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RESUMO 

Este artigo pretende apresentar a pesquisa 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”, 

atualmente em desenvolvimento e financiada pela FAPESP. Esta pesquisa possui caráter 

qualitativo e segue o método analítico-descritivo, que passa por três etapas: descrição, análise 

e interpretação. A análise do corpus, uma vez que fundamentada pelos conceitos filosóficos 

do Círculo de Bakhtin, chamada de Análise Dialógica do Discurso, segue o método dialético-

dialógico. O corpus da pesquisa é constituído pelo romance A insustentável leveza do ser, de 

Milan Kundera1 (2008), tomado em seu caráter textual e discursivo, do qual foram escolhidos 

16 (dezesseis) capítulos e 6 (seis) palavras-tema (a saber: a leveza, o peso, a alma, o corpo, a 

força e a fraqueza) para uma análise discursiva. Para tanto, os conceitos de diálogo, sujeito, 

signo ideológico, estética e gênero discursivo são mobilizados, a fim de se obter uma 

compreensão da arquitetônica do gênero romance, a partir da estética pensada pelo Círculo, 

com base no exemplar que é tomado como objeto de estudo. Além disso, procura-se obter 

uma melhor compreensão de como o diálogo, princípio constitutivo dos discursos e dos 

enunciados, ocorre entre as palavras-tema do romance, pensadas dentro dos capítulos 

delimitados. Tais palavras são pensadas em seu caráter de signo ideológico. Assim, pretende-

se refletir acerca de como a insustentável leveza do ser se faz presente na vida das 

personagens do romance – semiose de sujeitos reais, conforme pensados pelo Círculo em seu 

caráter de sujeitos responsivos e responsáveis. Com isso, acredita-se que será possível 

contribuir para os estudos do gênero romanesco, buscando relacioná-lo à vida, já que esta e a 

arte se interpenetram, numa relação mediada pelos sujeitos enunciados, que semiotizam a arte 

a partir da vida e compreendem a vida a partir da arte. Portanto, esta pesquisa busca refletir 

acerca da ideia segundo a qual a vida – não só dentro do romance, mas também a vida real –, 

que não se repete, possui uma suposta leveza que se metamorfoseia em peso insustentável. 

Palavras-chave: Círculo de Bakhtin. Análise Dialógica do Discurso. A insustentável leveza 

do ser. 

 

                                                 
1 O objeto da pesquisa e da reflexão ora apresentada neste artigo se refere à tradução brasileira, uma vez que a 

língua materna de Kundera (tcheco) não é conhecida pelas autoras-pesquisadoras. Não se atém esta pesquisa à 

questão da tradução, ainda que se saiba da importância da língua e da cultura para se refletir acerca de qualquer 

texto. Da mesma maneira, parte-se das traduções brasileiras das obras bakhtinianas, fundamentação teórica deste 

artigo e da pesquisa de iniciação científica em desenvolvimento, por não se ter acesso aos manuscritos russos. 

Também não se parte de outras traduções e não se vê grandes problemas, uma vez que não é a questão da 

tradução o objeto de pesquisa proposto a ser analisado e refletido aqui e nem na pesquisa.  
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ABSTRACT 

This paper presents the research entitled "The lightness and the weight, the soul and the body, 

the strength and the weakness: dialogue relations in the comprehension of The unbearable 

lightness of being”, currently in development and funded by FAPESP. This research has a 

qualitative character and follows the descriptive-analytical method, which passes through 

three stages: description, analysis and interpretation. The analysis, once it is based upon the 

philosophical concepts from Bakhtin’s Circle, in what’s called the Dialogical Discourse 

Analysis, follows the dialectical-dialogical method. The research corpus is composed by the 

novel The unbearable lightness of being by Milan Kundera2 (2008) , taken in its textual and 

discursive character, from which were chosen sixteen (16) chapters and six (6) theme-words 

(namely: the lightness, the weight, the soul, the body, the strength and the weakness) for a 

discursive analysis. To do so, we mobilize the concepts of dialogue, subjects, ideological sign, 

aesthetics and discursive gender, in order to obtain an understanding of the novelistic gender’s 

architecture, under the aesthetics thought by the Circle, based on the novel taken as the object 

study. In addition, we seek to gain a better understanding of how the dialogue, thought as the 

constitutive principle of discourses and enunciates, is present between the novel’s theme-

words, thoughtful within the delimited chapters. Thus, we think about such words in its 

character of ideological sign. We intend to reflect on how the unbearable lightness of being is 

present in the lives of the novel's characters - semiosis of real subjects, as thought by the 

Circle in their character of responsive and responsible subjects. Thus, we believe that will be 

possible to contribute to the studies of the novelistic gender, trying to relate it to life, since life 

itself and art intertwine in a relationship mediated by enunciate subjects who build art out of 

life and understand the living from art. Therefore, this research aims to reflect on the idea that 

life - not only within the novel, but also within real life -, that is not repeated, has a so-called 

lightness that morphs into unbearable burden. 

Keywords: Bakhtin’s Circle. Dialogical Discourse Analysis. The unbearable lightness of 

being. 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo é fruto de uma 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 parte de uma análise discursiva pautada na Análise 

Dialógica do Discurso e busca refletir acerca do supracitado romance de Milan Kundera 

(2008), voltado ao seu enunciado, construído dialogicamente e relacionado à vida.  

Refletir-se-á, aqui, de maneira sucinta (devido à delimitação espacial que se impõe ao 

trabalho de escrita deste artigo) acerca das palavras-tema do romance em suas relações de 

embate dialógico, a fim de relacioná-las à vida. Ressalta-se, ainda, que os resultados e 

conclusões expostos aqui não são finais, dado a pesquisa de que este texto trata se encontrar 

em estágio de desenvolvimento, mais precisamente na análise do corpus. 

                                                 
2 The research and reflection object presented in this article refers to the Brazilian translation; since the access to 

Kundera’s original language (Czech) is not possible to the authors-researchers. This research does not adhere to 

the question of translation, even knowing the importance of language and culture to reflect on any text. 

Likewise, we deal with the Brazilian translations from the bakhtinian work, theoretical foundation of this article 

and the research in development, for we do not have access to the Russian manuscripts. We do not use other 

translations and that is not seen as a problem, since the research and reflection object here is not the translation 

question. 
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A relação feita aqui entre a arte – em especial, o romance – e a vida encontra embasamento no 

ensaio de Voloshinov (sem data, mimeo), chamado Discurso na vida e discurso na arte, em 

que se tem a ideia de que os enunciados artísticos se constituem a partir dos enunciados da 

vida cotidiana, num processo dialógico de interconstituição. 

O papel dos sujeitos, neste caso, é de suma importância. Aqui, as personagens são pensadas 

em seu caráter de sujeitos semiotizados no discurso romanesco, que desta maneira são 

colocados em contato com o sujeito co-enunciador (o leitor presumido). A construção dos 

enunciados, assim, também é um ato responsivo, dado que retoma enunciados e discursos 

anteriores e projeta enunciados futuros, a fim de construir um sentido na relação estabelecida 

entre o sujeito que enuncia, o texto que é enunciado (também pensado como processo-produto 

concreto composto por um sujeito dotado de voz, o autor-criador) e o sujeito a quem se dirige 

o enunciado (o leitor ideal, a quem o autor-criador se dirige).  

O enunciado é tipo por Bakhtin (2003b) como a unidade mínima da comunicação. Sendo 

assim, um enunciado é “um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados” 

(idem, p. 272). Ressalta-se, portanto, o caráter dialógico e responsivo do enunciado, pois a 

compreensão mesma de um enunciado por seu interlocutor já é, em si, uma resposta a ele. 

Além disso, os enunciados concretos – os atos de fala – são o que liga a língua à vida e vice-

versa, pois eles são a realização da linguagem, o que a torna viva. 

A partir desta concepção de enunciado é que também se pensa nos gêneros discursivos. Estes 

são definidos por Bakhtin no ensaio Os gêneros do discurso (2003b) como tipos 

relativamente estáveis de enunciados, compostos por conteúdo (o que diz o enunciado), forma 

(como ele o diz) e estilo (as marcas de individualidades colocadas nele por seu autor-criador). 

Sendo um tipo relativamente estável de enunciados, cada gênero discursivo se liga a uma 

esfera de atividade humana pelo uso que é dado, dentro desta esfera, à linguagem. No caso do 

gênero romanesco, este se liga à arte, uma esfera da comunicação que se caracteriza pelo uso 

elaborado da linguagem. Os gêneros, além disso, são divididos, no ensaio supracitado, entre 

primários – aqueles compostos pelos enunciados do cotidiano, sem muita elaboração – e 

secundários – compostos pelos enunciados artísticos, aqueles que são esteticamente 

elaborados. Tal divisão não é, de forma alguma, hierárquica, dado que os enunciados do 

cotidiano (os gêneros primários) e os enunciados artísticos (os gêneros secundários) dialogam 

em suas constituições.  

Neste artigo, se pensa especialmente no gênero secundário romance, que retoma os temas 

cotidianos (dos gêneros primários) na construção de enunciados com conteúdo que reverbera 

para fora de si mesmo, forma esteticamente elaborada e estilo autoral. Mais uma vez, aqui, 

nota-se o diálogo entre vida (os gêneros primários, constituídos pelos enunciados do 

cotidiano) e arte (os gêneros secundários). 

O diálogo (ou dialogia/dialogismo3) é constituinte não só dos sujeitos, mas também dos 

enunciados, o que inclui o enunciado romanesco do qual trata este artigo, pois sujeitos e 

enunciados se constroem de maneira responsável e responsiva, com base em enunciados 

                                                 
3 Aqui, bem como na pesquisa de que este texto trata, não se faz a diferenciação entre os conceitos de diálogo, 

dialogia e dialogismo, utilizando-se, portanto, o termo “diálogo” para designar um conceito maior que engloba o 

dialogismo e a dialogia. 
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anteriores e posteriores, retomados e prenhes de respostas. Nisso é que se pensa quando se 

fala no caráter dialógico do enunciado romanesco. O conceito de diálogo é o que norteia a 

pesquisa de que se trata aqui, partindo mesmo do seu método de análise, que é denominado 

“dialógico-dialético” (PETRILLI, 2010, p. 39-40). 

O MÉTODO DIALÓGICO E A ANÁLISE INTERPRETATIVA DO CORPUS 

O corpus desta pesquisa é composto por dezesseis (16) capítulos4 do romance A insustentável 

leveza do ser, mais seis (6) palavras-tema (a leveza, o peso, a alma, o corpo, a força e a 

fraqueza) em torno das quais o enredo, bem como as digressões filosóficas presentes nos 

capítulos são constituídos. Vale ressaltar que os capítulos delimitados não são, nunca, 

pensados de maneira estanque, mas são relacionados dialogicamente, a fim de se obter a 

compreensão da arquitetônica do romance. 

A pesquisa possui caráter qualitativo e segue o método analítico-descritivo, que se pauta em 

três (3) etapas. A primeira etapa constitui-se na descrição do corpus; a segunda, em sua 

análise; e a terceira, em sua interpretação, que visa compreender os efeitos de sentidos nele 

instaurados. 

A etapa de análise, conforme dito acima, uma vez que pautada na Análise Dialógica do 

Discurso, parte dos conceitos filosóficos desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin e segue o 

método dialógico-dialético que, de acordo com Petrilli (2010), visa colocar em diálogo os 

momentos constituintes do objeto, atribuindo-lhes a devida importância, sem nunca sufocar 

suas devidas vozes. A “dialógica” do Círculo, segundo Sobral (2005), vai além da dialética, já 

que visa não a construção de uma síntese em que a antítese supere a tese inicial, e sim a 

construção dialógica de uma ideia que possui, em si, as ideias anteriores, tratadas de maneira 

equipotente.  

No ensaio Discurso na vida e discurso na arte (sem data, mimeo), Voloshinov volta-se ao 

método dialógico chamando a atenção para o seu caráter sociológico. A sua preocupação era, 

ao travar um embate com o formalismo russo, estabelecer o método interpretativo apoiado 

numa “poética sociológica” (subtítulo do referido ensaio supramencionado). A defesa da tese 

existente no ensaio vem ao encontro do que se pressupõe neste artigo e na pesquisa a que ele 

se refere: a de que o objeto artístico, em especial, o gênero romanesco, “reflete e refrata” a 

vida porque, como qualquer outro enunciado, é social, uma vez que obra de um sujeito social 

(o autor-criador) que trata de temáticas sociais de uma forma e com um estilo próprios que 

constituem o belo. Belo este, mutável também de acordo com a época. 

Bakhtin, em O problema do texto (2005), fala, ainda, na translinguística (ou metalinguística), 

referindo-se ao caráter dialógico especial que possui a palavra literária, dado que o enunciado 

artístico remete para fora de si (trans, além). A translinguística é o salto da estrutura 

(linguística) para o discurso. Não se pode esquecer que a estrutura é fundamental porque é 

concretude material do discurso, assim como se reter a ela significa não entender a língua 

como “organismo vivo” (VOLOSHINOV, 2010), vista, na perspectiva bakhtiniana, habitada 

por sujeitos (eu-outro) que expressam suas vozes e digladiam entre si, como enunciado por 

                                                 
4 A quantidade aparentemente extensa de capítulos que constituem o corpus da pesquisa ocorre porque os 

capítulos são bastante curtos e a delimitação foi feita de tal forma que possibilite uma análise ao mesmo focada e 

que integre do discurso da obra, no que concerne ao propósito da pesquisa – a compreensão do gênero 

romanesco como semiose da vida, visto, o discurso da arte, como social. 
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meio do qual forças centrípetas e centrífugas estão em constante movimento por meio da 

entoação subjetiva por meio do e no signo. 

Tendo em vista o jogo axiológico existente no discurso é que Voloshinov trava um embate 

com a linguística saussureana ao tratar do caráter ideológico do signo. Este é concebido pelo 

filósofo russo como estrutura (significante e significado) e enunciação, uma vez que também 

é constituído por valores ideológicos. O signo é transpassado por diversos fios ideológicos 

distintos, que transmitem a seu interlocutor determinadas ideias, que podem ser, no contexto 

do enunciado, refutadas ou afirmadas, de maneira dialógica. Nesse sentido, no caso do corpus 

da pesquisa a ser analisado, as palavras-tema são pensadas em seu caráter de signo ideológico, 

dotado de valoração pelo próprio autor-criador, que transmite certo conteúdo ideológico, a ser 

interpretado no contexto do enunciado romanesco. 

Esta pesquisa visa, a partir do exposto, compreender a construção linguística e translinguística 

da insustentável leveza do ser. Para isso, concentra-se na interpretação das personagens 

principais do romance – sujeitos responsivos e responsáveis, semiotizados a partir da palavra 

– a fim de se obter um melhor entendimento da arquitetônica do romance em questão e, com 

isso, pensar na constituição do gênero romanesco em sua relação com a vida, já que a vida é 

semiotizada no romance e possui, para os sujeitos que a vivem, uma leveza insustentável, 

dada a sua irrepetibilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: AS PALAVRAS-TEMA 

Conforme já dito, o romance de Kundera é construído com base em algumas palavras-tema, 

das quais foram escolhidas seis para constituir o corpus da pesquisa desenvolvida e a partir 

das quais será discutido o diálogo entre a vida e a arte semiotizado no romance em questão. 

As palavras leveza e peso, alma e corpo, força e fraqueza norteiam o enredo do romance tanto 

quanto são alvo de reflexões filosóficas partidas da voz do narrador em terceira pessoa, que as 

relaciona às vidas das personagens nele semiotizadas.  

Essas palavras-tema formam pares indissolúveis, de forma dialético-dialógicas, colocadas em 

embate no decorrer do romance. O diálogo é intrínseco mesmo quando se pensa no conjunto 

de seus temas. A leveza e o peso trazem em si os temas da força e da fraqueza, os quais, por 

sua vez, constroem-se também com base nos temas da alma e do corpo. Os pares de temas, 

assim, são sempre vistos como dualidades indissolúveis: temas que, ao mesmo tempo em que 

se opõem, interconstituem-se, o que leva a refletir acerca da alteridade, pensada pelo Círculo, 

como constitutiva do romance, composta nas palavras-tema aqui mencionadas. A questão da 

alteridade – a constituição do “eu” a partir do “outro” – a ser analisada a seguir, é vista com 

ainda maior ênfase quando se pensa que as palavras-tema do romance se relacionam às 

personagens, que também são sujeitos constituídos a partir dos seus “outros”, de maneira 

dialógica. 

A leveza do peso e o peso da leveza 

A leveza e o peso são os temas principais do romance, dos quais são notadas nuances mesmo 

quando o foco recai sobre os demais temas. Sendo assim, todas as personagens vivem a 

dualidade entre leveza e peso, em diversos momentos do romance.  

As reflexões acerca de como a leveza e o peso podem ter seus sentidos invertidos partem de 

ideias presentes em discursos anteriores; mais precisamente os de Nietzsche e de Parmênides.  
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Na construção da ressignificação da leveza e do peso, é retomado o mito do Eterno Retorno, 

de Nietzsche, segundo o qual a vida que se repete possui em cada um de seus momentos o 

peso da eternidade, dado que tudo o que se vive uma vez, nesse caso, repetir-se-á infinitas 

vezes. Contudo, como a vida não se repete, ela é leve, tão leve quanto a sua efemeridade. Isso, 

afirma-se aqui com base no que é dito, em digressão, pelo narrador do romance no capítulo 2 

de sua primeira parte, quando o leitor é introduzido a Tomas, uma das personagens principais. 

Tal reflexão surge quando a personagem reflete sobre uma decisão que tomara: a de convidar 

Tereza a fazer parte de sua vida. Tal decisão desencadeara o início do relacionamento dos 

dois, o qual passa por uma série de conflitos devido ao ciúme de Tereza. Tudo isso leva 

Tomas a refletir, então, se teria tomado a decisão certa no início desse ciclo. Isso dá a deixa 

para a segunda ideia principal que rege a reflexão acerca da leveza e do peso e de como os 

seus valores são intercambiáveis. 

Soma-se, à ideia da leveza da vida que não se repete, a valoração dada por Parmênides ao leve 

e ao pesado. Para Parmênides, segundo o narrador do romance (KUNDERA, 2008, p.11), o 

que é leve é positivo e, o que é pesado, negativo. Tal valoração, contudo, é refutada e 

invertida pelo discurso romanesco. O narrador busca demonstrar, assim, que o leve pode ser e 

é pesado, recebendo então uma valoração negativa. Daí a leveza ser impossível de se sustentar 

e metamorfosear-se em peso. Assim é que a decisão, antes tão leve, de Tomas, de convidar 

Tereza para entrar em sua vida e ser parte dela, recebe nuances de peso. Como Tomas poderia 

saber, na época, que entraria num relacionamento com Tereza e que este relacionamento seria 

tão perturbado a ponto de querer deixá-la? O que, antes, era leve, tornou-se pesado. 

A leveza insustentável que a vida possui, assim, só pode ser sentida quando de fato há vida. A 

morte das personagens Tomas e Tereza, a qual é contada na metade do romance, desencadeia, 

nesse sentido, a reflexão acerca da leveza, uma vez que a vida deixa de existir. Mais uma vez, 

os sentidos comumente atribuídos a tais temas são invertidos e ressignificados. A leveza tem 

o seu sentido confundido com o peso, numa relação de embate dialógico. 

Dessa forma, transparece a valoração presente no discurso romanesco com relação aos temas 

da leveza e do peso. Seus sentidos são, nesse contexto, invertidos, de maneira a evidenciar a 

dualidade e a tênue diferença entre eles. Essa ressignificação parte de discursos e enunciados 

distintos, a fim de construir seu próprio sentido, que, dialogicamente, recebe respostas – como 

a pesquisa de que se trata aqui, pois a compreensão mesma de um enunciado já é, por si só, 

uma resposta a ele. 

A alma e o corpo: duas partes de uma unidade 

Os temas da alma e do corpo, no contexto do romance, ligam-se de maneira mais estrita à 

personagem Tereza, que se encontra em constante conflito com seu corpo, em oposição à sua 

alma. Esses temas também se ligam à relação existente, no romance, entre Tereza e Tomas, 

sendo que as questões da alma são mais presentes em Tereza, enquanto que o corpo, em 

Tomas, o que fica mais claro quando se pensa na relação entre a sexualidade e o amor no 

contexto do relacionamento das personagens, que será trabalhada abaixo. 

Para Tereza, a ideia do corpo liga-se ao grotesco, ao puramente fisiológico, enquanto que a 

alma liga-se ao belo, ao elevado. A verdadeira essência humana seria, para ela, a alma – que 

seria, contudo, deixada de lado pelos mais diversos sujeitos no decorrer da vida, em 

detrimento do corpo, ideia que lhe causa horror. 
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Tereza sente, constantemente, vontade de elevar-se: de deixar a sua alma transparecer na 

superfície de seu corpo, para que, assim, o que os outros veem seja, de fato, Tereza, como 

pode-se observar no trecho que segue: 

Por isso, [Tereza] passava longos momentos diante do espelho. (...) Não era a 

vaidade que a atraía para o espelho, mas o espanto de se descobrir nele. 

Esquecia que tinha diante dos olhos o painel dos mecanismos corporais. 

Acreditava ver sua alma se revelando para ela sob os traços do rosto. 

(KUNDERA, 2008, p. 44) 

Pensando na alteridade constitutiva dos sujeitos, pautada na exotopia – o “eu” como 

constituído pelo “outro”, ou seja, por aquilo que o outro vê –, o que ocorre é que Tereza, ao 

conhecer Tomas, transparece a ele como pura alma, deixando seu corpo em segundo plano. 

Ao ver Tomas, “Tereza sentiu sua alma se projetar por todas as veias, todos os vasos capilares 

e todos os poros para ser vista por ele” (idem, p. 51). Tomas, ao conhecer Tereza, sem 

precisar desvendá-la, já entra diretamente em contato com sua alma.  

Em seu relacionamento, as personagens deparam-se com outra dicotomia relacionada 

diretamente aos temas da alma e do corpo: a sexualidade (ligada às questões do corpo) versus 

o amor (ligado, no referido discurso romanesco, à alma). Para Tomas, amor e sexo são coisas 

distintas e que não necessariamente se correspondem, enquanto que para Tereza, ocorre 

exatamente o oposto. O discurso romanesco, assim, permite a reflexão acerca das questões de 

gênero e da mentalidade comumente presente na sociedade segundo a qual o homem e a 

mulher possuem ideias diferentes da relação existente entre amor e sexo – estereótipo que não 

necessariamente corresponde à realidade. Desta forma, tais questões são agregadas 

ideologicamente aos signos (ideológicos) da alma e do corpo presentes no romance e que 

fazem parte da construção do relacionamento das personagens. 

A certa altura do romance, Tereza tenta colocar à prova a tese de Tomas segundo a qual amor 

e sexo são coisas diferentes e sem ligação e adentra numa aventura (que não se sabe se é 

delírio ou realidade) sexual com um desconhecido. Para que pudesse suportar tal experiência, 

conforme é narrado no capítulo 7 da quarta parte do romance, a alma de Tereza se escondeu, 

deixando o seu corpo para apenas observá-lo. Ao ter, pela primeira vez, o corpo em primeiro 

plano – já que sua alma havia se escondido –, Tereza pôde perceber sua singularidade – seu 

caráter se sujeito único e insubstituível. Mais tarde, então, Tereza percebe que seu corpo não é 

puramente um mecanismo sem ligação com sua alma, e sim um organismo articulado a ela e 

que forma, nesse conjunto, uma unidade, sendo, assim, reafirmada a relação indissolúvel entre 

alma e corpo. 

O conflito de Tereza com sua alma e seu corpo, como instâncias que se opõem, é, assim, 

refutado, em detrimento da interconstituição entre elas. Alma e corpo são, então, para o 

discurso romanesco, duas instâncias em uma, duas faces do sujeito humano, sem qualquer 

uma das quais ele deixaria de o ser. 

A força da fraqueza e a fraqueza da força 

Os temas da força e da fraqueza fazem paralelo com o relacionamento de Tomas e Tereza no 

decorrer do romance. Tomas é forte; Tereza, fraca. O ciúme de Tereza e a sua infidelidade 

incondicional a Tomas (que não é recíproca) é que a levam a se sentir assim. A sua fraqueza 

por sua vez, faz com que ela se sinta um peso para Tomas. A força dele vem, então, em 
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oposição à fraqueza dela: ele é forte para sustenta-la, pois, para ele, Tereza era como Moisés 

abandonado no rio para que a filha de faraó tomasse conta dele (cf. KUNDERA, 2008, p.16). 

Assim, ele se sente obrigado a cuidar de Tereza, a criança abandonada que chegou em sua 

vida com uma “mala grande e infinitamente pesada” (idem, p.15). 

Contudo, a força se faz presente em Tereza quando ela suporta os sofrimentos advindos de 

seu ciúme demasiado. Aqui, mais uma vez, pode-se levantar as questões de gênero e o 

estereótipo segundo o qual a mulher, que sente ciúmes, deve ser fiel, enquanto ao homem é 

dada a liberdade de trair, sendo que a inversão desses papeis determinaria uma valoração 

pejorativa da mulher. 

A vida sem Tereza, que Tomas experimenta por um breve período de tempo, é para ele a 

própria liberdade. O ciúme constante o sufocava e acabava fazendo com que Tereza se 

tornasse um peso para ele. A ausência de tal peso, contudo, torna sua vida insuportável, pois 

ele o acolheu em sua vida e, uma vez que fez isso, não consegue mais suportar a leveza da 

falta de Tereza. Essa relação de forças opostas entre as personagens é o pilar sobre o qual seu 

relacionamento se constitui: a força de Tomas só é possível na fraqueza de Tereza, enquanto 

que no caso de Tereza ocorre o oposto: a sua força só existe quando Tomas é fraco. Sem esta 

dualidade indissociável, seu relacionamento não pode existir. 

A fraqueza de Tereza é uma constante ao longo de todo o romance, pois ela “Compreendia 

que fazia parte dos fracos, do partido dos fracos, do país dos fracos e que devia ser fiel a eles 

(...)” (KUNDERA, 2008, p. 73); e essa característica dialoga com os temas da alma e do 

corpo, dado que a fraqueza da personagem é consequência de sua constante vontade de 

elevar-se (neste caso, de elevar sua alma), o que causa sua vertigem (a vontade de seu corpo 

vence sobre a de sua alma), daí a fraqueza: quando sua alma é colocada forçadamente em 

segundo plano, sua força se esvai. Tal fraqueza se mostra ainda quando confrontada com uma 

força maior – a de Tomas. Aqui, pode-se ressaltar que a força de Tomas se mostra mais 

nitidamente quando comparada com a fraqueza de Tereza e que isso decorre da imagem 

transmitida pelo narrador segundo a qual, para Tereza, Tomas é forte – o que não 

necessariamente é verdade, já que a retomada do relacionamento dos dois decorre da fraqueza 

de Tomas, que não conseguia mais viver sem ela. 

A fraqueza de Tereza metamorfoseia-se em força quando esta exerce poder sobre Tomas. A 

força e a fraqueza dele vêm exatamente dessa inversão: ele precisa parecer forte para sustentar 

a fraqueza dela. Com isso, esconde e camufla sua fraqueza maior: a necessidade de ter Tereza. 

Ela é sua vida, sua força e sua fraqueza ao mesmo tempo. Assim, novamente, tem-se a 

inversão dos sentidos dos temas do romance. 

Ao final do romance, com a proximidade da morte das personagens – da qual se sabe desde a 

metade do romance, o que aponta para uma inversão cronológica de seus acontecimentos – a 

oposição das forças dessas personagens vai se tornando cada vez mais tênue, de maneira que 

chega a quase desaparecer diante de uma força maior diante da qual não há como resistir (a 

morte). Assim, é retomado o tema da leveza e do peso, pois, conforme já dito, com o peso da 

morte, a vida tornar-se, enfim, leve. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se pode notar, os temas da leveza, do peso, da alma, do corpo, da força e da fraqueza 

são, no contexto do enunciado romanesco, dotados de sentidos diversos dos usuais, 
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ressignificados numa relação dialogicamente construída, por meio do embate entre as diversas 

ideias que os permeiam. Além disso, eles sustentam o tema maior do romance: o diálogo 

(in)sustentável entre vida e morte. 

A compreensão dos temas tratados aqui é impossível quando estes são pensados fora do todo 

do romance, pois eles são, a cada capítulo, retomados e imbuídos de novas nuances que 

enriquecem a sua compreensão. Ressalta-se a importância de se pensar nesses temas no 

contexto da arquitetônica do romance, que pode ser chamada de arquitetônica do retorno, 

dado o diálogo que se constrói entre o “novo” e o “mesmo”, que se entrelaça de maneira cada 

vez mais intensa quando se pensa na construção das ressignificações das palavras-tema do 

enunciado romanesco. 

Os conflitos das personagens e entre elas só podem ser devidamente compreendidos à luz da 

respondibilidade dos sujeitos semiotizados, que respondem ativamente às temáticas 

explicitadas no enunciado romanesco, pois é por meio da linguagem que se articula a arte à 

vida, já que, segundo Bakhtin (2003a), o sujeito responde, com sua vida, àquilo que vivencia 

na arte. 
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