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Introdução 

A insustentável leveza do ser (2008), célebre 

romance de Milan Kundera publicado em 1982, traz 

em seu enredo reflexões filosóficas sobre a 

existência humana, tendo como principal a de que a 

ausência de peso que a vida tem – devido à sua 

irrepetibilidade, sendo esta, apoiada no mito do 

Eterno Retorno proposto por Nietzsche – é 

insustentável, metamorfoseando-se em peso. Esse 

aparente paradoxo, traz à tona outras questões e 

outras dicotomias concernentes ao ser e ao existir, 

tais como as oposições entre alma e corpo, força e 

fraqueza, além da oposição principal entre leveza e 

peso. A presente pesquisa tem por objetivo 

compreender a insustentável leveza do ser como 

descrita no romance, a partir de uma análise 

discursiva fundamentada nos conceitos de diálogo, 

estética, gênero e sujeito de Bakhtin e seu Círculo.  

Material e Métodos 

Esta é uma pesquisa bibliográfica. O método 

utilizado é o interpretativo analítico-descritivo. Os 

procedimentos analíticos seguem três etapas: 

descrição, análise e interpretação. E a análise, uma 

vez que baseada no Círculo de Bakhtin, segue o 

método dialético-dialógico. 

O objeto da pesquisa é o romance A insustentável 

leveza do ser e as palavras-tema que orientam o 

seu enredo, bem como as reflexões filosóficas nele 

presentes. Portanto, o material bibliográfico a ser 

utilizado conta, além do próprio romance, com textos 

teóricos e contextuais. Tem-se por embasamento 

teórico os estudos de Bakhtin e seu Círculo sobre 

diálogo, estética, gênero e sujeito. 

O romance é tomado como objeto ao se considerar 

seu caráter textual e discursivo, a fim de 

compreender o aparente paradoxo da insustentável 

leveza do ser em sua essência e aparência. 

Resultados e Discussão 

Neste tópico, pretende-se não apresentar os 

resultados da presente pesquisa, visto esta se 

encontra atualmente em seu início – a montagem do 

projeto, mas sim explicar como foi feita a discussão 

da delimitação do corpus. 

Na coletânea de ensaios e entrevistas de Kundera, 

chamada A arte do romance, tem-se a discussão da 

evolução dos romances do autor e de seus temas 

centrais. Nela, são estabelecidas “palavras-tema” ou 

mesmo palavras–chave em torno das quais, 

segundo o próprio autor, seus romances são 

construídos. Para A insustentável leveza do ser, 

objeto da pesquisa em questão, são designadas 

onze palavras-tema, das quais foram escolhidas, 

inicialmente 6: a leveza, o peso, a alma, o corpo, a 

força e a fraqueza, tendo por principais a leveza e o 

peso como relação de oposição. Tais palavras-tema 

foram escolhidas por sua notoriedade dicotômica. 

Além disso, tem-se em mente o caráter dialógico 

presente no ato de fala sob a forma de livro, pois o 

livro, de acordo com Bakhtin (2010), por si só, já 

corresponde a uma réplica dialógica a outro ou 

outros textos anteriores. Infere-se daí que no interior 

do próprio romance e de seus temas, tem-se 

relações dialógicas. Justifica-se a escolha de tais 

palavras-tema porque elas estabelecem, 

necessariamente, relações de diálogo. 

Pretende-se, por meio da análise de tais palavras-

tema, compreender a construção linguística da 

insustentável leveza do ser e sua aplicação na 

existência das personagens do romance, 

entendidas, para tanto, como sujeitos.  

Conclusões 

A presente pesquisa pretende contribuir com os 

estudos de gênero, em particular aos que 

concernem ao gênero romanesco, trazendo à tona 

reflexões sobre a existência humana, a partir do 

estudo do sujeito e sua insustentável leveza.  
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