consciência de ambas está em processo de construção 

por meio da comunicação cultural e social, nesse sentido está o excerto, 

 

Acabam se misturando às histórias antigas, João e Maria, perdidos no bosque, sapo 

pegando carona em viola de urubu e indo à festa no céu, bode e onça construindo a 

mesma casa, um sem saber do outro [...] Acabam se misturando às histórias novas, a 

boneca Emília perguntando tudo, procurando, brigando [...], a menina Raquel 

guardando suas vontades bem guardadas e escondidas na bolsa amarela, o menino 

Nicolau tendo, cada dia, uma ideia melhor que a outra, a vaca voadora e ficando 

invisível, a ovelha Maria, que ia sempre com as outras, aprendendo a encontrar o 

próprio caminho e não indo mais (VIANA, 2003, p.08). 

 

O enunciado da mãe faz o leitor inferir a crítica a uma sociedade pautada pelo 

consumo, ao preocupar-se com a formação educacional da filha, diante de um modo de vida 

orientado por uma crescente propensão ao consumo de bens, em razão do seu significado 

simbólico (prazer, sucesso, felicidade), frequentemente atribuído pelos meios de comunicação 

de massa, como verificamos no fragmento, 

 

Vejo a televisão desfilando os brinquedos que o pai precisa comprar, ou a mãe, ou a 

tia, ou a avó, latas que alimentam, carros que voam, sons que alucinam, lojas que 

vendem, vendem, vendem. Mariana joga o travesseiro no chão, perto de mim, ajeita-

se em uma almofada e, como eu, olha pra frente. Não fala nada, só olha (VIANA, 

2003, p. 09). 

 

O consumo, por ser uma ideologia imposta às sociedades capitalistas, atinge 

profundamente as crianças, expostas aos comerciais de TV dirigidos especificamente a elas, 

despertando assim, o desejo de consumir determinado produto ou serviço, a literatura, no caso 

dessa obra, traz o solilóquio como uma maneira de representar alguns valores presentes na 

sociedade em que vivemos. 

A mãe ao ver sua filha passivamente diante da tevê, em silêncio, olhando para 

frente, vendo as imagens rodar sem parar, sem tempo para pensar, não podendo nem piscar 

direito, enuncia uma preocupação, diante do excesso de informação que priva a manifestação 

dos pensamentos da filha, percebendo nela a “ausência” de criticidade. 

Ao temer o futuro diante do seu próprio contexto histórico, Guerra do Oriente 

Médio, a mãe, através do recurso linguístico do solilóquio, tece comparações entre a forma 
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como lembra a boneca Emília, feita de tecido e, a forma como a filha poderia imaginar essa 

mesma boneca, como uma boneca feita de plástico: “Tenho medo, é isso. Tenho medo de 

lembrar a Emília, a boneca de pano, a boneca mágica, a boneca da mágica do pano, e essa minha 

criança imaginar uma boneca de plástico” (VIANA, 2003, p. 09). 

Além de denunciar a voz do consumismo, enxergamos nesse trecho que a palavra 

“boneca” enquanto signo possui valorações diversas e remete a algo que lhe é exterior, 

alterando-se conforme o contexto cultural e social de cada personagem. 

A mãe, ao se referir à boneca Emília que fez parte de sua infância, enuncia em 

suas palavras certo desassossego ao comparar à boneca feita de pano, a boneca mágica e a 

boneca da mágica do pano, de sua infância, valorizando mais a sua formação cultural, pela 

composição do bem material de sua época - o tecido, do que a composição dos bens materiais 

da época de sua filha, o plástico. 

Assim, a mãe faz uma alusão negativa aos materiais feitos de plásticos, 

demonstrando certa artificialidade, ao temer o pensamento da filha, quando a mesma tentar 

imaginar uma boneca. Acrescentando também em seu enunciado, que é mais fácil a filha pensar 

em plástico, pois “De plástico são as mamadeiras, os copos, os pratos, os brinquedos: os carros, 

bonecas, jogos de montar, desmontar de fazer, desfazer. Jogos de refazer” (VIANA, p. 09), 

refletindo a realidade de uma demanda mundial crescente, do uso do plástico como matéria-

prima derivada do petróleo, na época da guerra do Oriente Médio. 

Para possibilitar maior clareza na construção das imagens narradas, auxiliando 

o leitor na relação de suas experiências no mundo, a autora construiu os enunciados da 

personagem mãe, fazendo comparações, com riquezas de detalhes, entre os aviões, as correrias 

e gritos de crianças de seu contexto social, com o contexto de lá, do Oriente Médio: “Os aviões 

daqui são uns, a gente viaja dentro deles, os de lá são outros, a gente se esconde deles. As 

correrias e gritos das crianças na rua, ou nos restos de ruas. As daqui correndo, alegres; as de lá 

fugindo, assustadas” (VIANA, 2003, p. 11). 

A autora trouxe ao enredo a voz da crítica à sociedade altamente informada, que 

dificulta o desenvolvimento da criticidade e, à era do plástico, que enseja a artificialidade das 

relações.  

Diante dessa perspectiva a personagem mãe se preocupa com a formação cultural 

da filha, comparando e ressaltando aspectos culturais vividos, tanto por sua filha, quanto por 

outras crianças, em espaços socialmente diferentes, mas que passaram a apresentar um estilo 

de vida muito próximo e convergente, diante da evolução da tecnológica. 

Os sujeitos constituem-se em lugares nos quais se entrecruzam diferentes 
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culturas, as familiares, as religiosas, as escolares, as midiáticas e, por mais que pareçam estar 

distantes, não estão isolados, pois através da tecnologia mantêm relações profundas entre si. 

Através da linguagem, no “jogo” de constituição do mundo, o romance se faz no 

tempo e espaço, mesmo que simulado, nos quais se pensa e se reflete a cultura desse contexto 

histórico. 

Como descrito por Costa (2010, p. 248), “a cultura se traduz tanto por hábitos, 

costumes externos, como pela formação de subjetividades que permitem esses 

comportamentos, a afirmação de visões de mundo, o que envolve emoções, crenças, valores e 

memória.” Assim, isso se traduz pela identificação de aspectos materiais e imateriais. 

A autora demonstra na obra essa relação cultural entre aspectos materiais, ao 

citar o que há de comum nas mamadeiras daqui e de lá e imateriais, quando menciona a 

subjetividade da personagem mãe, ao comparar o objeto (a mamadeira) com o ser humano 

(gente), sustentando a complexidade das culturas que são compostas de elementos em coesão 

ou em conflito, como o excerto a seguir: 

 

Crianças, todas. As daqui, como as de lá, usam mamadeiras de plástico com bicos de 

borracha e os bicos se rasgam quando os dentes começam a nascer, e as mães de lá, 

como as de cá, compram outros, que se rasgam também, e elas tornam a comprar, até 

que um dia, a criança crescida, a mamadeira é encostada no canto do armário da 

cozinha – mamadeira não é gente, pra se encostar em almofada – à espera da vinda de 

outra criança, sempre vem outra, um irmão, ou irmã, ou nem irmão nem irmã, só outra 

criança, talvez, quem sabe, uma dessas perdidas por aí, achadas por aí, um pedaço de 

gente, mesmo não sendo filho (VIANA, 2003, p.11). 

 

Contudo a cultura se traduz num determinado tempo e espaço, como verificamos 

nesse fragmento, em seu cronotopo, enquanto o espaço é social, o tempo é sempre histórico. A 

teoria do cronotopo, de Bakhtin, nos faz entender que esse gênero tem uma existência cultural. 

O que está em jogo para as mães de cá e as mães de lá, para os filhos de cá e para 

os filhos de lá, mais do que a Guerra do Oriente Médio (cultura global) e a seca do Nordeste 

(cultura nacional), é o sentido de suas existências. Os enunciados mostram que o ser está 

indissociavelmente ligado aos acontecimentos, nos quais se põe em “jogo” as problemáticas 

sócio-culturais de um povo, nesse sentido verifica-se o trecho, 

 

[...] as mães de lá, não podendo passar a mão nos cabelos dos filhos sonolentos, nem 

depressa, correndo, os filhos não podendo se encostar nelas, não esperando histórias 

e conhecendo, com certeza, outras realidades além de plástico e tevê. (VIANA, 2003, 

p. 11). 

 

Dessa maneira, Bakhtin (1979, p. 9) aponta que “o signo e a situação social estão 
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indissoluvelmente ligados” assim, percebemos que as significações não estão no signo em si, 

pois, conforme salienta Faraco (2006, p. 50), “são edificadas na dinâmica da história e estão 

assinaladas pelas diversificadas experiências dos sujeitos, com seus valores, contradições e 

interesses sociais”. 

Na progressão da história, vislumbramos a narradora-personagem, 

rememorando costumes de sua infância, com o olhar saudosista de uma época que não volta 

mais, época em que brincava em um córrego, aos seis anos, na fazenda de seu pai.  

Descreve o ambiente, com riqueza de detalhes “[...] córrego estreito e raso, a 

gente andava dentro dele, pra baixo e pra cima, eu e meu irmão, os dois procurando pedaços de 

louça. Pedaços coloridos, desenhados, trabalhados em alto relevo, [...] córrego pequenininho, a 

felicidade era completa” (VIANA, 2003, p. 15). 

Esse fragmento faz o leitor inferir, através do saudosismo da personagem mãe, 

que ela vivencia uma transição, de uma sociedade mais conservadora a uma sociedade 

emergente, o que demonstra que sua identidade cultural também se encontra em processo de 

construção.  

Traz ao leitor a sensação, diante das excessivas comparações, que a cultura que 

emerge, de certa forma “contaminou” a sua cultura. Esse movimento comparativo demonstra a 

transformação cultural, expondo o tempo todo identidades e alteridades, diversidades e 

desigualdades. 

 

 

3.3.2 Relações dialógicas representadas no diálogo exterior 

 

 

O romance traz como título “O Jogo do Pensamento”, que além de sugerir e 

orientar o sentido do mesmo confirma seu tema, pois carrega em si um universo simbólico que 

serve de base para a construção do enredo, ao possibilitar a “representação” de vozes em 

diálogos, mediada pelo autor que organizou essas vozes dentro desse jogo, mediante a interação 

direta entre as personagens, o que implicou nas diferentes formas de organização do texto, a 

partir da relação com o herói e com o ouvinte. 

O jogo como universo simbólico, neste romance, faz referência ao lúdico como 

uma forma de se adaptar o imaginário à realidade, pois ativa a imaginação e estimula a 

emotividade, capaz de despertar à vida, como bem esclarece Chevalier e Gheerbrant (1989, p. 

520), ao conceituar a palavra jogo: “Os jogos não devem esconder seu simbolismo agonístico 
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fundamental: os jogos são a alma das relações humanas e educadoras eficazes”. Mas o que se 

pretende aqui compreender por jogo? 

Há diversas definições sobre o jogo, que refletem e refratam a época de vários 

autores. O filósofo Johan Huizinga, em 1938, define jogo como: “uma atividade voluntária 

exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de 

um sentimento de tensão e alegria e, de uma consciência de ser diferente de vida cotidiana”. 

(WIKIPÉDIA, 2017) 

Para Katie Salen e Eric Zimmerman (WIKIPÉDIA, 2017), definem o jogo é um 

sistema no qual os jogadores envolvem-se em um conflito artificial, definida por regras, que 

determina um resultado quantificável. 

Em seu nível mais elementar, Elliot Avedon e Brian Sutton-Smith 

(WIKIPÉDIA, 2017) conceituam o jogo como um exercício de sistemas de controle voluntário 

em que há uma oposição entre forças, confinados por um procedimento e as regras a fim de 

produzir um resultado de desequilíbrio. 

Em síntese, os verbetes do dicionário eletrônico mencionam características 

básicas sobre a definição de jogo: é uma atividade física ou mental que se constitui e se define 

a partir de um conjunto de regras, que estabelecem quem ganha e quem perde, cuja natureza ou 

finalidade e a diversão e entretenimento. 

A partir da definição sobre jogo, constatamos que o jogo do pensar, que acontece 

entre mãe e filha, é um jogo de atividade mental, que se constitui e se define a partir de uma 

regra simples: pensar em que o pai/marido está pensando no escuro. 

Ficou estabelecido, entre as jogadoras mãe e filha, que ganhará quem descobrir 

em que o pai está pensando. O jogo apresenta-se na obra com a finalidade, em primeiro plano, 

de diversão e entretenimento. 

Mas o que anima e dá vida a essa partida, não é propriamente a atividade mental, 

o adivinhar em si e quem ganha ou quem perde e sim, os enunciados, os pensamentos que 

nascem da tensão entre o saber prévio da regra deste jogo, imerso em um contexto, e o não 

saber acerca da situação que ainda está por vir, intermediado pela linguagem, ou seja, aquilo 

que não se pode regular confere a força à disputa. 

Desta forma, poderíamos dizer que o jogo assim compreendido, em sua dinâmica 

própria, implica em estar diante do imprevisível, do inesperado, daí nascem os pensamentos, os 

posicionamentos, as decisões e os enunciados.  

Assim, o jogo do pensar aponta para a experiência de constituição do mundo, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johan_Huizinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/1938
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_nervosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alegria
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experiência na qual tudo aquilo que é, vem a ser modificado, isto é, revela o inacabamento do 

pensar, dos discursos, quando assimilados e reacentuados pelos sujeitos envolvidos. 

Nesse sentido, o jogo desse romance é tratado como um signo indissociável da 

situação social, ao refletir e refratar as ideologias enunciadas pelas personagens, quando 

descrevem o mundo ou quando o constroem através das interações dialógicas, como bem nos 

ensina Bakhtin (1979, p. 9). 

O jogo do pensamento começa após o estabelecimento do conflito no enredo, 

hora em que as luzes se apagam, momento este enunciado pela mãe, ainda em pensamento “As 

imagens da tevê sumiram, a sala escureceu, as luzes todas se apagaram” (VIANA, 2003, p.15). 

A partir de então mãe e filha começam a interagir, através de discursos diretos, 

mas a narrativa das ações continua desenvolvendo-se na forma do recurso linguístico solilóquio, 

conforme os fragmentos, 

 

Filha: - E agora? 

Mãe: Eu me levanto: 

Mãe: - Agora, vamos procurar uma vela. 

Mãe: A mão dela procura a minha, ela não gosta do escuro, eu também não gostava, 

a vela é retirada do armário e colocada no castiçal de cobre, presente de antigos alunos, 

Renato, Maria Ignez, tantos outros, ela me pergunta, se pode acender, eu respondo 

pode, mas cuidado, fósforo é perigoso (VIANA, 2003, p.15). 

 

Enquanto o jogo não começa, a mãe e a filha Mariana preocupam-se tanto com 

pai que está no escritório também sem luz, quanto com o fato do que se fazer no escuro. Na 

sequência, a mãe explica à filha que o escuro não faz mal, que é muito bom para conversar e 

que o pai apesar de estar sozinho poderia pensar. Ressaltando a filha que escuro é muito bom 

para se pensar, sugerindo a mesma que ele poderia estar pensando nela. 

Mariana se empolga e logo indaga a mãe sobre o que o pai poderia estar 

pensando. Como resposta a mãe diz que adivinhar não é uma tarefa tão fácil, mas que ambas 

poderiam brincar de adivinhar o que o pai estaria pensando. 

Contudo, de forma lúdica e interativa a mãe propõe à filha o jogo do pensar, que 

se dá através de diálogos diretos, 

 

Mãe: - Olha aqui, Mariana, a gente não pode adivinhar o que seu pai tá pensando, mas 

pode brincar de adivinhar, não pode? 

Mariana: - Pode! 

Mãe: - Então, se a gente pode, vamos lá. Vamos brincar. É como se fosse um jogo. 

Você vai falando as coisas que você acha que ele tá pensando e eu vou falando as 

minhas, tá bom? 

Mariana: - Quando ele chegar... 
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Mãe: - Quando ele chegar, a gente pergunta se ele ficou no escuro igual à gente, se 

estava sozinho, se não estava, se conversou, se pensou [...] se ele tiver pensado, a 

gente pergunta o quê. E fica sabendo quem ganhou o jogo. (VIANA, 2003, p. 20/21) 

 

As relações dialógicas nas representações literárias podem se dar entre as 

personagens. Em Problemas da poética de Dostoiévski (2011), Bakhtin pontua que um dos 

modos de representação das interações verbais entre as personagens é o “diálogo exterior 

composicionalmente expresso”, quando se representa a troca de turnos entre personagens, 

falando em discurso direto.  

O discurso direto propõe-se a reproduzir a fala das personagens exatamente 

como ela foi proferida, dando a impressão para o leitor de que está, literalmente, ouvindo a fala 

das personagens, em contato direto com elas. 

Assim, a autora ao escrever a narrativa, optou pelo recurso do discurso direto, 

que faz com que o leitor perceba, além da mudança de voz, um efeito de verdade, passando a 

impressão da integridade do discurso citado. 

É exterior no sentido de que suas palavras são verbalizadas na interação com o 

outro; não são palavras que permanecem no interior da consciência de cada personagem. É 

expresso, pois está representado em discurso direto, simulando as supostas vozes diretas das 

personagens, aquilo que “de fato” teriam falado. Essas falas diretas ocupam um lugar 

composicional e vêm expressas em discurso direto e não, por exemplo, sumarizadas ou 

reportadas em discurso indireto pela voz do narrador. 

O pensar nesse jogo é um mergulho no jogo da vida. Cada uma das personagens 

constroem suas identidades e as representam, de acordo com perspectivas diferentes da vida, 

mas que estão condicionadas à cultura, aos interesses sociais, convergentes ou divergentes. 

O jogo traz em sua simbologia a luta, além de simples atividade de 

entretenimento, de acordo com Chevalier e Gheerbrant, 

 

O jogo é fundamentalmente um símbolo de luta, luta contra morte (jogos funerários), 

contra os elementos (jogos agrários), contra forças hostis (jogos guerreiros), contra si 

mesmo (contra o medo, a fraqueza, as dúvidas etc). [...] Combate, sorte, simulacro ou 

vertigem, o jogo é por si só um universo, no qual, através de oportunidades e riscos, 

cada qual precisa achar o seu lugar. (1989, p. 518) 

 

A autora escolheu utilizar o jogo não apenas como estratégia para se aproximar 

do público infanto-juvenil, por seu caráter lúdico e interativo, mas também para representar 

através dele as reações, as mais pessoais às expressões externas das personagens, pois faz 
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transparecer a espontaneidade mais profunda do ser.  

Nos jogos se refletem as relações da criança não só com o seu mundo interior, 

como asseveram Chevalier e Gheerbrant (1989, p. 520), “mas também com as pessoas e os 

acontecimentos do mundo exterior.” 

Mariana começa as adivinhações e a cada enunciado da mãe, rebate e recusa seus 

dizeres, da mesma forma a mãe assim o faz, ambas parecem estar sozinhas, se dirigindo ao 

leitor, expressando seus pensamentos e as lutas interiores de seus espíritos, em forma 

aparentemente de “monólogo”, 

 

Mariana: - Ele está pensando em mim e em chocolate, é isso aí. 

Mãe: - Eu acho que é em você, em chocolate e em futebol. 

Mariana: - Não, em futebol não. No escuro? É em mim, em chocolate e em cerveja. 

Ele não gosta de cerveja? 

Mãe: - Pois eu estou achando que é em cerveja, jantar e futebol. 

Mariana: - Não é nada disso, é em mim, chocolate e brinquedo. 

Mãe: - Sabe em que que é, Mariana? Em banho, chinelos e pijama. 

Mariana: Sabe em quê, mãe, sabe? Em mim, em brinquedo e em doce de leite, daquele 

que a Pituca faz. (VIANA, 2003, p. 21/22) 

 

Mariana é uma criança de seis anos, apresenta em seus enunciados certo 

egoísmo, pois pensa mais em si, se colocando em primeiro lugar na ordem dos possíveis 

pensamentos do seu pai.  

Uma pessoa egocêntrica não consegue demonstrar empatia, ou seja, não 

consegue colocar-se no lugar do outro, porque está constantemente ocupado com o seu "eu" e 

com os seus próprios interesses. Essa fase da infância é marcada pelo egocentrismo, segundo 

os ensinamentos do psicólogo suíço Jean Piaget, figura incontornável no âmbito da psicologia 

infantil, o egocentrismo é uma característica natural nas crianças que se encontram na segunda 

infância, aproximadamente, entre três e seis anos (1975, p. 177). 

Isso acontece porque nesta idade, as crianças não são capazes de entender que 

os outros indivíduos possuem crenças, opiniões e pensamentos diferentes dos seus.  

Na interação entre as vozes que circulam a vida em família, mãe e filha, em meio 

às preocupações de um mundo “adulto” e um mundo “infantil”, as palavras vão pouco a pouco 

se revelando, constituindo o processo dialógico e desvelando o processo de construção da 

identidade das personagens. 

Para a filha, ao tentar adivinhar em que seu pai está pensando, logo ressalta ao 

enunciar: “Ele tá pensando em mim e em chocolate, é isso aí” (VIANA, 2003, p.20), 

preocupações próprias de um mundo infantil. 
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Para a mãe, como réplica ao enunciado da filha, menciona: “Eu acho que é em 

você, jantar e futebol”, (VIANA, 2003, p.20), preocupações típicas de um adulto, que se 

preocupa com a filha, em jantar após um dia de trabalho e em lazer. 

As vozes apreendidas nos enunciados demonstram preocupações/valores 

contrários e típicos do universo infantil e adulto, cada uma apresenta seu ponto de vista sobre a 

mesma situação retratada. 

Ao enunciarem seus dizeres, cada personagem tenta convencer a outra que suas 

opiniões estão certas, ligando seus enunciados a enunciações anteriores. Ressignificam seus 

enunciados para o momento atual. Nesse sentido, a autora utiliza a estratégia de rememorar as 

lembranças do passado para justificar o ponto de vista das personagens, pois estão compelidas 

a posicionarem-se diante do jogo. 

De acordo com os fragmentos a seguir Viana (2003, p. 22), percebemos que a 

filha Mariana contesta a mãe mencionando que o pai está pensando nela, em doce de leite da 

vó e na música que ele gosta de ouvir, relembrando momentos prazerosos vivenciados junto 

com o pai, 

 

Filha: - Em mim, no doce de leite da vó e naquele disco que ele gosta de ouvir: “Meu 

Deus, eu ando com o sapato furado [...].” 

Mãe: - Ele gosta dessa música, né filha? Vive ouvindo. Mas não é nisso que ele tá 

pensando, não. 

Filha: - É sim. É nisso, em parque e em mim. 

 

Descobrimos através das lembranças, no movimento dialógico, que os 

enunciados das personagens são constitutivos de outros, dos dizeres da avó, da música, da 

Pituca, de tantas outras personagens figurantes, que estão indiretamente envolvidas na trama. 

Cabe salientar, que no trecho anterior, pela primeira vez, Mariana não se coloca 

mais em primeiro lugar e, assim segue seus enunciados até o final do jogo. Demonstrando certa 

transição de fases, uma “passagem” do egocentrismo, em que a criança centra-se de tal forma 

em seu próprio ponto de vista ao ponto de não conseguir assumir outro, para descentração, 

momento em que a criança consegue se colocar no lugar do outro. 

Na constituição de sua identidade, o sujeito apresenta uma multiplicidade de 

divisões em seu “eu”, como assim bem salienta Ponzio (2012, p.52), “O eu é constitutivamente 

dialógico no sentido de que é dividido, que a alteridade é incorporada”, nas diferentes vozes 

que constituem a interação verbal, como encontramos nos fragmentos da obra. 

Contudo, através dos enunciados da mãe, a filha “eu” se define pela relação com 

a mãe “outro” e seu caráter responsivo, denota que sua ação é sempre resposta a uma apreensão 
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da ação do outro, quando assimila, reelabora e reacentua os enunciados. Vejamos, 

 

Mãe: - Não, filha, não é em nada disso, não. 

Filha: - É! 

Mãe: - Não é. Seu pai está pensando em salário, telefonemas, compromissos. 

Filha: - Em chocolate, em parque, e em mim. 

Mãe: - Em reuniões, encontros, desencontros. 

Filha: - No parque Ibirapuera, em pipoca e em mim. 

Mãe: - Em desemprego, política, eleição. 

Filha: Em quebra-cabeça, palavra cruzada e em mim. (VIANA, 2003, p. 23). 

O sujeito no dia-a-dia assume diversos lugares enunciativos, assumindo 

determinadas vozes discursivas. Tratar da linguagem é tratar de um processo discursivo, que se 

desenvolve entre as experiências pessoais, próprias e de outrem, instituindo diversas relações 

de sentidos como presume o princípio dialógico. 

Apesar do diálogo entre mãe e filha aparentar um monólogo, não há o 

apagamento de vozes em detrimento da voz autoritária do autor, não há um discurso acabado, 

sem resposta, são dialógicas, na medida em que resultam do embate de muitas vozes sociais. 

No final do jogo, a mãe acende uma vela enquanto ambas tentam adivinhar o 

que o pai está pensado, ao enunciar à filha, faz um paralelo com as pessoas que sofrem com a 

seca do Nordeste e as que sofrem com a guerra, a partir de algo em comum - o ardor do fogo, 

que queima por razões tão diferentes, 

 

Filha: - Em quebra-cabeça, palavra cruzada e em mim. 

Mãe: - Em fome, na seca do nordeste, a “terra ardendo qual fogueira de São João”, a 

vela ardendo na mesa da sala, os países ardendo em todas as direções, é nisso que ele 

pensa, nos problemas daqui e nos de lá, nessa vela não, ele não sabe que aqui tem vela 

acesa hoje. (VIANA, 2003, p. 23) 

 

O símbolo do ardor do fogo, que queima tanto aqui quanto acolá, corresponde 

aos diferentes contextos históricos retratados na obra, refletem e refratam o mundo. Na obra, a 

autora utiliza-se desse signo não apenas para descrever os espaços e o tempo histórico, as 

problemáticas sociais, mas para construir diversas interpretações da heterogeneidade da práxis 

dos grupos humanos em relação a uma simbologia. 

Ademais, no fragmento anterior, a mãe diante do auge do jogo já tenso, após 

uma “luta” pela hegemonia de pontos de vista com afilha, no ímpeto de dar a reposta, 

energicamente, responde a sua própria indagação, feita na introdução da narrativa, quando 

buscava formas de explicar à sua filha seus pensamentos sobre a guerra, a fome, a injustiça.  

A autora utilizou-se do recurso de expressão no dizer de Bakhtin (2011), de 

“diálogos no limiar”, diálogos em situações limites, quando o homem se vê convidado a expor 
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sua condição, seus pensamentos mais íntimos, sua voz mais humana. 

Segundo Bakhtin (2011, p. 168-169), “os participantes da ação se encontram no 

limiar (no limiar da vida e da morte, da mentira e da verdade, da razão e da loucura)”. E aqui 

são apresentados como vozes que ecoam, que se manifestam diante da verdade ou omissão. 

Na sequência Mariana e sua mãe, ficam em silêncio, a agitação provocada pelo 

jogo se encerra com o enunciado da filha que acaba duvidando de que o pai poderia estar 

pensando nela, “ – Mamãe, será que o papai está, mesmo, pensando em mim?” 

O embate de discursos proporcionado pelo jogo fez com que a mãe revelasse 

seus pensamentos, suas angústias e, fez com que a filha colocasse em dúvida a veracidade dos 

pensamentos do pai, baseados em suas intenções. 

Esse ponto da narrativa representa o clímax, parte em que no jogo do pensar, a 

ação atinge seu ponto crítico, o que torna o desfecho inevitável. 

Dessa maneira, o desfecho acontece quando o pai, personagem principal, chega 

em casa, momento em que a personagem principal entra em cena. Mariana, toda feliz, aborda 

o pai com a pergunta que não queria calar, através de diálogo direto “- E você ficou pensando 

em quê, lá, sozinho, no escuro?” (VIANA, 2003, p. 28). 

O pai reitera os pensamentos de Mariana, para lhe agradar, olhando para mãe 

com olhar de vitoriosa. A mãe observa a alegria e o entusiasmo da filha e encerra a narrativa 

por meio de seus pensamentos, tomando o controle e define os fatos, concluindo que sabe que 

ganhou o jogo, afirmando que “é um jogo muito fácil, basta jogar para ganhar”, diante do 

universo de pensamentos que rondam a vida adulta, 

 

Ele pensa no mundo. Ele pensa nos problemas, nas dívidas, nas histórias, nas dores, 

nas cores do mundo. Ele pensa no que eu penso, é isso, o mundo é pequeno, somos 

todos um só. Enquanto, ainda no escuro, descubro que ganhei [...] a vela ardendo 

devagar, “qual fogueira de São João”, lembrando o Nordeste, lembrando o Oriente 

Médio, chega ao fim e some no castiçal de cobre, presente de antigos alunos (VIANA, 

2003, p. 29). 

 

Algum tempo depois, as luzes se acendem, mãe e filha, se olham e Mariana 

questiona como vão fazer pra pensar, explicando à mãe que no claro as pessoas não pensam. A 

mãe enuncia sua resposta com uma indagação: “- Será que não?” (VIANA, 2003, p. 30). 

Nesse sentido, o romance enquanto obra de arte, contempla uma estrutura 

multifacetada, formada pela mistura de elementos literários e extraliterários, demonstra a 

preocupação com valores humanos intrínsecos às relações entre o indivíduo e a sociedade. 

No que condiz às relações dialógicas, estão estruturadas em diferentes formas de 
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diálogo: solilóquio (narradora-personagem) e face a face (personagem mãe, filha e pai), o que 

faz com que a narrativa apresente vários pontos de vista. Ademais, a utilização do recurso 

linguístico do solilóquio, como base da obra, mostra um viés das personagens que não é 

revelado em outros tipos de discurso. 

O discurso que se constrói a partir do solilóquio torna-se mais crítico-reflexivo, 

por trazer a voz de uma mãe, professora e educadora que se sobressai, com maior capacidade 

de refletir criticamente sobre o contexto histórico-cultural e sobre a preocupação com a 

formação educacional da filha, ao reverberar outras vozes, adquiridas por experiências vividas 

tanto no passado (lembranças/saudosismo), quanto no presente (preocupações histórico-

culturais). 

O discurso interior da mãe/narradora traz em sua voz uma abordagem crítica-

reflexiva marcada, ideologicamente, por questões como diferenças culturais, consumismo, 

excesso de informação, diversidades regionais, disputa por poder), porém trata-se de uma 

linguagem lógica, organizada e concatenada com o contexto sócio-histórico-cultural da época. 

No momento do jogo do pensar a personagem mãe/narradora, interrompe a 

narrativa para por em cena a personagem filha, cedendo-lhe a palavra, para que declare 

objetivamente seu pensar, seu ponto de vista sobre a fala imediata da personagem 

mãe/narradora sem, contudo, ter acesso ao conteúdo dos solilóquios da mãe/narradora. De 

forma direta, a personagem filha revela seus traços culturais e sociais marcados por um universo 

infantil, apresentando uma visão limitada sobre o contexto sócio-histórico-cultural da época. 

Encontramos elementos das narrativas orais, como relatos do cotidiano e de 

gêneros diversos, como a música, histórias literárias, além de um estilo e forma atrelada a 

linguagem visual, pictórica e verbal – que povoam as páginas e os seres, nos enunciados entre 

a mãe e a filha. 

As relações dialógicas entre gêneros discursivos independentes como a música 

e as histórias infantis, por exemplo, atestam que as fronteiras entre os gêneros são tênues, o que 

permite-se a mistura deles num outro gênero. Confirma-se portanto, que o gênero romance 

infantil se constitui a partir de diálogos com outros textos, assim como diversas materialidades 

discursivas, o que caracteriza um estilo individual. 

A constituição estilística do romance aqui analisado acontece por meio de 

relações dialógicas com outras linguagens, relacionadas aos gêneros discursivos primários: a 

composição dialógica do romance e, ao gênero secundário, através do entrecruzamento de 

estilos e de linguagens de gêneros primários. 

Nota-se que a obra romanesca estrutura-se em interação explícita de gêneros 
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discursivos, tais como: música, diversas histórias literárias, o jogo, entre outros. Bakhtin chama 

esse fenômeno composicional de plurilinguismo, ou seja, a manifestação de inúmeras 

linguagens dentro de um mesmo texto. 

A obra apresenta-se como narrativa romanesca, pois demonstra em sua 

complexidade as esferas de atividades que retratam determinada época, composta pela 

pluridade de vozes, de discursos variantes, que estão ligados à alteridade, pois sua linguagem é 

constituída sobre uma interação dialógica ininterrupta com as linguagens que circundam a obra, 

segundo o que nos ensina Bakhtin (1998, p. 191). 

As relações dialógicas são um fenômeno onipresente nas interações verbais 

cotidianas, porém a literatura, por seu caráter ficcional – mas ao mesmo tempo tão humano –, 

permite ver e entrever exemplos dificilmente coletáveis em enunciados “reais”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve como objetivo mostrar como se dão as relações dialógicas em 

um romance de literatura-juvenil. Enxergamos, ao observá-lo, a grande importância das 

reflexões de Bakhtin para o entendimento de como as relações dialógicas se dão em 

materialidades discursivas voltadas ao público infantil. 

Para tanto, estudamos a teoria bakhtiniana sobre o dialogismo e sua relação com 

outros conceitos, tais como: a criação ideológica, a alteridade, o solilóquio e o discurso de 

outrem. Exploramos também, o campo dos gêneros discursivos: o conceito, a classificação, a 

função cultural, o gênero romanesco e o gênero literário juvenil. 

Ao analisar o corpus, traçamos um breve relato sobre o enredo, para nortear o 

leitor e, na sequência dividimos a análise em dois campos de relações dialógicas sendo: as que 

foram representadas no diálogo interior (solilóquio) e as que foram representadas no diálogo 

exterior (discurso de outrem). 

Apuramos de que maneira o emprego da língua efetuou-se nos diversos 

enunciados, nas materialidades discursivas das personagens envolvidas no enredo, cada qual 

(mãe/pai/filha) integrando diferentes campos da atividade humana. 

As personagens em seus enunciados trouxeram a riqueza e a diversidade dos 

gêneros do discurso (música, relatos do cotidiano, histórias da literatura brasileira, o jogo), 

demonstrando a extrema heterogeneidade dos mesmos, tanto orais, como escritos. Tais gêneros 

se incorporaram e se integraram ao gênero romanesco, transformaram-se e adquiriram um 

caráter especial, que segundo Bakhtin (2011, p.263) trata-se de acontecimento artístico-

literário. 

Ademais, averiguamos que os enunciados proferidos pelas personagens refletem 

as condições específicas e as finalidades de cada campo, não somente por seu conteúdo temático 

e pelo estilo da linguagem, mas também por sua construção composicional, como nos ensinou 

Bakhtin (2011, p. 262). 

Verificou-se que o corpus se constitui dialogicamente por meio do solilóquio, ou 

seja, tem como base um discurso interno, no qual a narradora-personagem mãe busca o seu “eu” 

interior, revelando suas angústias ao leitor. Assim, através do enfoque dialógico de si, a autora 

utilizou o solilóquio como recurso linguístico que leva o leitor a aproximar-se do ponto de vista 



68 
 

da personagem em relação ao “jogo da vida”, proposto pelo meio sócio-histórico-cultural, num 

processo de construção identitária do sujeito pós-moderno. 

A autora utilizou também o discurso direto, mas não de forma predominante, 

para inserir as vozes da personagem filha e da personagem pai. O discurso da personagem 

filha/Mariana revela seus traços culturais e sociais típicos de um universo infantil, mas que 

reverbera experiências trazidas em forma de lembranças de seu passado, apresentando porém, 

uma visão limitada sobre o contexto sócio-histórico-cultural da época em que marca o enredo. 

Enquanto o jogo do pensar, para a mãe/narradora, trata-se de uma forma de 

pensar a vida, para a filha limita-se apenas ao caráter lúdico e como uma forma de refutar os 

dizeres da mãe. 

A narrativa constitui-se dialogicamente pelo seu caráter intertextual e 

interdiscursivo, apresentando em sua arquitetônica a preocupação com uma axiologia 

fundamentada em valores éticos e cognitivos necessários a responsividade do ato de existir 

humano, diante de problemáticas regionais, como a seca do Nordeste, e problemáticas 

internacionais, como a guerra do Oriente Médio, em seus diferentes aspectos, histórico, social, 

político e cultural. 

Todo enunciado proferido na obra se tornou, de acordo com Bakhtin (2011, p. 

289) um “elo na cadeia da comunicação discursiva”, que se materializou não somente na 

escolha dos meios linguísticos e dos gêneros de discurso, mas antes, pelas ideias do sujeito do 

discurso (ou autor) ao centrar no objeto e no sentido, determinando as peculiaridades estilístico-

composicionais. 

O Jogo do Pensamento foi o título escolhido pela autora para refletir o tema do 

enredo, relacionando-o com o “jogo da vida”, pois além de refletir, refrata comportamentos 

humanos naturais do existir quando em interação dialógica. No dizer de Bakhtin, encontramos 

esse jogo, que faz o ser humano, por meio do diálogo (jogo), interrogar, ouvir, responder, etc.: 

 

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, 1998, p. 348) 

 

O jogo do pensar demonstra como as relações dialógicas entre as personagens 

mãe e filha se deram, por meio de um embate entre discursos, aparentemente, “monológicos”, 

trouxeram em suas palavras a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilaram, 

reelaboraram e reacentuaram. 
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A experiência discursiva das personagens, conforme Bakhtin (2011, p. 294) se 

forma e se desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados dos outros, 

“diante do processo de assimilação – mais ou menos criador – das palavras do outro. Nesse 

sentido, identificamos na obra, que o discurso, através de todos os enunciados, é pleno de 

palavras dos outros, “de um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vário 

de aperceptibilidade e de relevância”. 

No auge do jogo, após uma “luta” pela hegemonia de pontos de vista com a filha, 

no ímpeto de dar a reposta, a mãe responde a sua própria indagação, feita na introdução da 

narrativa, quando buscava formas de explicar à sua filha seus pensamentos sobre a guerra, a 

fome, a injustiça. 

A autora utilizou-se do recurso de expressão no dizer de Bakhtin (2011), de 

“diálogos no limiar”, diálogos em situações limites, quando o homem se vê convidado a expor 

sua condição, seus pensamentos mais íntimos, sua voz mais humana.  

Percebemos que o recurso linguístico acima, exemplifica o como cada enunciado 

é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela identidade 

da esfera de comunicação discursiva, como assevera Bakhtin (2011, p. 297), pois a personagem 

mãe enunciou uma resposta, no final da trama, a um próprio enunciado precedente, feito no 

início da narrativa. 

A análise apresentada comprova que a literatura-juvenil tem um potencial 

significativo para retratar o comportamento humano e a importância da linguagem, concebida 

de um ponto de vista histórico, cultural e social, ao incluir a comunicação efetiva, os sujeitos e 

seus discursos.  

O romance compõe-se de diversos papéis sociais, que vai ao encontro dos 

conflitos humanos derivados da oralidade, fortalecendo as conexões entre eus e outros, que se 

refazem a todo o instante por meio da linguagem, da interação dialógica, dos gêneros distintos. 

Responsável por seu inacabamento, o romance, torna-se um conjunto verbal e social de relações 

construídas em diferentes planos, por diferentes relações de alteridade. 

A leitura de textos literários configura um desafio à escola e a nós, professores e 

pesquisadores. Esta pesquisa apresenta a análise de algumas considerações, como contribuição 

reflexiva, para um trabalho com as narrativas infantis de ficção, sob a perspectiva da literatura-

juvenil, como gênero que explora a atribuição de sentidos nas relações dialógicas, o 

plurilinguísmo, o plurivocal e o pluriestilísmo. 
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