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Resumo: Ao considerar o cinema como um gênero fértil para o estudo de diálogos entre 

gêneros esta pesquisa reflete acerca do filme musical Across the Universe (2007), de 

Julie Taymor. O gênero cinema e o gênero canção encontram-se em constante diálogo 

no gênero filme, tipo musical, e especificamente, no corpus aqui trabalhado. As canções 

inseridas no filme são todas compostas pela banda britânica dos anos sessenta The 

Beatles. As relações dialógicas e as genericidades reconhecidas nesta pesquisa são 

trabalhadas sob a ótica dos estudos do Círculo de Bakhtin, Medvedev Volochinov e 

buscam analisar como o filme Across the Universe incorpora as canções de The Beatles 

e de que maneira o musical dialoga com a letra de cada canção e com cada situação em 

que são interpretadas no filme. No corpus desta pesquisa, os diálogos ocorrem, 

principalmente, entre a narrativa fílmica e as canções de The Beatles que a constituem, 

assim como a situação histórica vivida pela banda britânica dialoga com a época dos 

Estados Unidos retratada na obra: a contracultura dos anos 60/70. Ainda que, 

obviamente, existam outras relações no discurso em análise, deve-se levar em conta que 

é impossível esgotá-las, principalmente ao se considerar a concepção de diálogo do 

Círculo, adotada nesta pesquisa. Sob a abordagem dialógica do Círculo a análise do 

filme em questão possibilita reconhecer o gênero cinema como característico por ser 

composto por outros gêneros que a ele se incorporam, como em Across the Universe, 

em que gêneros como canção e dança são parte da construção do gênero filme e do tipo 

musical.  

Palavras-Chave: Cinema Musical; Diálogo; Intergenericidade.  
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Introdução e Justificativa 

 

 O presente projeto busca refletir sobre a especificidade do filme musical tendo 

como foco principal a sua constituição intergenérica (a importância da canção ou 

mesmo da música na composição do filme). A proposta de estudo do gênero cinema, a 

partir do diálogo intergenérico e também interdiscursivo/intertextual com a música e a 

canção, possui como objeto delimitado o filme Across the Universe (2007).  

 Estudar o diálogo
1
 no interior da construção do cinema, que possui, em sua 

composição, outros gêneros (música, canção, dança, fotografia etc), é relevante para o 

estudo dos gêneros discursivos (no caso da pesquisa aqui proposta, calcado na 

abordagem dialógica do Círculo Bakhtin, Medvedev, Volochinov) e para a compreensão 

de como o cinema (enquanto gênero discursivo) constitui-se, necessariamente, de outros 

gêneros – não é por acaso que o cinema é considerado “a sétima arte”.  

 O filme pode ser inserido dentro do gênero cinema e também pode se subdividir 

em tipos específicos. O filme musical é um tipo e investigar como sua arquitetônica é 

composta é a preocupação central deste projeto. A escolha por este tipo de filme 

apareceu em função do questionamento acerca de como ocorre a sua constituição, uma 

vez que existe a presença marcante de um outro gênero (a canção) em seu interior, como 

elemento essencial de sua arquitetônica. Assim, o interesse pelo objeto desta pesquisa se 

estabeleceu por sua intergenericidade e acredita-se que Across the Universe seja um 

bom exemplo de constituição desse tipo de filme, uma vez que, mais que trilha sonora, 

as canções de The Beatles presentes na trama são parte essencial do filme em si (objeto 

do próprio tema). 

 O filme em questão 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). O trabalho com a análise do gênero cinema e 

do tipo musical permite o estudo das formas de incorporação de diferentes 

                                                             
1
 Diálogo, aqui, compreendido de maneira ampla, tal qual o ponto de vista bakhtiniano, ou seja, não 

somente o diálogo face a face, no stricto sensu, mas também e, principalmente, o diálogo entre sujeitos e 

enunciados, considerado como resposta. Afinal, conforme afirmam Clark e Holquist (1998, p. 238), “Um 

diálogo no sistema de Bakhtin é um dado oriundo da experiência passível de servir de paradigma 

econômico para uma teoria que abarque dimensões mais globais”. Segundo Marchezan (In BRAIT, 2006, 

p. 162), “As ‘dimensões mais globais’, a que se refere mais diretamente a citação, dizem respeito à 

comunicação, mas se pode manter a mesma proposição para o âmbito da linguagem (...), uma vez que a 

comunicação é a essência da linguagem na reflexão bakhtiniana, que considera ficcional a lingüística que 

abstrai a comunicação, tanto a que o faz para ressaltar sua função expressiva, quanto a que renuncia a ela 

para conformar um objeto científico mais homogêneo.”.  
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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). 

Conforme para Bakhtin literatura e romance são reconhecidos com gêneros, este projeto 

considera cinema e filme também como gêneros. O filme Across the Universe 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 do filme musical.   

 As variações no interior da formação dos gêneros demonstram que o gênero não 

é uma forma fixa, mas algo sujeito a alterações as mais diversas, havendo, naturalmente, 

graus maiores e menores de liberdade do sujeito, entendido como mediador entre o 

socialmente possível e o efetivamente realizado e cujo papel varia conjunturalmente, 

nos termos de suas circunstâncias específicas. 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 podem ser pensados em sua arquitetônica e 

nas esferas de atividade que são compostos e circulam. 

 A canção, gênero presente essencialmente no musical, já pode ser considerada 

como intergenérica, ou seja, constituída por outros gêneros, uma vez que 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 deste 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 constitutivo do 

filme escolhido, sua presença é de extrema importância na formação do tipo musical.   

O conceito de diálogo, conforme discutido pelo filósofo russo, é basilar à teoria 

analítica proposta pelo Círculo e transparece em sua ideia de discurso, pois este se 

constitui de liames com outros discursos, que o influenciaram a ser concretizado da 

maneira que foi ou que, a partir dele, concretizar-se-ão. Um enunciado sempre 

provocará outro enunciado que, por sua vez, gerará outros, todos em relação dialógica.  
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Essa relação dialético-dialógica da interação verbal, em que um enunciado é 

construído pressupondo um outro que o negue ou confirme é ilustrada por Bakhtin 

como um embate, uma “arena onde se confrontam os valores sociais contraditórios” 

(BAKHTIN, 1992, p. 14). Esses valores apresentam-se marcados no enunciado (por 

meio da adjetivação, da ironia, das figuras de linguagem, entre outros elementos). Por 

isso, o enunciado é a arena onde as ideologias se concretizam.  

O diálogo se estabelece entre discursos e sujeitos, uma vez que a interação 

verbal não necessita da palavra escrita para acontecer, mas sim de um enunciado, da 

expressão de um sujeito inserido em um contexto específico:  

 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das 

formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas pode-

se compreender a palavra “diálogo” num sentido mais amplo, isto é, não 

apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, 

mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1992, p. 109)  

 

Se um discurso é sempre proferido por alguém e direcionado a outro, o diálogo, 

então, é essa relação que se estabelece entre o discurso que se faz, que se espera que 

seja respondido ou que, ao se afirmar, negue outro enunciado.  

 No corpus desta pesquisa, os diálogos ocorrem, principalmente, entre o filme 

musical e as canções de The Beatles nele incorporadas, assim como a situação histórica 

vivida pela banda britânica dialoga com a época dos Estados Unidos retratada na obra 

cinematográfica. Ainda que, obviamente, existam outros diálogos no discurso em 

análise, deve-se levar em conta que diálogos existentes num dado enunciado não podem 

ser esgotados, principalmente ao se considerar a concepção de diálogo do Círculo, 

adotada neste projeto. As relações entre as citações internas e externas que transparecem 

no filme escolhido promovem interdiscursividades e intertextualidades, tipos de 

diálogos específicos que serão analisados ao longo da pesquisa. 

Os interdiscursos podem ser considerados diálogos reconhecidos entre 

enunciações distintas, enquanto as intertextualidades são diálogos concretos, como os 

casos de diálogo de um enunciado incorporado num outro. O diálogo intertextual pode 

ser considerado um tipo de interdiscursividade, enquanto diálogos mais abstratos 

(interdiscursivos) nem sempre são, necessariamente, intertextuais. Segundo Fiorin:  

 
Há claramente uma distinção entre as relações dialógicas entre enunciados e 

aquelas que se dão entre textos. Por isso, chamaremos qualquer relação 

dialógica, na medida em que é uma relação de sentido, interdiscursiva. O 
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termo intertextualidade fica reservado apenas para os casos em que a relação 

discursiva é materializada em textos. Isso significa que a intertextualidade 

pressupõe sempre uma interdiscursividade, mas que o contrário não é 

verdadeiro. Por exemplo, quando a relação dialógica não se manifesta no 

texto, temos interdiscursividade, mas não intertextualidade. No entanto, é 

preciso verificar que nem todas as relações dialógicas mostradas no texto 

devem ser consideradas intratextuais. (2006, p.181)   

 

Os termos intertextualidade e interdiscursividade se referem sempre a diálogos 

presentes na comunicação, porém o primeiro designa o dialogismo presente entre textos, 

explicitamente referenciados; e o segundo entre discursos, não necessariamente de 

maneira evidente. Ambos os conceitos específicos de dialogismo aqui expostos são 

fundamentais para a compreensão das manifestações dos diálogos presentes na análise 

do corpus desta pesquisa. Intertextualidade e interdiscursividade são modos particulares 

de diálogo, porém não os únicos possíveis. Todos os diálogos que serão analisados no 

interior do filme reconhecerão o corpus como um exemplar do tipo filme musical e este 

pertencente ao gênero cinema. Bakhtin, ao tratar da questão dos gêneros, reitera sua 

definição de enunciado. Afirma que o enunciado concreto, compreendido como unidade 

da comunicação verbal, é delimitado pela alternância entre o “eu” e o “outro”.  

A concepção de gênero, em geral, remete à idéia de separação em grupos por 

características comuns e por posições hierárquicas (basta pensar nas classificações de 

gêneros literários ou até exposta por Aristóteles, como a tragédia sendo de valor 

superior à comédia). A partir de Bakhtin, entretanto, os estudos dos gêneros são 

ampliados para interações de enunciados sem preocupação de hierarquização. Segundo 

Machado é graças à concepção do Círculo de gêneros do discurso que se é possível:  

 

(...) considerar as formações discursivas do amplo campo da comunicação 

mediada, seja aquela processada pelos meios de comunicação de massas ou 

das modernas mídias digitais, sobre o qual, evidentemente, Bakhtin nada 

disse mas para o qual suas formulações convergem. (2005, p. 152)  

 

 Os gêneros incluem os diálogos cotidianos bem como enunciações da vida 

pública, institucional, artística, científica e filosófica. Isso ocorre porque eles surgem na 

esfera prosaica. Do ponto de vista do dialogismo, a prosaica é a esfera mais ampla das 

formas culturais no interior das quais outras esferas são experimentadas.  

 O estudo dos gêneros como formas relativamente estáveis deve considerar 

também a importância do contexto comunicativo no qual cada gênero em foco se 

encontra. Isso porque os gêneros são formas comunicativas que não são adquiridas em 

manuais, mas nos processos interativos. O gênero discursivo, segundo Machado (2005, 
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p. 158), concebido como uso com finalidades comunicativas e expressivas não é ação 

deliberada, mas deve ser dimensionado como manifestação da cultura. Nesse sentido, 

(...) é dispositivo de organização, troca, divulgação, armazenamento, transmissão e, 

sobretudo, de criação de mensagens em contextos culturais específicos. 

O conceito de esfera de atividade conforme discutido pelo Círculo se torna, desta 

maneira, de grande importância para o estudo dos gêneros, uma vez que este leva em 

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

produção seria um dado projeto, tal qual o filme aqui escolhido como corpus, enquanto 

a circulação seria a maneira como ele transita, em qual esfera, e na recepção considera-

se o público, ou seja, a demanda deste projeto. 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 ou não naquele determinado campo. A ética, deste modo, não é 

compreendida de maneira kantiana, universal, mas sim constituída de acordo com o 

lugar do sujeito. 

No estudo dos gêneros discursivos a esfera de atividade pensa 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. 

 Na constituição do gênero, encontram-se três pontos que o caracterizam: o 

conteúdo, ou seja, aquilo sobre o que se fala; a forma, sendo o meio específico pelo qual 

o conteúdo será colocado; e o estilo, que engloba a forma e o conteúdo, caracterizando 

particularidades e tons específicos para cada gênero discursivo. Ao se discutir sobre 

características que envolvem a constituição de um gênero, o Círculo se utiliza do 

conceito de arquitetônica, que se preocupa com os elementos que, de fato, constroem o 

objeto a ser estudado, pois “no campo da estética bakhtiniana, a arquitetônica é a 

construção ou estruturação da obra, que une e integra o material, a forma e o conteúdo.” 

(SOBRAL, 2005, p.111).  

Os gêneros discursivos, para o Círculo, são divididos em dois grupos: os 

primários e os secundários, sendo aqueles de constituição menos complexa que estes. 

Os gêneros secundários poderão ser considerados elaborados por se ligarem mais ao 

campo de códigos de comunicação complexos e estarem presentes, por exemplo, em 

textos estéticos. Essa divisão não visa à hierarquização, mas sim à simples divisão entre 

gêneros mais comuns, mais facilmente encontrados e produzidos e gêneros 
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diferenciados ou elaborados. O gênero cinema, por exemplo, pode ser considerado um 

gênero secundário de acordo com o Círculo, pois sua estruturação rica em formas 

complexas permite transportar situações de gêneros primários, ou seja, do cotidiano, 

para produções mediadas pelos diversos recursos do cinema (som, fotografia, 

movimento da câmera, música, iluminação, entre outros).  

 Para Bakhtin, os gêneros discursivos sinalizam as possibilidades combinatórias 

entre as formas da comunicação oral imediata e as formas escritas. Gêneros primários e 

secundários são, então, misturas:  

Durante o processo de sua formação, os gêneros secundários absorvem e 

assimilam os gêneros primários (simples) que se constituíram na 

comunicação discursiva imediata. Os gêneros primários, ao integrarem os 

gêneros secundários, transformam-se e adquirem uma característica 

particular: perdem sua relação imediata com a realidade dos enunciados 

alheios. (BAKHTIN, 1988, p. 62)  

 

Ao escolher como corpus deste trabalho o gênero cinema, reconhecemos outros 

gêneros discursivos dentro do filme, no caso, o musical Across the Universe. Por se 

encontrarem presentes na obra cinematográfica diversos gêneros (um gênero no interior 

de outro), conclui-se que ele se constitui, arquitetonicamente, como intergenérico. 

Como já foi comentado, o filme Across the Universe dialoga com a banda britânica The 

Beatles, suas canções e seu contexto histórico, assim como utiliza diferentes gêneros 

para dialogar com as canções (como a dança e a fotografia, por exemplo).   

O filme em questão apresenta, no interior do gênero ao qual pertence (o cinema), 

outros gêneros. A totalidade de intergêneros que constitui o filme não se esgota nos 

diálogos entre canções, porém estas já comprovam a constituição dialógica do gênero. E 

esta é a análise que esta pesquisa se propõe a realizar. 

Como os diálogos ocorrem entre enunciados e entre sujeitos, esta pesquisa 

também centra-se na concepção de sujeito que, para Bakhtin, está diretamente 

relacionado ao conceito de língua. Os estudos do Círculo discorrem sobre o sujeito 

sempre como um ser social, inserido num contexto de enunciação onde o outro é 

considerado um sujeito ativo. Assim, o sujeito é, no mínimo, dois: “eu” e “outro” ao 

mesmo tempo. A língua e a linguagem constroem o sujeito tanto quanto o sujeito se 

constrói por elas, pois “O ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas 

também refrata”, segundo Bakhtin/Volochinov (1992, p. 46).  

O Círculo compreende que na situação de interação confrontam-se dois sujeitos: 

um primeiro enuncia e o outro responde, tornando-se também um sujeito ativo, re-ativo, 
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reagente, responsivo. Responsividade que pode levar à construção de uma obra estética 

como o objeto da presente pesquisa. Desse ponto de vista é que a abordaremos e a 

justificativa da perspectiva teórica adotada ocorre porque o próprio corpus a pede. Isso é 

importante porque a teoria não deve ser uma camisa de força, uma forma onde tudo 

deve caber. Ao contrário, ela é o instrumental que colabora para a compreensão do 

corpus pesquisado, por ele solicitado, e é essa a perspectiva aqui adotada.  

 Em vez de haver um conjunto de signos de sentidos determinados de uma vez 

por todas, imutáveis, há, antes, um conjunto de possibilidades de produção de sentidos, 

a par de significações (no sentido bakhtinano). Essas possibilidades, indefinidas até que 

alguém fale, só se tornam realidade na interação e de acordo com suas necessidades. Por 

isso, quando se escolhe algo para ser dito também já se compreende e avalia o que será 

proferido de acordo com as relações sociais e históricas que estão presentes nessa 

interação em especial. Considerar apenas a estabilidade dos gêneros significa colocá-los 

numa camisa de força que não lhes permite a vivacidade que possuem, bem como 

considerar apenas a sua mobilidade não permite a recorrência que têm. Por isso, este 

projeto prevê o jogo dialógico entre o estável e a mobilidade, pois é assim que acredita-

se, em concordância com a perspectiva teórica acolhida, que o gênero se forme e 

comporte: em sua relatividade estável, jamais estática.  

 O filme Across the Universe, conforme comentado anteriormente, é um musical 

que possui em sua trama apenas canções da banda britânica The Beatles dos anos 

sessenta. As canções inseridas no filme dialogam com o contexto dos músicos bem 

como apresentam características musicais de revisitação destas, típicas do momento 

histórico de produção do filme, e se encaixam no discurso do sujeito que as interpreta 

no enredo. As canções e as situações escolhidas para serem cantadas, em cada momento 

específico do filme, acontecem em relações dialógicas, entre os sujeitos e as letras das 

canções, entre as canções e a situação pela qual os personagens passam no musical.  

Todas as canções serão analisadas ao longo da pesquisa, sendo cada uma 

considerada individualmente e no coletivo do musical. As canções de The Beatles 

inseridas no filme já foram identificadas e são vinte e oito (28):   

. “Girl”, Rubber Soul, 1965;  

. “Helter Skelter”, The Beatles, 1968;  

. “Hold Me Tight”, With The Beatles, 1963;  

. “All My Loving”, With The Beatles, 1963;  

. “I Want To Hold Your Hand”, I Want To Hold Your Hand, 1963;  

. “With A Little Help From My Friends”, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967;  

. “It Won’t Be Long”, With The Beatles,1963;  

. “I’ve Just Seen A Face”, Help!, 1965;  
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. “Let It Be”, Let It Be, 1970;  

. “Come Together”, Abbey Road, 1969;  

. “Why Don’t We Do It In The Road”,The Beatles, 1968;  

. “If I Fell”, A Hard Day’s Night, 1964;  

. “I Want You”, Abbey Road, 1969;  

. “Dear Prudence”, The Beatles, 1968;  

. “I Am The Walrus”, Hello Goodbye, 1967;  

. “The Benefit Of Mr. Kite”, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967;  

. “Because”, Abbey Road, 1969;  

. “Something”, Abbey Road, 1969;  

. “Oh Darling”, Abbey Road, 1969;  

. “Strawberry Fields”, Penny Lane, 1966;  

. “Revolution”, Hey Jude, 1968;  

. “While My Guitar Gently Weeps”, The Beatles, 1968;  

. “Happiness Is A Warm Gun”, The Beatles, 1968;  

. “Blackbird”, The Beatles, 1968;  

. “Hey Jude”, Hey Jude, 1968;  

. “Don’t Let Me Down”, Don’t Let Me Down, 1969;  

. “All you need is love”, Ally ou need is love, 1967;  

. “Across the Universe”, No One’s Gonna Change Our World, 1969. 

 

O diálogo entre as canções, suas letras e os momentos em que são interpretadas 

no interior do filme escolhido também traz referenciações externas ao filme, como a 

figura do “Tio Sam”, famoso desenho que chamava os jovens norte-americanos a fazer 

parte do exército. A frase padrão desta figura, em inglês, diz “Eu quero você” (I want 

you). Uma das canções de The Beatles reconhecida no contexto do corpus tem o mesmo 

título: “I want you”. A letra da canção diz “I want you (eu quero você)/ I want you so 

bad (eu quero você tanto)/ it’s driving me mad (está me deixando louco)/”, a letra desta 

canção está inserida em um momento do filme em que uma personagem jovem, do sexo 

masculino, é obrigada a se apresentar para alistamento no exército. A cena em questão é 

muito expressiva na totalidade do filme, pois as opiniões e forças controversas em 

relação à guerra do Vietnã são uma constante ao longo da narrativa do musical.  

A figura do “Tio Sam” aparece ao mesmo tempo em que a canção é interpretada, 

dando assim voz ao desenho, que canta “I want you” para os jovens americanos: 

 

Fig.1 Cena do filme em que a figura canta. 
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A voz representada pela figura (e pela interpretação da letra da canção) do Tio 

Sam dialoga com a voz do capitalismo, ou até mesmo a voz dos EUA e seu governo, 

que na época à qual o filme se refere, de fato buscava cativar os jovens para se 

alistarem, levando-os, desta maneira, a ajudar nas questões políticas do país, mais 

especificamente, a guerra no Vietnã.  

Na sequência desta canção no filme a personagem adentra o local em que fará o 

alistamento para o exército e logo aparecem figuras de soldados homens-bonecos, todos 

se movendo em sincronia e entoando a letra de “I want you”. 

  

Fig.2 Cena em que aparecem as figuras dos soldados. 

 

 A movimentação e a coreografia dos militares nesta cena, além de dialogar com 

a letra da canção, que deseja ter os jovens no exército, faz referência à disciplina e à 

obediência exigida no meio militar, pois os soldados cantam e dançam em passos 

sincronizados e precisos. 

 Ainda em diálogo com a frase “Eu quero você” os soldados também 

demonstram o poder de hierarquização que todo o exército e a própria figura do “Tio 

Sam” exercem sobre os jovens norte-americanos que são obrigados a se alistar e a servir 

o seu país, tornando-se assim, inferiores às vontades dos militares. 
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 Fig.3 Cena em que os militares dominam os jovens. 

 

 A dança que até então mostrava os militares em movimentos conjuntos recebe a 

participação dos jovens, fragilizados, com pouca roupa, conforme parte do processo 

exigido no alistamento. Ao longo da coreografia ritmada a partir das frases: “Eu quero 

você”, “Eu quero você tanto”, “Está me deixando louco”, os jovens se mantêm sempre 

abaixo dos soldados, dialogando com a questão da superioridade e da dominação por 

parte do exército. A pressão exercida pelo meio militar no contexto do filme e da época 

que ele retrata é figurativizada pelos soldados nesta canção.   

 Ao final da canção a letra repete a frase “She’s so heavy (ela é tão pesada)” e 

revela os mesmos jovens do alistamento em um outro cenário, de aparência mais árida e 

não habitada, como um cenário de guerra. Enquanto os “futuros militares” cantam “Ela 

é tão pesada” a estátua da liberdade aparece, sendo carregada por todos eles. 

  

 Fig.4 Cena em que a estátua é carregada. 

 

 O diálogo com a letra da canção fica mais explícito a partir da aparição da 

estátua da liberdade, pois desta maneira ela se torna o fardo pesado que eles são 
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obrigados a carregar. Ao cantarem “Ela é tão pesada” a referencia à estatua está visível, 

porém a simbologia e a representação que esta figura leva consigo também 

transparecem o diálogo com todo o país e o governo norte-americano. Aquela que é “tão 

pesada” não precisa ser apenas a estátua, mas sim toda a obrigação, a exigência e falta 

de opção que os jovens encontram na idade de se alistarem, eles carregam o fardo do 

dever de servir, querendo ou não.  

 Na última cena da canção, como uma espécie de encerramento da ideia e dos 

diálogos promovidos pela canção e pela sequencia de situações a personagem em foco 

aparece embalada e carimbada, ou seja, registrada como produto, como objeto do 

exército ao qual foi obrigada a se alistar. 

  

 Fig.5 Cena em que o homem vira produto. 

  

 Todo o desejo e necessidade de ter os jovens no alistamento militar são 

resumidos nesta cena final, uma vez que a canção “I want you (eu quero você)” foi 

explorada em diálogos com embates de valores e demonstração de domínio do exército 

sobre o jovem norte americano, que neste encerramento, passa a pertencer 

explicitamente ao governo.  

 A sequência de cenas até aqui analisadas demonstram as possibilidades de 

diálogos entre gêneros, pois gêneros como a canção e a dança estiveram inseridos no 

interior de outro gênero, o cinema.  

Deste modo, a análise dialógica do cinema justifica-se também por configurar 

um campo fértil para se pensar os estudos dos gêneros, bem como a análise do filme 

musical como tipo específico do gênero cinema. Além disso, esta pesquisa também 

pode contribuir para se pensar diálogos como constituintes de dado tipo ou gênero 

discursivo, não apenas entre filmes e canções, mas também entre os discursos e temas 
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internos e externos ao mesmo gênero ou a gêneros distintos que, incorporados de 

determinada maneira, podem ou não revelar peculiaridades intergenéricas, num 

movimento dialógico de entrada e saída simultânea e constante do enunciado 

selecionado como objeto pesquisado. E é isso que configura o caráter dialógico, tal qual 

concebido por Bakhtin e seu Círculo, conforme assinala Stam (que se refere-se, 

especificamente, ao cinema): 

  

Esse conceito multidimensional e interdisciplinar do dialogismo, se aplicado 

a um fenômeno cultural como um filme, por exemplo, referir-se-ia não 

apenas ao diálogo dos personagens no interior do filme, mas também ao 

diálogo do filme com filmes anteriores, assim como ao “diálogo” de gêneros 

ou de vozes de classes no interior do filme, ou ao diálogo entre as várias 

trilhas (entre a música e a imagem, por exemplo). Além disso, poderia 

referir-se também ao diálogo que conforma o processo de produção 

específico (entre produtor e diretor, diretor e ator), assim como às maneiras 

como o discurso fílmico é conformado pelo público, cujas reações potenciais 

são levadas em conta. (STAM, 1992, p. 34) 

 

 De acordo com Stam, o gênero cinema, e no caso desta pesquisa, o filme 

musical, proporciona diálogos como respostas ao que se assiste e ao que se conhece, ao 

que já existia antes do filme e o que será feito após sua produção, circulação e recepção, 

sem esgotar assim, as possibilidades de crescimento da espiral que se desenha a partir 

do movimento dialógico. Pensar como essa espiral se configura a partir do filme 

musical Across the Universe é a proposta desta pesquisa. 

A canção dos Beatles selecionada para esta cena que foi discutida cumpre os 

propósitos de relações entre a experiência vivida pela personagem, em particular, e o 

enredo do filme, como um todo. O rock e a rebeldia da banda britânica dos anos 

sessenta dialoga com o posicionamento dos ideais dos personagens do musical que se 

envolvem na causa contra a guerra. As canções dos Beatles foram compostas como 

respostas aos acontecimentos mundiais da sua época, e nesta cena do musical Across the 

Universe a canção “I want you” é revisitada e resignificada no mesmo contexto 

histórico (época da guerra fria), porém com o estilo e a forma de um gênero diferente, o 

cinema, e um tipo específico, o musical.  

 

Objetivos 

 

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

 

. Refletir, por meio de uma análise dialógica específica (de Across the Universe), acerca 

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

composto como intergenérico, interdiscursivo e intertextual.  

 

Objetivos Específicos 

 

. Analisar como o filme musical Across the Universe incorpora as canções de The 

Beatles como tema de seu discurso; 

. Compreender, por meio da análise dialógica discursiva, as relações existentes no filme 

Across the Universe com as questões políticas e sociais norte americanas dos anos 

sessenta, bem como com alguns acontecimentos contemporâneos. 

 

Material e Método 

 

A perspectiva teórica utilizada 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, entre outros). O método utilizado é o interpretativo.  

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

etapas de análise que partem do texto, mas o vêem sempre no âmbito de sua 

mobilização pelo gênero, por meio do discurso. Para isso, parte-se das concepções de 

gênero (composição, forma e conteúdo) e intergênero, esfera de atividade, sujeito e 

diálogo, interdiscurso e intertexto da filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin. 

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.  

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 e à 
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intertextualidade do e no objeto, bem como, no caso do corpus desta pesquisa, à 

construção da arquitetônica do musical Across the Universe.  

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 o olhar do analista não consegue fixar-se 

estritamente num dado “ponto” do corpus, e, mais do que isso, deve, necessariamente, a 

fim de preservar a unidade do discurso, ter presente os vários aspectos que o 

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

Com base nas idéias desenvolvidas pelo Círculo de Bakhtin, o sujeito (composto 

na e pela linguagem), constitui-se por meio e a partir do outro, da mesma maneira que o 

outro se constitui por meio e a partir do “eu” – relação ativa, em movimento dialógico. 

A análise dialógica do corpus procederá sob a ótica de diálogo do Círculo russo:  

 

O diálogo, por sua clareza e simplicidade, é a forma clássica da comunicação 

verbal. Cada réplica, por mais breve e fragmentária que seja, possui um 

acabamento específico que expressa a posição do locutor, sendo possível 

responder, sendo possível tomar, com relação a essa réplica, uma posição 

responsiva. (BAKHTIN, 1997, p. 294)  

 

 Para Bakhtin, o diálogo é a interação verbal em sentido amplo, pois a 

comunicação se constrói não apenas em voz alta, na interação face a face, mas também 

por meio daquilo que não foi dito, do se encontra na memória, do que se espera que seja 

respondido e do que de fato se responde. Ao considerar o conceito de diálogo do 

Círculo como a relação que se dá entre discursos, ressalta-se que essa relação não 

necessariamente acontece entre enunciados que se constituem num mesmo momento 

histórico ou entre enunciados que já aconteceram, mas também entre enunciados que 

ainda estão por vir, ou seja, o diálogo ocorre a partir do que se diz, do que foi dito e do 

que se espera que seja dito, enfim, engloba todo o processo da comunicação verbal.  

Bakhtin reitera a natureza dialógica do discurso ao escrever que “qualquer 

desempenho verbal inevitavelmente se orienta por outros desempenhos anteriores na 

mesma esfera, tanto do mesmo autor como de outros autores, originando um diálogo 

social e funcionando como parte dele” (1997, p. 76). Nesse sentido, podemos considerar 

o dialogismo como o jogo da diferença entre o texto e, como ele escreve, “todos os seus 

outros: autor, intertexto, interlocutores reais e imaginários e o contexto comunicativo”.  
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 Ao definir como corpus um exemplar de filme musical do gênero cinema, este 

projeto o reconhece como tipo específico de um gênero secundário (esta é a premissa da 

qual parte a pesquisa aqui proposta), pois sua estruturação rica em formas complexas 

permite transportar situações de gêneros primários para produções mediadas pelos 

diversos recursos do cinema (som, fotografia, movimento da câmera, entre outros).  

Conforme exposto, a constituição dialógica do texto em questão será 

considerada tendo em mente que, segundo Fiorin (2008), o diálogo de um discurso 

ocorre pela relação enunciado-enunciado, sujeito-sujeito e sujeito-enunciado. Na 

presente proposta de pesquisa, a análise de Across the Universe, como exemplo de filme 

musical, considera a constituição do gênero discursivo cinema em sua arquitetônica 

(material, forma e conteúdo) e na esfera de atividade em que circula.  

 

Plano de Trabalho e Cronograma de Execução 

 

O plano de trabalho deste projeto será desenvolvido em 24 meses (de fevereiro 

de 2012 a janeiro de 2014), com atividades realizadas em 4 semestres: 

 

. Fevereiro – Julho de 2012: Cumprimento de créditos e embasamento teórico. 

. Agosto 2012 – Janeiro de 2013: Embasamento teórico, análise contextual, início da 

análise do corpus, cumprimento de créditos e relatório parcial das atividades realizadas. 

. Fevereiro – Julho de 2013: Finalização da análise do corpus, análise dos resultados, 

escrita da dissertação e exame de qualificação. 

. Agosto de 2013 – Janeiro de 2014: Revisão final da escrita, entrega da dissertação, 

defesa da dissertação e entrega do relatório final das atividades desenvolvidas. 

 

Os encontros de orientação e a continuação da participação da aluna nas 

reuniões do GED – Grupo de Estudos Discursivos serão semanais.  

Além disso, a proponente deste projeto se compromete 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 se compromete em 

apresentar os resultados da pesquisa em forma de publicação de artigos em periódicos 

indexados da área e de capítulos de livros.    

Claro que essas atividades não serão realizadas de maneira estanque, como 

descritas acima. Por isso, para a melhor visualização do cronograma de execução 
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proposto, segue a tabela em que, por exemplo, a fundamentação teórica e a análise do 

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

 

Etapas 1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 

     

Embasamento teórico X X X X 

Contextualização  X   

Créditos em disciplinas X X   

Análise do corpus X X X X 

Relatório Parcial  X   

Exame de Qualificação   X  

Relatório Final    X 

Defesa da dissertação    X 

Créditos em Eventos X X X X 

GED X X X X 

Orientação X X X X 

 

Forma de análise dos resultados 

 

Os instrumentos de análise do corpus desta pesquisa se voltarão para as 

dimensões linguística e translinguística do filme elencado como corpus deste projeto.  

A análise dos resultados será feita de maneira interpretativa e qualitativa e terá, 

como fundamento, os estudos do Círculo de Bakhtin e de pesquisadores da área (como 

Amorim, Bezerra, Brandist, Brait, Bubnova, Faraco, Fiorin, Grillo, Machado, 

Marchezan, Miotello, Paula, Ponzio, Rojo, Sobral, Vauthier, Zavala, entre outros).  

Os resultados desta pesquisa serão divulgados por meio de apresentações de 

trabalhos em eventos da área e publicações (artigos e capítulos de livros). 

As singularidades e as relações dialógicas discutidas a partir do filme Across the 

Universe não buscam esgotar a espiral de ligações dialógicas de cada enunciado, mas 

sim a fazer crescer e ganhar novas (re)forma-ações únicas. 

Acredita-se que o empenho em demonstrar a importância do estudo e da análise 

do gênero cinema e do filme musical, com o intuito de compreender o mais 

profundamente possível sua constituição e abrangência, por meio da busca dos 

elementos linguísticos e translinguísticos que compõem a sua tessitura textual e 

discursiva, permitirá contribuir com os estudos dos gêneros.  
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