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Este painel pretende apresentar a pesquisa de iniciação científica intitulada “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”, que tem por fundamentação teórica o pensamento 

filosófico desenvolvido pelo Círculo de Bakhtin, tomando, para isso, em especial, os 

conceitos de diálogo, estética, gênero e sujeito. Esta pesquisa é qualitativa e utiliza o 

método interpretativo analítico-descritivo, dado tratar-se de uma pesquisa bibliográfica. 

A pesquisa analisa o romance A insustentável leveza do ser, de Milan Kundera, em seu 

caráter linguístico e translinguístico, a partir das palavras-tema que orientam seu enredo, 

sendo estas: a leveza, o peso, a alma, o corpo, a força e a fraqueza. Tais palavras 

estabelecem relação de diálogo entre si e com textos e discursos distintos, remetendo à 

filosofia e a outras áreas do pensamento humano. O romance delimitado como corpus, 

aqui, é tomado como exemplar do gênero romanesco e, com isso, pretende-se obter uma 

melhor compreensão da arquitetônica deste gênero. Tendo em mente o embasamento 

teórico da pesquisa, é importante ressaltar que o diálogo é um dos conceitos centrais do 

pensamento do Círculo. É a partir do diálogo que os gêneros, bem como os sujeitos, se 

constituem. Os gêneros são pensados pelo Círculo como tipos relativamente estáveis de 

enunciados, que possuem conteúdo, forma e estilo e se classificam em primários – 

aqueles sem muita elaboração estética – e secundários – aqueles com acabamento 

estético; sem que essa classificação seja hierárquica, pois gêneros primários e 

secundários dialogam entre si em suas respectivas e recíprocas constituições. Além 

disso, os gêneros se ligam às diversas esferas de atividade humana em que circulam, 

pois é a partir da palavra – dos enunciados – que as relações humanas se constituem e, 

sendo assim, os enunciados e, por sua vez, também os gêneros, possuem caráter 

ideológico, pois eles refletem e refratam diversos aspectos do tempo e do espaço em que 

são construídos, ao mesmo tempo em que participam da construção da ideologia. Sendo 

assim, parte-se do pressuposto de que o romance de Kundera é construído a partir do 

diálogo: entre as palavras-tema que orientam seu enredo e entre o próprio romance e 

outros textos, outros enunciados – anteriores e posteriores – pois, conforme o 

pensamento que orienta a pesquisa, um texto nunca é acabado, mas sempre é retomado 

na construção de outro(s). (Apoio: FAPESP – Processo nº 2013/01235-1) 
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