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Introdução 

Esta comunicação pretende apresentar o viés 
metodológico utilizado na pesquisa “A leveza e o 
peso, a alma e o corpo, a força e a fraqueza: 
relações de diálogo na compreensão de A 
insustentável leveza do ser”, atualmente em 
desenvolvimento e financiada pela FAPESP. 
A pesquisa tem por embasamento teórico o 
pensamento do Círculo de Bakhtin acerca dos 
conceitos de diálogo, estética, gênero, sujeito e 
signo ideológico; e tem por tem por objetivo geral 
analisar a construção linguística e translinguística 
da insustentável leveza do ser, a partir da 
interpretação do romance de Kundera (2008) – 
tomado como exemplar do gênero romanesco, a 
fim de perceber sua arquitetônica – pensado em 
seu caráter textual e discursivo. A análise parte das 
palavras-tema que orientam seu enredo (sendo 
estas: a leveza, o peso, a alma, o corpo, a força e a 
fraqueza), em suas relações dialógicas internas e 
externas. Os objetivos específicos compreendem a 
reflexão acerca da arquitetônica do gênero 
romance, a partir do corpus e dentro da concepção 
de estética; além da interpretação da aplicação da 
insustentável leveza do ser às existências das 
personagens do romance; e a colaboração com os 
estudos referentes ao gênero romanesco. 

Material e Métodos 

A pesquisa aqui apresentada é bibliográfica, possui 
caráter qualitativo e segue o método interpretativo 
analítico-descritivo. A análise, por sua vez, segue o 
método dialógico-dialético, voltado à linguagem. O 
material conta com textos teóricos e contextuais.  
O objeto de análise é composto por 16 capítulos do 
romance A insustentável leveza do ser, que foram 
selecionados de modo a evidenciar as palavras-
tema que orientam seu enredo. O romance é 
tomado em seu caráter textual e discursivo, e 
mesmo que o corpus compreenda apenas 16 
capítulos e as palavras-tema, nunca é pensado de 
maneira estanque, mas busca relacionar os 
momentos constitutivos do romance, a fim de 
perceber sua arquitetônica. 

Resultados e Discussão 

O método de análise literária proposto por Bakhtin e 
seu Círculo é definido por Petrilli (2010) como 
dialético-dialógico, pois este visa colocar em 
movimento as relações de diálogo constituintes do 
texto literário, num processo que vai além da 
dialética (que tem como momentos tese-antítese-

síntese), pois é dialógico, uma vez que uma réplica 
não quer superar a outra, mas é constituinte da 
outra, num processo de embate dialógico, em que 
cada momento tem a sua importância devidamente 
reconhecida na construção do todo.  
Esse método, para além da literatura, estende-se a 
todas as ciências humanas, que possuem suas 
particularidades e, segundo os teóricos, não podem 
ser pensadas como o são as ciências exatas, mas 
exigem do pesquisador que este trate seu objeto 
como sujeito e se posicione de maneira exotópica 
com relação a ele. Assim, o pesquisador deve 
assumir uma posição valorativa com relação a seu 
objeto, de maneira que fique eliminada a 
possibilidade de neutralidade – sem que isso seja 
um ponto negativo, pois a valoração, dessa forma, 
agrega valor à pesquisa. 
Sendo assim, o texto literário, nesta pesquisa, é 
tratado como sujeito discursivo, que possui uma voz 
que não deve ser apagada, mas levada em 
consideração para a sua devida compreensão. 

Conclusões 

A pesquisa aqui apresentada, que analisa o 
romance A insustentável leveza do ser segundo os 
preceitos explicitados acima, visa colocar em 
movimento as relações constituintes do texto como 
enunciado – partindo das relações de diálogo sobre 
as quais é construído, explicitadas em suas 
palavras-tema, que por si só já revelam essas 
relações, mas buscando ir além delas, a fim de 
compreender a sua construção como arquitetônica. 
Dessa forma é possível falar em uma arquitetônica 
dialógica, que se faz presente no romance em 
questão e no gênero romanesco. 
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