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RESUMO: Para fazer do filme uma ferramenta poderosa e capaz de enriquecer os 

processos de ensino-aprendizagem, em sala de aula e fora dela, a pesquisa é um item 

indispensável que deve permear os trabalhos desenvolvidos por todos os participantes 

da ação educativa: o pesquisador da academia, o professor que atua na sala de aula (seja 

do ensino fundamental, médio ou superior) e o aluno (independente do nível no qual 

este se encontra em sua formação). Ao pensar nesse desafio, o presente projeto propõe, 

a partir da concepção balizadora do Círculo Bakhtin, Medvedev, Volochinov (a 

dialogia), a refletir sobre o filme Moça com brinco de pérola (2003), de Peter Webber, 

com vistas a demonstrar que o gênero cinema, explorado em seus diálogos 

interdiscursivos e intertextuais, pode fazer parte do processo de ensino-aprendizagem de 

maneira eficaz, permitindo ao aluno exercitar sua cidadania de maneira consciente, por 

meio do exercício de análise e de capacidade crítica que o trabalho com o gênero 

proporciona. Desse modo, acredita-se que este projeto possa oferecer à instituição 

escola uma contribuição efetiva no que tange aos processos de letramento.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Círculo Bakhtin, Medvedev, Volochinov; Diálogo; Gênero; 

Interdiscursividade-Intertextualidade; Cinema. 

 



INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 Temos constatado, durante o percurso até então por nós empreendido em busca 

de crescimento, tanto no campo pessoal quanto profissional, que as práticas 

interacionistas são de fundamental importância, até mesmo vitais, se o ser humano 

realmente deseja participar de forma engajada e produtiva dos grupos sociais nos quais 

se insere no decorrer da vida, por prazer ou necessidade. 

 Pensamos que a “boa” ou “má” formação do sujeito pode ser considerada como 

resultado dos graus quantitativo e qualitativo das relações por ele vividas junto ao 

“outro”, desde a sua concepção.  A identidade humana é construída gradativamente, por 

influência de fatores de ordem hereditária, inata e sócio-cultural, sobre os componentes: 

físico, psicológico, espiritual e intelectual. Discursivamente, com base nos estudos do 

Círculo de Bakhtin , o sujeito (composto na e pela linguagem), em semiose com o 

sujeito humano, constitui-se por meio e a partir do outro, tanto quanto o outro se 

constitui por meio e a partir do “eu”, num jogo ativo, em movimento dialógico. 

Continuidade que se estabelece pela descontinuidade. Daí, podermos afirmar que o 

discurso é a “arena onde se digladiam valores sociais”, pois, em suma, o homem é 

ontologicamente um ser/sujeito de natureza dialógica, devido a sua alteridade essencial. 

 Nossos questionamentos acerca da validade de pesquisas muito fechadas ou 

especializadas, que “olham” para apenas um aspecto do tema a ser trabalhado e, muitas 

vezes, ignoram as relações intrínsecas que ele mantém com outras áreas do 

conhecimento humano, baseiam-se exatamente na dialogicidade discursiva e humana: o 

mundo é construído pela e na linguagem, bem como dialoga com outros discursos e 

sujeitos. O pensamento é dialógico, logo, impossível se fechar num único campo do 

conhecimento sem relacioná-lo a outros.  



 No empenho de nos mantermos coerentes com as preocupações pessoais, 

estudantis e profissionais, lançamos mão, como estudiosas, das concepções de 

dialogismo e do que, mais tarde, ficou conhecido como interdiscursividade e 

intertextualidade, bem como o conceito de gênero e de sujeito, sempre calcadas nos 

estudos filosóficos do Círculo de Bakhtin. 

 Na presente pesquisa, propomo-nos a analisar o filme Moça com brinco de 

pérola (2003), de Peter Webber, como exemplo do gênero filme, considerando a 

constituição do gênero discursivo cinema em sua arquitetônica (material, forma e 

conteúdo) e na esfera de atividade em que circula. Enfaticamente, consideraremos a 

constituição dialógica do texto em questão, tendo em mente que, segundo Fiorin (2008), 

o diálogo de um discurso ocorre pela relação enunciado-enunciado, sujeito-sujeito e 

sujeito-enunciado. A partir dessa perspectiva, poderemos refletir sobre a arquitetônica 

dialógica do filme em questão, considerando que, ao se remeter explicitamente ao 

romance homônimo de Tracy Chevalier, ele dialoga também com a vida e a obra do 

pintor renascentista Johannes Vermeer (que viveu na Holanda do século XVII), dentre 

outros diálogos possíveis. 

Medvedev (1994) nos permite dizer que o homem vê o mundo com os olhos do 

gênero (e dos discursos a ele ligados) e não do texto, embora este seja a realidade 

imediata que o analista encontra em seu trabalho e dele deva partir. Afinal, não há 

gênero ou discurso que se realize sem texto, bem como não há texto que exista sem 

discurso e sem gênero. Por isso não se pode confundir textualização com gênero, porque 

tanto uma mesma textualização pode estar presente em diferentes gêneros como 

diferentes textualizações num mesmo gênero.  

Para destacar o valor da definição de gênero discursivo do Círculo, Medvedev 

(idem), ao reconhecer o valor do estudo dos aspectos da literatura em que se concentram 



os formalistas, destaca seu caráter restrito e busca demonstrar que não basta considerar 

o sentido de cada componente da obra para chegar ao sentido da totalidade formada a 

partir deles. Ele aponta para o fato de os formalistas, ao separarem a série literária das 

demais séries da construção ideológica da realidade social e histórica, e distinguirem a 

linguagem poética da linguagem cotidiana, perderem de vista o aspecto fundamental do 

literário, que é sua construção específica enquanto discurso, visto ser nisso que a 

literatura difere de outros discursos. Ressaltamos que “construção” aqui se refere a uma 

atividade dinâmica de elaboração da totalidade da obra.  

Para dar conta do caráter de totalidade que é a obra (e, de modo geral, todo 

discurso), Medvedev (1994) acentua que esta é marcada por uma “unidade temática” 

que não advém das palavras ou frases nem de suas combinações por si só, embora as 

tenha como um de seus elementos, configurando-se como o tema do discurso poético 

como um todo. Na obra, unem-se os elementos lingüísticos e a situação em que o 

discurso é produzido, as circunstâncias histórico-sociais de tempo e de espaço, 

configuradas na relação específica entre os interlocutores nela envolvidos, e destes com 

o herói. O caráter constitutivo das formas de interlocução revela que o centro da 

formação e do uso de gêneros é a realidade em que surgem os enunciados concretos, o 

intercâmbio social, seja nos gêneros primários seja nos gêneros secundários. A 

textualização, nesse sentido, é um dos componentes a ser considerado no estudo de 

discursos, ao lado da discursivização e da inserção, formação e mobilização de gêneros, 

que constituem a base da arquitetônica dos discursos. 

Da arquitetônica do gênero, que advém de uma dada esfera de atividade (e não 

pode ser pensada sem ela), decorrem os demais processos que criam discursos. O 

gênero não é uma forma fixa, mas algo sujeito a alterações as mais diversas, havendo, 

naturalmente, graus maiores e menores de liberdade do sujeito, entendido como 



mediador entre o socialmente possível e o efetivamente realizado e cujo papel varia 

conjunturalmente, nos termos de suas circunstâncias específicas.  

Em vez de haver um conjunto de signos de sentidos determinados de uma vez 

por todas, imutáveis, há antes um conjunto de possibilidades de produção de sentidos, a 

par de significações (no sentido bakhtinano). Essas possibilidades, indefinidas até que 

alguém fale, só se tornam realidade na interação e de acordo com suas necessidades. Por 

isso, quando escolhemos uma palavra, já entendemos e avaliamos o que vamos dizer de 

acordo com as relações sociais e históricas que temos com os outros.  

O projeto enunciativo de criação de unidades de sentido, fundado nas 

possibilidades das interações entre sujeitos específicos que advêm das especificidades 

das esferas de atividade, são assim a base da formação, desenvolvimento e consolidação 

dos gêneros. Estes se realizam em discursividades e estas têm por material os textos, 

entendidos como textualidades (ou formas de textualização). 

Uma análise de gênero pressupõe o texto, mas não se restringe a seus segmentos, 

pois estes só se organizam em discurso. Assim, gênero discursivo envolve texto e 

discurso. Lembramos, por fim, que um dado gênero pode convocar outros gêneros (por 

vezes com suas respectivas textualizações) e nem por isso deixa de ser o gênero que é, 

ainda que não mais seja o “mesmo” gênero. Afinal, como permite dizer Medvedev 

(1994), o gênero é um recorte do mundo plasmador de forma e, como disse Bakhtin 

(2003), um mesmo enunciado (ou uma mesma forma de textualização), ao ser repetido, 

até pelo próprio sujeito que o disse antes, já não é o mesmo enunciado – da mesma 

maneira como o rio que corre nunca é o mesmo rio.  

Assim, estudar os gêneros significa buscar uma maneira que combine 

coerentemente discursivização (os textos vistos em situação) e textualização (os 

discursos do ponto de vista de sua estruturação textual), sem cair em correspondências 



espúrias texto-situação nem hipertrofiar quer a textualização ou a discursivização.    

Se cada pequena alteração de aspectos quer da produção, da circulação ou da 

recepção, der origem a novos gêneros discursivos, cairemos no imponderável, na 

irrepetibilidade total e absoluta, e mesmo abissal. Se, pelo contrário, as alterações por 

que passam os gêneros ou sua(s) esfera(s) forem desprezadas, em nome da dominância 

da “memória” do gênero, sério é o risco de transformarmos todos os gêneros em 

fórmulas fixas, em vez de “relativamente” estáveis, para não falar da confusão que por 

vezes se faz entre “formas” de enunciados e “conteúdo” do enunciado, o que equivale a 

transformá-los em frases. Entre a camisa-de-força e a liberdade absoluta, há por certo 

níveis nos quais, seguindo a dialógica bakhtiniana, unem-se o estável e o instável, o 

enunciado e a enunciação, o cognitivo e o sócio-histórico.   

As formas típicas de enunciados de outros gêneros são incorporadas à 

genericidade, no caso aqui analisado, do filme em questão, o que lhe altera as 

características (cf. VOLOSHINOV, 1976; BAKHTIN, 2003). Portanto, a incorporação 

cria enunciados sobre enunciados ao trazer uns no interior de outros (texto literário no 

interior do texto fílmico, no caso do corpus a ser analisado nesta pesquisa), da 

textualidade e da discursividade. Assim, o estudo das formas de incorporação de 

diferentes genericidades pelo cinema, exemplificado pela análise do filme Moça com 

brinco de pérola pode contribuir para o entendimento da formação de gêneros a partir 

da relação com outros gêneros, como concebe Bakhtin (idem).   

Este projeto congrega parâmetros do chamado “trato textual” a parâmetros do 

que se poderia chamar de “trato discursivo” e “trato genérico”, no âmbito das relações 

sociais, entendendo estas últimas como configuradas em linguagem e, ao mesmo tempo, 

como a base do sentido que a linguagem assume em seus diferentes contextos, porque 

não há texto nem discurso cujo sentido não venha das relações sociais entre sujeitos (o 



que mostra que uma análise discursiva envolve formas de composição, formas de 

interlocução, registros, variedades e variantes linguísticas, formas de inserção social dos 

discursos, a estrutura sintática da língua e outros aspectos que são mobilizados cada vez 

que há um intercâmbio por meio da linguagem).  

O estudo das formas de incorporação de diferentes genericidades pelo cinema 

(exemplificado pelo corpus em questão) pode contribuir para o entendimento da 

formação de gêneros a partir de, por exemplo, “fragmentos” de gêneros, como diz 

Bakhtin, bem como para esclarecer de que maneira os gêneros, ao incorporarem outros 

gêneros, propõem contratos fiduciários ao público em geral e específico, validam seu 

direito de dizer e promovem a criação de comunidades discursivas. A ênfase permite 

cobrir a interdiscursividade, ou a presença de discursos de outras esferas no cinema, 

num dado filme; bem como a intertextualidade, ou a presença de outros textos na 

composição do filme; o que abarca texto, discurso e gênero.  

Em suma, esta proposta tem como ponto relevante a possibilidade de refletir, a 

partir do estudo das formas de incorporação, pelo cinema, sobre as relações 

interlocutivas de outros gêneros, formas de análise discursiva das relações 

interdiscursivas e intertextuais em geral. 

Felizmente, o sistema educacional brasileiro tem reconhecido o cinema como 

uma importante ferramenta na construção do conhecimento e no fortalecimento das 

relações interpessoais dentro dos processos de ensino-aprendizagem. Desta feita, 

coloca-se em harmonia com os objetivos da abordagem pedagógico-educacional de 

Letramento Social, ou seja, do projeto de educação que visa a capacitar o indivíduo 

frente à complexidade de práticas de leitura, oralidade e escrita, às quais se vê inserido 

no seu dia-a-dia escolar e social. Como muito bem nos lembra Kleiman (1995), o 

conceito de letramento diz respeito à possibilidade de ascensão social que um indivíduo 



adquire quando se dispõe não só a aprender a ler, escrever e a se comunicar, mas a 

aprender a observar e analisar situações, informações, textos de diferentes naturezas, 

como os textos literários, jornalísticos, propagandísticos, fílmicos, teatrais etc., de 

maneira crítica e com capacidade reflexiva para conversar, argumentar e, 

principalmente persuadir seus interlocutores com seus ideais, concepções e valores. 

Com vistas a demonstrar a possibilidade de alcance de um visível crescimento 

cognitivo e social no público estudantil por meio da utilização do gênero cinema na sala 

de aula, sugerimos um processo de trabalho com o gênero discursivo, a ser realizado 

numa escola estadual da cidade de Assis, com uma sala de terceiro ano do ensino 

médio1, com o filme por nós aqui escolhido como corpus desta pesquisa, a fim de levar, 

gradativamente, das ações vividas em sala de aula aos objetivos propostos pela 

concepção educacional de Letramento Social, a partir da exploração crítica e criativa do 

filme escolhido para análise, colocando-o em cotejo com outros possíveis textos com os 

quais ele possa dialogar. 

Em outras palavras, este projeto se constitui como uma pesquisa de natureza 

qualitativa com caráter interpretativista analítico-descritivo. O caráter multidisciplinar 

deste projeto contempla teorias e análises linguísticas ao se voltar para a organização 

dos elementos linguísticos e translinguísticos do gênero cinema em consonância com a 

concepção de linguagem e dos mecanismos de análise do Círculo de Bakhtin, 

Volochinov e Medvedev, considerando o ensino-aprendizagem.  

 

 

                                                 
1 No ano de 2009, no projeto do Núcleo de Ensino O CINEMA E A SALA DE AULA - da tela para a vida, 
do qual participei como bolsista, trabalhei durante o ano todo, com pelo menos um filme por bimestre, em 
uma sala de terceiro colegial do ensino público, atingindo com êxito o propósito de utilizar o cinema 
como ferramenta para pesquisa e desenvolvimento crítico e lingüístico dos alunos. Assim, num outro 
nível e com outra perspectiva, este projeto complementará, com embasamento teórico e analítico, a 
pesquisa que já desenvolvi com cinema em sala de aula há um ano. 



OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

. Examinar as discursividades que se manifestam e as textualidades mais ou menos 

típicas do gênero cinema, ao considerar as discursividades e textualidades que no filme 

Moça com brinco de pérola se fazem presentes, considerando diálogos possíveis em 

ação de ensino-aprendizagem, em sala de aula. 

 

Objetivos Específicos 

 

. Analisar elementos linguísticos e translinguísticos que permitam caracterizar o gênero 

cinema e de que maneira ele dialoga (interdiscursividade e intertextualidade) com 

outros gêneros; 

. Descrever a esfera de atividade em que se situa o gênero (que mobiliza o texto a ser 

analisado), a fim de descrever sua forma especifica de realização de atos discursivos 

num dado momento histórico; 

. Partir do particular (o texto dado) para o geral (o postulado a ser descoberto no plano 

do discurso do ponto de vista do gênero), ou seja, das marcas que a enunciação deixa 

nos enunciados; e do geral (o contexto em sentido amplo) para o particular (a inserção 

do texto num dado contexto), a fim de dar conta do fato de que o extradiscursivo só 

existe no discurso intradiscursivizado; 

. Refletir sobre estratégias de trabalho com o gênero discursivo pesquisado em sala de 

aula. 

 



PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

O plano de trabalho deste projeto será desenvolvido no período de 12 meses (de 

janeiro a dezembro de 2011), que serão divididos em 6 bimestres, compreendendo as 

seguintes atividades:  

 

Primeiro Bimestre: Embasamento teórico – Círculo Bakhtin, Medvedev e Volochinov, 

especialmente ao que se refere ao dialogismo, aos gêneros do discurso, à 

interdiscursividade e à intertextualidade.  

Segundo Bimestre: Continuação do embasamento teórico e início da análise dialógica 

do filme Moça com brinco de pérola.  

Terceiro Bimestre: Pesquisa contextual e término da análise dialógica do corpus. 

Elaboração e entrega do Relatório Científico de Progresso do pesquisa à FAPESP. 

Quarto bimestre: Pesquisa em sala de aula (3º. ano do ensino médio de uma escola 

pública de Assis – SP). 

Quinto bimestre: Pesquisa em sala de aula e análise dos resultados obtidos. 

Sexto bimestre: Redação final da pesquisa e elaboração do Relatório Científico Final a 

ser apresentado à FAPESP.   

 

Os encontros de orientação serão semanais e os sujeitos envolvidos no processo 

se comprometem a participar de, pelo menos, quatro eventos no decorrer do ano de 

vigência da Bolsa.    

 Para facilitar a visualização do cronograma de execução da pesquisa proposta, 

elaboramos a tabela abaixo: 

 



ETAPAS 
ANO   
2011   

J F M A M J J A S O N D 
Embasamento teórico                         
Análise do corpus                         
Pesquisa contextual                         
Pesquisa em sala de aula                         
Análise dos resultados                         
Relatório Científico de Progresso                         
Relatório Científico Final                         
Participação em eventos                         
Participação em Grupo de Estudo                         
Reuniões de orientação                         
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Como não há uma metodologia consolidada de análise do gênero discursivo ou 

uma proposta que enfatize o aspecto arquitetônico de construção do discurso, propomos 

aqui uma pesquisa de natureza qualitativa com caráter interpretativista analítico-

descritivo composta por etapas de análise de gêneros que partem do texto, mas o vêem 

sempre no âmbito de sua mobilização pelo gênero, por meio do discurso. O texto traz 

em sua superfície marcas de gênero de modo imediato, mas não de maneira 

transparente. A discursividade é, assim, uma mediação constitutiva entre gênero e texto, 

ou seja, o discurso é mobilizado pelo gênero e mobiliza o texto.  Como as etapas 

seguem uma seqüência de aumento de amplitude, a última é o levantamento geral do 

exame realizado. 

A primeira etapa é a descrição do objeto, que vai do material que lhe serve de 

suporte físico à sua “aparência” geral, e inclui um levantamento sumário dos elementos 

essenciais de sua esfera, tal como manifestos no texto; a segunda é a análise discursiva 

do corpus, que apresenta seus vários procedimentos discursivos; a terceira é a 

interpretação propriamente dita, que busca identificar, dadas a esfera, a materialidade e 

os recursos discursivos e textuais do corpus, que efeitos de sentido são nele criados. 



Essa seqüência de etapas marca o momento em que o analista tem diante de si o objeto. 

Segui-las é um procedimento metodológico que tem dado bons frutos. Não obstante, 

isso não quer dizer que a apresentação do exame do objeto vá seguir necessariamente 

essa seqüência ou tenha de mostrar necessariamente resultados de cada uma delas.  

Consideramos a etapa de análise interpretativa vinculada mais estritamente com 

o procedimento de junção entre o textual e o discursivo, a síntese do exame bakhtiniano 

do objeto discurso e, mais do que isso, do gênero discursivo. É nela que fica 

demonstrada como a concepção da especificidade da abordagem bakhtiniana do gênero, 

do discurso e do texto, nos termos aqui propostos, a torna distinta de outras propostas.  

Quando descrevemos os elementos de um exemplar de gênero, abordamos as 

inter-relações entre seus elementos e identificamos efeitos de sentido nele produzidos, 

sempre em termos da intradiscursividade do objeto, que remete à interdiscursividade e à 

intertextualidade. Assim agindo, seguimos implicitamente essas etapas, numa seqüência 

por assim dizer “natural”. Mas nem por isso quebramos o caráter totalizante do exame 

do gênero em função da demarcação ou apresentação de cada uma delas. Logo, a ênfase 

é a interseção, necessária e positiva, entre essas etapas, dado que o olhar do analista não 

consegue fixar-se estritamente num dado “ponto” do corpus, e, mais do que isso, deve, 

necessariamente, a fim de preservar a unidade do discurso, ter presente os vários 

aspectos que o constituem, à luz do universo de sua discursividade e genericidade.  

 

FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise dos resultados será feita de maneira qualitativa e terá, como 

fundamento, os estudos do Círculo de Bakhtin e de pesquisadores da área (tais como B. 

Brait, J. L. Fiorin, C. A. Faraco, R. Rojo, A. Sobral, L. de Paula, S. Grillo, I. Machado,  



R. Marchezan, B. Vauthier, I. Zavala, M. Amorim, A. Ponzio, S. Petrilli, T. Bubnova, 

G. Tihanov, C. Brandist, J. Authier-Revuz, J. Kristeva, A. Wall, D. Faïta, entre outros).  

Os instrumentos de análise se voltarão para as dimensões linguística e 

translinguística do filme em questão e do trabalho com o gênero cinema em sala de aula, 

incidindo sobre os dados levantados do ponto de vista das categorias dos gêneros 

discursivos.  

 A atividade de leitura e o próprio processo de letramento do indivíduo podem e 

devem ser explorados por meio de recursos diversificados, não se atendo unicamente ao 

texto escrito. A linguagem do filme é complexa e rica, possibilitando o fortalecimento 

da capacidade oral e escrita de cada um quando utilizado como gênero base para 

pesquisa e reconhecimento de heteroglossias e interdiscursos. A análise de filmes com o 

objetivo de detectar o entrelaçamento de vozes em sua composição é um meio de 

treinamento dos hábitos de leitura e de interpretação textual e discursiva. 

 Acreditamos que nosso empenho em demonstrar a importância do trabalho com 

o gênero cinema em sala de aula, com o intuito de alcançar o mais profundamente 

possível sua abrangência, por meio da busca de diálogos que justifiquem a tecitura 

textual e discursiva que se nos apresenta, nos permitirá contribuir com os estudos dos 

gêneros e sua relação com o ensino-aprendizagem. 
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