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Resumo: Esta pesquisa se propõe a analisar o filme musical Les Misérables (2012), de 

Tom Hooper, sob a ótica dos estudos do Círculo Bakhtin, Medvedev, Volochinov, tendo 

como objetivo refletir, por meio de uma análise dialógica, acerca da constituição da 

arquitetônica do filme musical como tipo peculiar do gênero cinema. A partir de Lés 

Misérables este trabalho busca investigar a especificidade do gênero filme musical, 

assim como analisar os diálogos entre o filme escolhido e outras obras de teatro e 

cinema inspiradas no romance de Victor Hugo, com o qual o corpus também dialoga. A 

canção, aqui também considerada como um gênero, é elemento constitutivo do filme 

escolhido e sua presença é de extrema importância na formação do musical, 

configurando-o como intergenérico. 

 

Palavras-Chave: Diálogo; Gênero; Cinema. 

 

Abstract: This research aims to analyze the musical film Les Misérables (2012), by 

Tom Hooper, within the perspective of the Circle Bakhtin, Medvedev, Volochinov  

studies, having as objective to reflect, by a dialogic analysis, about the constitution of 

the architectonic of the musical film, as a peculiar type of the cinema genre, as much as 

analyze the dialogs between the musical movie chosen and others works of theatre and 

cinema inspired by the novel of Victor Hugo with which the corpus also dialogues. The 

song, here as well considered as a genre, is an element that constitutes de movie chosen 

and its presence is of extreme importance in the formulation of the musical, which is 

built with intergenres.   
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Introdução e Justificativa 

 O presente projeto tem motivação a partir das pesquisas efetuadas durante a 

graduação e o mestrado. Desde a iniciação científica me interessei
1
 por analisar o 

cinema e compreender como o gênero filme se constitui por meio do diálogo com 

diversos gêneros. Na dissertação de mestrado escolhi refletir sobre o filme musical, em 

específico, a fim de investigar como a canção (um gênero que por si só é intergenérico) 

se torna parte constitutiva essencial para as construções de sentido no gênero filme. A 

obra cinematográfica trabalhada na ocasião foi Across the Universe, um filme musical 

que possui em sua trama apenas canções da banda britânica The Beatles, e por se passar 

na mesma época de atuação dos músicos, o filme dialoga não somente com as canções 

compostas pela banda, mas também com o contexto histórico por ela vivido. Para a 

pesquisa de doutorado continuei instigada a analisar as singularidades da construção do 

gênero filme, tipo musical, mas optei por uma obra cinematográfica que tivesse suas 

canções compostas para o musical de fato, e não canções já existentes que fossem 

inseridas na construção do filme (como é o caso de Across the Universe). O filme Les 

Misérables (2012), de Tom Hooper, foi selecionado como corpus do doutorado por ser 

um filme musical que se diferencia do escolhido para o mestrado, uma vez que suas 

canções foram criadas especificamente para a obra, que, inicialmente, era literária (um 

romance de Victor Hugo, de 1862) e, depois, adquiriu uma versão teatral musical na 

Broadway, em 1987 (sob a direção de Robert Hossein e música de Claude-Michel 

Schönberg). A ressignificação da obra, tanto no teatro quanto no cinema, será pensada 

nesta pesquisa a partir do filme de 2012, levando também em consideração que o o 

corpus escolhido para análise dialoga com a obra literária de Victor Hugo, inspiração 

inicial para a peça musical de 1987.  

A versão de Les Misérables eleita como corpus deste projeto demonstra como as 

formas típicas de enunciados de outros gêneros são incorporadas à sua genericidade e 

lhe alteram as características (cf. VOLOSHINOV, 1976; BAKHTIN, 2003 – ainda que 

os autores não tratem do gênero cinema, suas afirmações podem ser pensadas com 

relação à linguagem de maneira ampla voltada, aqui, especificamente ao cinema). O 

trabalho com a análise do gênero cinema e do tipo filme musical permite o estudo das 

                                                             
1 Destaca-se aqui que somente nesta pequena parte do texto a pesquisadora escreve em primeira 

pessoa, pois discorrerá sobre experiências pessoais. 
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formas de incorporação de diferentes genericidades pelo cinema, pois o filme 

selecionado como objeto da pesquisa aqui proposta traz em seu interior a canção como 

outro gênero que, mais que incorporado, define um tipo específico de filme (o musical). 

A importância do estudo proposto se encontra na contribuição que se pretende realizar 

para o entendimento da formação de gêneros a partir da relação com outros gêneros, 

como concebe Bakhtin (idem), em diálogo com a vida e semiotisado pela arte 

(literatura, teatro e cinema, no caso do objeto de estudo escolhido a ser pesquisado). O 

filme Les Misérables pode ser reconhecido como um tipo específico de filme, o 

musical, sendo a principal peculiaridade deste tipo a presença da canção na construção 

da narrativa, como elemento constitutivo da obra.   

As variações no interior da formação dos gêneros demonstram a sua relativa 

estabilidade, pois, se por um lado, o musical preserva características e utiliza técnicas 

cinematográficas de construção (enquadramento, iluminação, encenação, entre outras), 

ou seja, não deixa de ser cinema; por outro, ele assume uma especificidade, a música ou 

a canção e a dança ou a coreografia (depende do filme) como elementos fundamentais 

que constituem esse tipo de enunciado, ou seja, uma maneira (forma) particular de 

cinema. Se, para o Círculo russo, os gêneros são relativamente estáveis, tem-se de 

considerar tanto sua estabilidade (tipificação) quanto a possibilidade de sua variação, 

que gera outros tipos ou mesmo outros gêneros, dada a relatividade dos gêneros 

discursivos, que devem ser pensados na construção de sua arquitetônica e nas esferas de 

atividade que são compostos e circulam. 

 A canção, gênero presente essencialmente de maneira constitutiva no filme 

musical, já pode ser considerada como intergenérica, uma vez que esta é constituída por 

outros gêneros, pois letra e música são necessárias para a existência da canção. O 

gênero letra e o gênero música fazem parte da caracterização específica do gênero 

canção. Mesmo que separadamente letra e música sejam gêneros com suas 

características particulares, quando se unem constroem o gênero canção. É a partir desse 

diálogo (letra e música) que a constituição da canção pode ser considerada como 

intergenérica. A composição do cinema, assim como a canção, é intergenérica, pois 

possui relações entre gêneros como parte essencial da sua produção. A canção, aqui 

considerada como um gênero, é elemento constituinte de arquitetônica enunciativa do 

filme (não se trata aqui de pensar a trilha sonora, presente na maior parte dos filmes – 

este seria um caso de incorporação simples de um gênero por outro, mas, no musical, 
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mais que incorporação, a canção ou a música constituem o enunciado cinematográfico), 

uma vez que desempenha papéis constitutivos da e na narrativa: ora ela compõe falas de 

personagens, ora assume a função do narrador junto com a câmera, etc 

 Uma questão inovadora da versão de 2012 para o clássico do musical Les 

Misérables é o fato do cantar ao vivo. Ao invés dos atores gravarem as canções em 

estúdio para depois atuarem dublando em cima de cada canção, eles se propuseram a 

gravar o áudio das canções ao mesmo tempo em que atuam, como aconteceria no teatro. 

Cantar ao vivo no momento da gravação de cada cena traz liberdade para os atores, que 

imprimem na voz (por meio da entoação) a emoção da maneira que desejarem durante a 

atuação. Fator que torna o corpus escolhido diferenciado para pesquisa e análise.  

 

Objetivos 

 Os objetivos da pesquisa proposta podem ser divididos em Geral e Específicos.  

 

Objetivo Geral 

 

. Refletir, por meio de uma análise dialógica específica (de Les Misérables), acerca da 

constituição da arquitetônica do musical como tipo peculiar do gênero cinema, 

constituído de maneira intergenérica.  

 

Objetivos Específicos 

 

. Analisar como o filme musical Les Misérables (2012) dialoga com o romance de 

Victor Hugo (na tradução de Frederico Ozanam Pessoa de Barros, da editora Cosac 

Naify) e quais relações que estabelece também com as versões anteriores feitas para o 

cinema (em especial com o filme não musical de 1978, de Glenn Jordan), para a 

televisão (uma série em quatro capítulos de 2000, de Josée Dayan) e o teatro (espetáculo 

da Broadway), bem como discorrer sobre as relações com o contexto histórico da 

revolução francesa; 

. Compreender, por meio da análise dialógica discursiva, de que maneira os diversos 

gêneros se constituem no corpus escolhido, reconhecido como intergenérico; 

https://editora.cosacnaify.com.br/Autor/1248/Frederico-Ozanam-Pessoa-de-Barros.aspx
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. Analisar as reverberações do filme Les Misérables (2012) em sua circulação e 

reprodução
2
; 

. Analisar a questão da entoação na encenação como elemento inovador da produção 

cinematográfica, em diálogo com o teatro musical e a performance cancioneira. 

 

Fundamentação teórica 

O aporte teórico utilizado para esta pesquisa concentra-se nos 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, I. Machado, R. Marchezan, B. Vauthier, M. Amorim, A. 

Ponzio, C. Brandist, G. Tihanov, T. Bubnova, I. Zavala, P. O. Arán, entre outros). 

Sob a perspectiva teórica escolhida para este trabalho a questão do diálogo se 

encontra no centro do entendimento de todas as outras concepções que serão aqui 

discutidas. A partir e por meio do diálogo é que os estudos do Círculo refletem sobre o 

conceito, por exemplo, de enunciado e signo ideológico.  

Para Bakhtin, todo enunciado está ligado a outros, aqueles proferidos 

anteriormente e aqueles que a partir deste se formarão. As relações entre enunciados 

criam uma espiral de ligações entre eles, ininterrupta, sempre em processo, ampliando-

se. Segundo os estudos do Círculo, todo signo é ideológico, uma vez que o enunciado é 

o lugar da luta de classes, pode-se compreender que existem valores, ideologias, 

permeando os signos, os enunciados, o discurso. Na obra Marxismo e Filosofia da 

Linguagem (1929) já se encontra a discussão sobre essa concepção: “Tudo que é 

ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros 

termos, tudo que é ideológico é um signo”. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929, p.31). 

Todo enunciado está ligado a uma realidade, a um contexto histórico e social, mas, além 

dessa ligação, encontra-se sempre uma marca ideológica, algum valor é representado 

em cada signo da interação verbal. “Compreender um signo consiste em aproximar o 

signo apreendido de outros signos já conhecidos; em outros termos, a compreensão é 

uma resposta a um signo por meio de signo.” (idem, p. 34).  

Para o Círculo a concepção de sujeito também é importante nos estudos 

discursivos. Para esse grupo de estudiosos, o sujeito é constituído pelo outro, que 

também é sujeito e se constitui a partir de outros e do “eu”. Essa relação eu – outro é a 

                                                             
2
 Para tais discussões serão considerados os materiais dos meios de divulgação do filme de 2012, como 

por exemplo, os pôsteres veiculados nos cinemas antes da estreia do filme. 
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própria composição do sujeito. O sujeito é eu e outro, e essa relação, para os estudos do 

Círculo, é responsiva e responsável: 

 

Ao agirmos com base na compreensão de algo que antecede a nossa própria 

ação, somos responsáveis pela compreensão construída que passa a ser o 

sentido do evento. Somos responsáveis por isso, e duplamente responsáveis 

porque as ações que nosso ato desencadear no futuro (ações de outros ou 

minhas) resultarão, por seu turno, de uma compreensão que não remete mais 

somente ao meu ato, mas também ao ato de que meu ato foi resposta. Em 

outros termos, a responsabilidade ‘responsiva’ tem dupla direção, tanto para 

o passado quanto para o futuro, ainda que concretamente ela é sempre 

realizada no presente. (GERALDI, 2010, p.287) 

 

A ação do sujeito no mundo é singular (o ato) e suas relações (eu-outro) serão 

sempre responsivas e responsáveis. 

 Na relação com o outro é que o sujeito se constitui, porém esse outro não está 

necessariamente fora de mim (do eu). Esse outro pode coabitar o próprio ser (o eu). No 

momento em que se pensa, por exemplo, em algo a ser dito para outra pessoa a reação 

deste outro é levada em consideração, ou seja, ao pensar no outro e interagir com ele, o 

outro se encontra no eu. O sujeito é múltiplo, fragmentado, tem relações internas e 

externas com o(s) outro(s). Essas relações podem ser pensadas como, de acordo com o 

que é colocado em Para uma Filosofia do Ato (2010), eu-para-mim, eu-para-o-outro, 

outro-para-mim, outro-para-o-outro. Nessas multi-facetadas definições do sujeito para 

Bakhtin, o conceito de diálogo permanece presente, uma vez que entre diversas relações 

o sujeito será sempre dialógico.  

Do ponto de vista do Círculo, o estudo dos gêneros envolve diversos outros 

conceitos importantes, sem os quais a compreensão de gênero não se forma. Para 

Bakhtin, os gêneros discursivos surgem sempre em uma dada esfera, um campo de 

atividade daquele gênero, assim como todo gênero possui, segundo o filósofo russo, 

uma forma, um estilo e um conteúdo específicos. Os gêneros possuem características 

semelhantes que podem levar os sujeitos a reconhecê-los e atribuí-los a algum campo de 

conhecimento da humanidade. No entanto, eles também possuem traços únicos, a cada 

ato de cada gênero, em sua composição, surgem mudanças, renovações e, dessa 

maneira, os estudos do Círculo consideram os gêneros não apenas na sua estabilidade, 

mas também em sua mobilidade, no seu caráter instável.  

Certas características podem levar os sujeitos a reconhecer cada gênero como 

tal, todavia essas qualidades não devem ser consideradas como exigência para a 

denominação de um certo gênero, ou seja, não existe uma fôrma em que um enunciado 
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deve sempre se encaixar para se tornar um gênero, mas sim atos únicos que, a cada 

enunciação, poderão (re)formular novos gêneros, com suas nuances e seus tons 

específicos: “Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo 

de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso.” (BAKHTIN, 2003, p.262). Para o Círculo, “uma 

obra só se torna real quando toma a forma de determinado gênero.” (MEDVIEDEV, 

2012, p.193) E é o cinema, que será visto a partir dessa perspectiva, como gênero, no 

interior deste projeto.  

O conceito de gênero, conforme discutido por Bakhtin, não segue a ideia de que 

existem características (pré) existentes nas quais um determinado enunciado deve se 

encaixar para então ser “enquadrado como determinado gênero”. Para o Círculo, os 

gêneros não são apenas um conjunto de fatores em comum, como se os requisitos para a 

existência de cada gênero surgissem antes do próprio, mas sim um olhar contemplativo 

de um sujeito que (re)cria e responde ao dialogar com uma realidade e, a partir desse 

ato, um dado gênero se (re)formará. Conforme Medvedev: 

 

O artista deve aprender a ver a realidade com os olhos do gênero. É possível 

entender determinados aspectos da realidade apenas na relação com 

determinados meios de sua expressão. Por outro lado, os meios de expressão 

podem ser aplicados somente a certos aspectos da realidade. O artista não 

encaixa um material previamente dado no plano preexistente da obra. O 

plano da obra lhe serve para revelar, ver, compreender e selecionar o 

material. (2012, p.199) 

 

Para Bakhtin, os gêneros são construções relativamente estáveis, dentro da 

mobilidade ou não do próprio gênero. Porém, para que um enunciado seja analisado 

como gênero, nesta pesquisa, torna-se necessário o esclarecimento acerca do 

reconhecimento de uma dada construção como gênero. Para que um enunciado seja 

considerado gênero discursivo, Bakhtin aponta três marcas que todo gênero possui: 

forma, estilo e conteúdo.  

Na forma são pensadas as diversas maneiras como as construções aparecem, 

enquanto no estilo e no conteúdo transparecem, respectivamente, o sujeito autoral e o 

tema. O estudo da constituição dos gêneros discursivos, conforme o filósofo russo, leva 

sempre em consideração a singularidade de cada gênero em particular (forma 
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composicional; material/conteúdo/tema; estilo-marca identitária, que pode ser do autor 

ou do próprio gênero). 

O conceito de esfera, para os estudos do Círculo, leva em consideração a 

produção, a circulação e a recepção de um gênero em particular. A produção seria um 

dado projeto; enquanto a circulação seria a maneira como ele é executado em 

determinada esfera; já na recepção considera-se o público, ou seja, a demanda e a leitura 

do projeto produzido. A esfera é também um dado campo de conhecimento, como por 

exemplo, a esfera de um sujeito pode o levar a agir de certa maneira, ética, naquele 

determinado campo. A ética não é compreendida da maneira kantiana, universal, mas 

sim constituída de acordo com o lugar do sujeito enunciado, de forma concreta. 

No estudo dos gêneros discursivos, a esfera de atividade ajuda a pensar sobre 

onde um gênero ou discurso atua e onde nasce, de onde ele se alimenta e qual o seu 

contexto, uma vez que todo discurso acontece num espaço e tempo específicos, vindos 

de algum sujeito em especial. Da mesma maneira que o gênero está no social, ele nasce 

numa esfera de atividade. 

Bakhtin também analisa os gêneros em dois grupos: primários e secundários. 

Conforme o filósofo russo: 

 

Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, 

pesquisas científicas de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc.) 

surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e 

relativamente muito desenvolvido e organizado (predominantemente o 

escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc. (BAKHTIN, 2003, p.263) 

 

  Essas denominações não visam à hierarquização, mas sim ao reconhecimento de 

dois núcleos distintos de criações de gêneros do discurso. Os gêneros primários seriam 

aqueles do cotidiano, mais ligados à vida, enquanto os gêneros secundários estão mais 

conectados a arte e as construções mais complexas, não tão espontâneas quanto os 

gêneros primários e surgem destes 

Gênero primário e secundário, assim como vida e arte, encontram-se ligados, um 

em processo de geração do outro (seja de maneira derivada seja em contraposição), em 

constante relação dialógica (de embate - concordância ou discordância).  

Os gêneros discursivos, conforme discutidos pelos autores do Círculo, são 

reconhecidos ao se aceitar que os diversos campos da atividade humana (arte, política, 

ciência, etc) têm conexão com a linguagem, ou seja, cada esfera de atividade, na sua 
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singularidade, necessita da linguagem e essa linguagem será modificada conforme cada 

discurso e cada gênero específico. 

A construção de cada discurso utiliza artifícios particulares, pois os enunciados  

 

refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo não 

só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 

seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas 

acima de tudo, por sua construção composicional. (BAKHTIN, 2003, p.261) 

 

Na produção de um filme são necessárias especificidades de diferentes campos 

artísticos, desde a construção de uma breve cena cinematográfica foram utilizados 

gêneros diversos, como a fotografia, o teatro (a atuação), a dança (em alguns casos de 

musicais que apresentam a coreografia como parte de sua construção – caso, por 

exemplo, de Dançando na chuva, entre outros), a canção ou a música (trilha sonora), 

bem como elementos típicos de sua construção: a escolha do figurino, a movimentação 

da câmera, etc.  

O estudo de qualquer discurso concreto carece de olhares atentos para as 

particularidades de cada gênero, “porque todo trabalho de investigação de um material 

linguístico concreto [...] opera inevitavelmente com enunciados concretos (escritos e 

orais) relacionados a diferentes campos da atividade humana e da comunicação.” 

(BAKHTIN, 2003, p.264). Dessa maneira é que o estudo de um gênero secundário, 

como o cinema, propõe-se a refletir acerca da incorporação de outros diversos gêneros 

em seu cerne, de maneira intergenérica, como a aqui proposta. 

 

Material e Método 

Propõe-se aqui uma pesquisa qualitativa de caráter interpretativo, composta por 

etapas de descrição e análise que partam do texto/discurso, mas o vêem em sua 

mobilização pelo gênero. Para isso, parte-se das concepções de gênero (composição, 

forma e conteúdo) e intergênero, esfera de atividade, sujeito, diálogo, entoação e ato, da 

filosofia bakhtiniana. 

Em consonância com a metodologia utilizada no projeto de pesquisa de Paula 

(2010), o percurso a ser seguido calca-se em três etapas: a descritiva, a analítica e a 

interpretativa. Considera-se a interpretativa como síntese do exame bakhtiniano do 

discurso, uma vez que por meio dela é possível demonstrar como a concepção da 

especificidade da abordagem bakhtiniana a torna distinta de outras propostas.  
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O método é o dialético-dialógico e o material é o bibliográfico. Ponzio reflete 

sobre o método aqui considerado: 

O sentido do texto se define na lógica da pergunta e da resposta, que não são 

categorias abstratas do logos, absoluto e impessoal, mas sim momentos 

dialógicos concretos que pressupõem “encontrar-se reciprocamente fora”, 

pressupõem “cronotopos” diferentes, para quem pergunta e para quem 

responde. O “encontrar-se reciprocamente fora”, a “extralocalização”, é, para 

Bakhtin, fundamental na compreensão ativa. (2011, p. 188)  

 

Discute-se, deste modo, sobre a dialética por ela se assemelhar à dialética 

clássica de afirmação, negação e síntese sem, necessariamente, concluir-se no terceiro 

elemento, mas entendendo-o como nova afirmação, logo, reinício de um novo ciclo, 

sem fim, sempre em movimento, em espiral.  

A dialógica calca-se no enunciado responsivo por afirmar que, conforme calcado 

nos escritos do Círculo, a “primeira” afirmação (ou negação) nunca será, de fato, um 

enunciado inicial, mas sim já a resposta a enunciados outros que foram proferidos antes 

e serão produzidos depois dele. A anti-tese, por sua vez, é uma resposta ao enunciado 

anterior (tese) e estimula a produção de enunciados posteriores (síntese/nova 

afirmação), de maneira a dialogar com aquilo que foi e com o que se espera ser 

respondido. A síntese também se constitui como uma outra resposta, em diálogo com a 

anterior e com as posteriores a ela. Ela não finaliza o processo. Ao contrário, ela o 

mantém em movimento, com enunciados ininterruptos. 

Quando se descreve os elementos de um exemplar de gênero, como no caso, o 

gênero cinema e o tipo filme musical, aborda-se as interrelações entre seus elementos e 

se identifica efeitos de sentido nele produzidos, o que remete à interdiscursividade do e 

no objeto, bem como, no caso do corpus desta pesquisa, à construção da arquitetônica 

do musical Les Misérables.  

Ao se seguir implicitamente as etapas explicitadas acima, não se pode perder de 

vista o caráter totalizante da pesquisa, uma vez que, segundo Paula e Stafuzza (2010), a 

teoria bakhtiniana é “inclassificável”. Logo, a ênfase é a interseção, necessária e 

positiva, entre essas etapas, dado que a fim de preservar a unidade do discurso, o 

analista deve ter presente em seu olhar os vários aspectos que constituem o objeto de 

pesquisa, à luz do universo de sua discursividade e genericidade. 

 

 

Plano de Trabalho e Cronograma de Execução 
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O plano de trabalho deste projeto será desenvolvido em 50 meses (de fevereiro 

de 2014 a março de 2018): 

 

. Fevereiro – Dezembro de 2014: Cumprimento de créditos, embasamento teórico e 

delimitação definitiva do corpus. 

. Janeiro – Dezembro de 2015: Cumprimento de créditos, embasamento teórico, análise 

contextual e início da análise do corpus. 

. Janeiro – Dezembro de 2016: Análise do corpus e início da análise dos resultados. 

. Janeiro – Dezembro de 2017: Finalização da análise dialógica do corpus e escrita da 

tese. 

. Janeiro – Março de 2018: Revisão final da escrita e entrega da tese. 

 

Os encontros de orientação serão mensais e a continuação da participação nas 

reuniões do GED (Grupo de Estudos Discursivos) serão semanais.  

Além disso, a pesquisadora fica comprometida a participar, com apresentação de 

trabalho, de, pelo menos, quatro (4) eventos expressivos da área por ano no decorrer do 

desenvolvimento da pesquisa, bem como apresentar os resultados da pesquisa em forma 

de publicação de artigos em periódicos indexados da área e de capítulos de livros.    

Todas essas atividades não serão realizadas, no entanto, de maneira estanque, 

como descritas acima. Por isso, para a melhor visualização do cronograma de execução 

proposto, segue a tabela em que, por exemplo, os grupos de estudos e as reuniões de 

orientação aparecem contempladas em todo o processo, de maneira dialógica: 

 

Etapas 02-12/2014 01-12/2015 01-12/2016 01-12/2017 01-03/2018 

Embasamento 

teórico 

 

X 

 

X 

   

Crédito em 

disciplinas 

 

X 

 

X 

   

Delimitação 

do corpus 

 

X 

    

Análise 

contextual 
  

X 

   

Análise do 

corpus 
  

X 

 

X 
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Análise dos 

resultados 
   

X 

  

Escrita da 

tese 
    

X 

 

X 

Entrega da 

tese 
     

X 

Créditos em 

eventos 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Grupos de 

estudos 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Orientação  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Considerações finais 

O encontro da vida e da arte permite a percepção de que uma complementa a 

outra o tempo todo, assim como os gêneros primários e secundários ou como o próprio 

sujeito, que se constitui somente na relação com o outro sob a perspectiva bakhtiniana. 

O diálogo e o aspecto inacabado (ou em acabamento) do sujeito e do discurso são 

reflexões aprofundadas pelos estudos do Círculo, de maneira a provocar o ato 

responsivo de reconhecimento das particularidades da composição de cada discurso, na 

arte ou na vida. Não apenas o cinema, mas diversos outros gêneros (contemporâneos ou 

não) podem ser pensados em suas singularidades e relações dialógicas, sempre levando 

em consideração que a pesquisa não esgota a espiral de ligações dialógicas de cada 

enunciado, mas a faz crescer e ganhar novas (re)forma-ações únicas. Conforme 

comentado, nos estudos de Bakhtin, os gêneros discursivos são compreendidos como 

relativamente estáveis, ou seja, não existe gênero acabado, fechado, mas em processo de 

acabamento. Da mesma maneira, a análise aqui proposta, a ser pensada a partir de Les 

Misérables, não busca finalizar um acabamento para este gênero, mas sim estudar as 

particularidades do corpus, como exemplar do gênero cinema, com seus diálogos e 

relações, sempre em movimento.  

 

Bibliografia
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