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Área de Concentração: Linguística 

 

Linha de Pesquisa: Análise Dialógica do Discurso – Círculo de Bakhtin 

 

RESUMO: Este projeto pretende examinar, a partir da concepção filosófico-dialógica 

do Círculo de Bakhtin, Medvedev e Volochinov, a organização dos elementos 

lingüísticos e translinguísticos de gêneros discursivos, relacionados às esferas de 

atividades (a inserção sócio-histórica da linguagem e dos sujeitos) em que são 

produzidos, circulam e são recebidos. Para isso, parte de uma proposta de estudo com 

base nos conceitos de sujeito, ética e estética, ideologia, carnavalização, cronotopia e 

exotopia. Este projeto se justifica por colaborar com os estudos dos gêneros discursivos. 

A premissa é a de que os gêneros são dialógicos, uma vez que relativamente estáveis e 

que a linguagem é concebida, na episteme do Círculo russo, como “organismo vivo”, 

em constante movimentação. A hipótese da pesquisa é a de que é impossível refletir 

sobre os gêneros como textualidades apartadas de suas historicidades, bem como dos 

sujeitos que o utilizam, já que é em sociedade, na relação de comunicação responsiva e 

responsável, num dado espaço e num dado tempo, que a linguagem se movimenta e os 

gêneros surgem e adquirem sentido. O procedimento teórico-metodológico será o 

interpretativo, de natureza analítico-descritiva. O objetivo é criar um espaço de 

formação de pesquisa com professores e alunos de Letras no GED – Grupo de Estudos 

Discursivos, possibilitando-lhes a iniciação e o desenvolvimento de projetos de pesquisa 

na área da Linguística, especificamente voltados para os estudos discursivos e, em 

especial, calcados nos gêneros do discurso. Com isso, pretende-se contribuir com a 

efetiva implantação de uma nova linha de pesquisa na UNESP – Assis, visando a 

formação acadêmica global e a vivência universitária integral de todos os envolvidos, 

bem como fortalecer o GED e propiciar diálogos entre pesquisadores em âmbito local, 

regional, nacional e internacional. 

 

Área de Estudos: Análise Dialógica do Discurso; Círculo de Bakhtin; gêneros do 

discurso; diálogo; arquitetônica. 

 

Introdução 

 

 Conceber a linguagem numa perspectiva bakhtiniana significa encará-la do 

ponto de vista de sua dialogia, uma vez que, a partir desse conceito-chave, as 

concepções do Círculo (gênero, cronotopia, exotopia, responsabilidade, responsividade, 

ato/atividade/evento, carnaval, polifonia, eu-outro, consciência, signo ideológico, 

translinguística, semiose, forças centrífugas e centrípetas, reflexo e refração, 



 

 

comunicação, enunciado e discurso, entre outras) se desenvolvem e transitam em tantas 

áreas e são tão amplas as abordagens que tipologizar seus estudos nos apresenta como 

um risco à não compreensão de seu pensamento dialógico. Afinal, seja ao tomarmos o 

teórico russo Mikhail Mikhailóvitch Bakhtin de maneira isolada seja como um dos 

integrantes do Círculo, vemos que ele já foi denominado teórico da literatura, linguista, 

filósofo da linguagem, teólogo, historiador da cultura, estética e filologia, entre outras 

designações, tamanha a sua transitoriedade entre áreas e aplicabilidade em objetos 

díspares. Além disso, não podemos falar do Círculo sem mencionar a importância da 

amizade entre Bakhtin, Medvedev e Volochinov e da relação dialógica de seus escritos 

teóricos – feitos a quatro ou a seis mãos e, por vezes, por meio de trocas de identidades 

sob pseudônimos. Isso, para tratarmos apenas dos expoentes mais conhecidos do 

Círculo, sem sequer mencionarmos os demais membros do mesmo (como Yudina, 

Pumpianskii, Kanaev, Kagan, Zubakin, Vaguinov, Sollertinski), todos de suma 

importância. Talvez, a questão da produção teórica autoral dialógica que constitui o 

próprio Círculo seja a peça chave que possa indicar a transitoriedade e o interesse de 

diversas áreas por suas ideias, bem como explique o procedimento metodológico de 

seus estudos, pois o diálogo, em todos os sentidos, é o centro nervoso da teoria 

bakhtiniana, em torno do qual os demais conceitos são formulados.  

A noção “signo ideológico”, por exemplo, em uma relação de diálogo com o 

marxismo, é definida por Bakhtin/Volochinov na obra Marxismo e filosofia da 

linguagem, em função da potencialidade de refração de todo fenômeno sócio-

ideológico, ou seja, é o modo de transpor a realidade objetiva conveniente à consciência 

humana. Nesse sentido, a noção de signo ideológico demonstra a tese do Círculo sobre 

o caráter essencialmente material de todo acontecimento dessa ordem. A afirmação que 

abre o livro propõe que a ideologia é expressa via material semiótico e, contrariamente, 

tudo que é expresso ou possível de ser expresso, possui um valor ideológico: os objetos 

materiais apresentam-se dispostos entre os fenômenos ideológicos – como a palavra, o 

texto, o discurso (slovo, em russo) – segundo o critério de sua própria realização 

material. Logo, o signo ideológico encontra uma manifestação natural na entoação 

enquanto expressão de valor ou de caráter ideológico. Desse modo, nenhuma percepção 

não-dialógica é possível no âmbito do pensamento bakhtiniano, uma vez que a 

consciência humana encontra-se organizada por meio de valores sócio-ideológicos. 

 A obra de Bakhtin surge no cenário acadêmico internacional na década de 80 do 

século XX, graças aos esforços de Kristeva e Todorov em divulgar o pensamento do 



 

 

filósofo russo sobre literatura – esta, concebida como a criação estética particularmente 

bem-sucedida de um tipo (representativo) de texto e de discurso que, por sua vez, 

expressa a relação humana. Authier-Revuz cuidou da divulgação na área da linguística, 

especialmente quando teorizou sobre as noções de “heterogeneidade mostrada” e 

“heterogeneidade constituída”, elaborando uma extensão teórica do pensamento 

bakhtiniano ao que diz respeito à evidência do outro no discurso e fez isso a partir dos 

elementos discursivos organizados pelos mecanismos textuais. Até hoje se discute o 

lugar de Bakhtin. Talvez, sua riqueza esteja exatamente em sua falta de lugar. Melhor, 

na abertura de seu pensamento (e, consequentemente, de sua teoria), “inclassificável”, 

como o denominaram Paula e Stafuzza (2010). 

Se, por um lado, Bakhtin (e seu Círculo) ganhou o status de respeitável teórico 

da literatura moderna, outros “Bakhtins” surgiram para sofisticar um perfil que já estaria 

mais ou menos especificado em suas obras como pertencente à literatura: ao mesmo 

tempo em que se suspeitava dos nomes autorais sombreados por Bakhtin, apareciam 

textos inéditos do autor – ensaios sobre o discurso romanesco, escritos nas décadas de 

30 e 40; textos de filosofia escritos nos anos de juventude, como o importante Para uma 

filosofia do ato; entre outros. Além desse conjunto de trabalhos mais ou menos 

circunscritos à filosofia da linguagem e à literatura, os pesquisadores também 

descobriram textos bakhtinianos com temáticas díspares das habituais. Temáticas que 

englobam outras áreas, como é o caso do artigo Vitalismo contemporâneo, sobre a 

fisiologia do cérebro, assinado por I. I. Kanaiev; e o livro Freudismo, assinado por 

Volochinov. Perante o excesso de documentos emergidos no meio intelectual, é natural 

que ocorressem equívocos de interpretação, pois seria necessário tempo para que toda a 

sua obra fosse assimilada – o que começa a acontecer somente no início deste século.  

 Com os textos de Clark e Holquist e os estudos de Morson e Emerson, o Círculo 

de Bakhtin começa a ser considerado, no campo das ciências humanas, leitura 

imprescindível no meio intelectual acadêmico e a produção de trabalhos que envolvem 

conceitos bakhtinianos começa a ter suas extensões teóricas por profissionais das mais 

diversas áreas e, em especial, na linguística. 

 O interesse não apenas foi crescendo em se ler a obra do Círculo de Bakhtin e 

pensar em suas relações teóricas como também em se debater sobre a obra e o 

pensamento do filósofo da linguagem. O diálogo com Jakobson, Marx, Saussure, 

Cassirer, Kant, entre outros pensadores, nesse sentido, é sine qua non, uma vez o 

Círculo dialoga com muitos pensadores e áreas.  



 

 

Apenas no final dos anos 80, início dos anos 90, é que Bakhtin (e seu Círculo) 

começa a ser lido e discutido mais fortemente na e pela academia. Todavia, ao se 

instaurar no Brasil, mesmo com a falta de textos importantes oficialmente não existentes 

em português (como o de Medvedev, até hoje, não traduzido – mas a caminho), o 

Círculo adentra inclusive nos currículos institucionais de diversos cursos e áreas: a 

Pedagogia, já encantada pelas recentes traduções de Vigotski, encontra em Bakhtin um 

sério interlocutor para a recente redemocratização do ensino e os seus debates 

educacionais; as Ciências Sociais e a História encontram uma leitura especial do 

marxismo e da ideologia e ainda o tomam em suas linhas de pesquisa que reflitam 

questões de cultura e sociedade; a Letras passa a olhar sob outra perspectiva as 

concepções de linguagem, signo (ideológico), gênero, linguística, translinguística, 

comunicação, discurso, sujeito, entre outras. Mas os estudos bakhtinianos extrapolam as 

ciências humanas (onde predominam), pois há registros de pesquisas que contam com 

esse aporte teórico, entre outros, na biologia e na engenharia, por exemplo. Isso é 

enriquecedor e ocorre de maneira dialógica no Brasil, pois encontramos, em eventos 

acadêmicos, com estudiosos das diversas áreas, com preocupações distintas, que se atêm 

e colaboram com pesquisas a partir do aporte bakhtiniano, com grande interesse, o que 

estimula a pluralidade de pesquisas produzidas, com corpora distintos.  

Este projeto centra-se na questão dos estudos dos gêneros discursivos 

relacionado ao dialogismo como constituição sine qua non da arquitetônica do Círculo 

e, para isso, parte da organização dos elementos constitutivos dos gêneros, na Letras e, 

especificamente, voltada para as teorias e análises lingüísticas e translinguísticas. 

  A nossa adoção às concepções filosóficas bakhtinianas de linguagem estão 

calcadas em Brait, pois, como a autora, consideramos a proposta dos estudos do Circulo 

russo como uma teoria analítica discursiva no sentido em que 

 

(...) não se pode negar que o pensamento bakhtiniano representa, hoje, uma das 

maiores contribuições para os estudos da linguagem, observada tanto em suas 

manifestações artísticas como na diversidade de sua riqueza cotidiana. Por essa 

razão, mesmo consciente de que Bakhtin, Voloshinov, Medvedev e outros 

participantes do que atualmente se denomina Círculo de Bakhtin jamais tenham 

postulado um conjunto de preceitos sistematicamente organizados para 

funcionar como perspectiva teórico-analítica fechada, o conjunto das obras do 

Círculo motivou o nascimento de uma análise/teoria dialógica do discurso (...). 

(BRAIT, 2006, p. 9/10). 

 

Brait denomina “teoria dialógica do discurso” como 

 



 

 

(...) a indissolúvel relação existente entre língua, linguagens, história e sujeitos 

que instaura os estudos da linguagem como lugares de produção de 

conhecimento de forma comprometida, responsável, e não apenas como 

procedimento submetido a teorias e metodologias dominantes em determinadas 

épocas. Esse embasamento constitutivo diz respeito a uma concepção de 

linguagem, de construção e produção de sentidos necessariamente apoiadas nas 

relações discursivas empreendidas por sujeitos historicamente situados. 

(BRAIT, 2006, p. 10) 

 

 Assim, Brait concebe os estudos da linguagem empreendidos pelo Círculo como 

formulações em que o conhecimento é concebido de forma “viva”, produzido e recebido 

em contextos históricos e culturais específicos.  Sob esse prisma, a compreensão da 

“metalingüística”, tal qual sugerida por Bakhtin, é fundamental para entender a 

concepção de Brait acerca dos estudos bakhtinianos como teoria/análise do discurso. 

 Segundo Brait (2006, p. 10), “No início do capítulo ‘O discurso em 

Dostoiévski’, encontra-se o primeiro momento em que uma ‘análise/teoria dialógica do 

discurso’ é proposta”. No capítulo citado por Brait, Bakhtin afirma que 

 

Intitulamos este capítulo “O discurso em Dostoiévski” porque temos em vista o 

discurso, ou seja, a língua em sua integridade concreta e viva e não a língua 

como objeto específico da Lingüística, obtido por meio de uma abstração 

absolutamente legítima e necessária de alguns aspectos da vida concreta do 

discurso. Mas são justamente esses aspectos, abstraídos pela Lingüística, os 

que têm importância primordial para os nossos fins. Por estes motivos, as 

nossas análises subseqüentes não são lingüísticas no sentido rigoroso do termo. 

Podem ser situadas na Metalingüística, subentendendo-a como um estudo – 

ainda não constituído em disciplinas particulares definidas – daqueles aspectos 

da vida do discurso que ultrapassam – de modo absolutamente legítimo – os 

limites da Lingüística. As pesquisas metalingüísticas, evidentemente, não 

podem ignorar a Lingüística e devem aplicar os seus resultados. A Lingüística 

e a Metalingüística estudam o mesmo fenômeno concreto, muito complexo e 

multifacético – o discurso, mas estudam sob diferentes ângulos de visão. 

Devem completar-se mutuamente e não fundir-se. (1981, p. 181). 

 

 Adiante, Bakhtin substitui o termo discurso, objeto pertencente tanto à 

Lingüística quanto à Metalingüística, como assinala Brait (2006, p. 12), por “relações 

dialógicas”. Com isso, Bakhtin, sem se esquecer que a preocupação da Metalingüística é 

também uma preocupação Lingüística (meta = além, extra, mas ainda lingüística), 

atribui uma “dimensão extralingüística” à Metalingüística: 

 

Assim, as relações dialógicas são extralingüísticas. Ao mesmo tempo, porém, 

não podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua enquanto 

fenômeno integral concreto. A linguagem só vive na comunicação dialógica 

daqueles que a usam. É precisamente essa comunicação dialógica que constitui 

o verdadeiro campo da vida da linguagem. Toda a vida da linguagem, seja qual 

for o seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a 

artística, etc.), está impregnada de relações dialógicas. Mas a Lingüística 



 

 

estuda a linguagem propriamente dita com sua lógica específica na sua 

generalidade, como algo que torna possível a comunicação dialógica, pois ela 

abstrai conseqüentemente as relações propriamente dialógicas. Essas relações 

se situam no campo do discurso, pois este é por natureza dialógico e, por isto, 

tais relações devem ser estudadas pela Metalingüística, que ultrapassa os 

limites da Lingüística e possui objeto autônomo e metas próprias. (BAKHTIN, 

1981, p. 182). 

 

 Essa citação traz à tona uma das características de abordagem dos estudos da 

linguagem do Círculo de Bakhtin: a análise não pode se centrar apenas externa ou 

apenas internamente, pois, segundo Brait (2006, p. 13), “Excluir um dos pólos é destruir 

o ponto de vista dialógico, proposto e explicitado pela teoria e pela análise, e dado como 

constitutivo da linguagem. É a bivocalidade de ‘diálogo’, situado no objeto e na maneira 

de enfrentá-lo, que caracteriza a novidade da Metalingüística”. Dessa forma, a 

abordagem bakhtiniana de linguagem considera as particularidades discursivas que 

apontam para contextos mais amplos, para um extralingüístico incluído no lingüístico. 

Assim, segundo Brait, o trabalho metodológico, analítico e interpretativo ocorre por 

meio da herança advinda da Lingüística de  

 

(...) esmiuçar campos semânticos, descrever e analisar micro e 

macroorganizações sintáticas, reconhecer, recuperar e interpretar marcas e 

articulações enunciativas que caracterizam o(s) discurso(s) e indicam sua 

heterogeneidade constitutiva, assim como a dos sujeitos aí instalados. E mais 

ainda: ultrapassando a necessária análise dessa ‘materialidade lingüística’, 

reconhecer o gênero a que pertencem os textos e os gêneros que nele se 

articulam, descobrir a tradição das atividades em que esses discursos se 

inserem e, a partir desse diálogo com o objeto de análise, chegar ao inusitado 

de sua forma de ser discursivamente, à sua maneira de participar ativamente de 

esferas de produção, circulação e recepção, encontrando sua identidade nas 

relações dialógicas estabelecidas com outros discursos, com outros sujeitos. 

(2006, p.13). 

 

Logo, para compreendermos a concepção teórica e analítica sugerida pelos 

trabalhos do Círculo de Bakhtin, devemos considerar o sujeito, que, para essa 

abordagem dialógica, é, sempre, composto a partir e por meio do “outro”. Assim, o 

“outro” é condição sine qua non para a existência do “eu”. 

 Entretanto, como afirma Brait (2006, p. 21), “Postular a existência de uma 

teoria/análise do discurso” em Bakhtin “exige, por assim dizer, uma reconstituição do 

percurso desse pensamento”. Em síntese, podemos dizer que, apesar do Círculo de 

Bakhtin ter produzido seus trabalhos sobre a linguagem desde a segunda década do 

século XX, os linguistas entraram em contato com esse pensamento no final da década 

de 70, por meio de Marxismo e Filosofia da Linguagem (1992). Nesse momento, Brait 



 

 

(2006, p. 22) afirma que esse texto aparece como uma espécie de “terceira margem dos 

estudos da linguagem” por propor a inclusão do sujeito e da história a esses estudos. 

Essa nova perspectiva de estudo da linguagem, no livro de Bakhtin/Volochinov, aparece 

simbolizada na idéia de “signo ideológico”.  

 A concepção de que todo signo é ideológico advém do fato de que nenhuma 

ideologia pode aparecer fora dos signos, portanto, nenhum signo está despido de 

ideologia. O salto proposto ao estudo da linguagem sob essa perspectiva foi o de 

observá-la em uso, na combinatória das dimensões da langue e da parole, do 

social/sistêmico e do individual/social, conforme Brait (2006, p. 23), “como forma de 

conhecer o ser humano, suas atividades, sua condição de sujeito múltiplo, sua inserção 

na história, no social, no cultural pela linguagem, pelas linguagens.”. 

 Contudo, de acordo com Brait, o texto Problemas da poética de Dostoiévski 

(1997) é que traz, com a formulação do conceito de polifonia, uma das mais importantes 

características de uma teoria/análise dialógica do discurso sugerida por Bakhtin também 

em outros textos (como ocorre com a formulação dos conceitos de carnaval, cultura 

popular e riso, em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 

François Rabelais (1987), por exemplo). Que características? Não utilizar concepções 

teóricas como “camisas de força” ou, nas palavras de Brait (2006, p. 24), “não aplicar 

conceitos a fim de compreender um discurso, mas deixar que os discursos revelem sua 

forma de produzir sentido, a partir do ponto de vista dialógico, num embate”. Assim, a 

abertura teórico-analítica em Bakhtin não significa uma falta de metodologia ou de 

sistematização formal, mas, ao contrário, essa abertura é a própria proposta teórico-

analítica, pois, como afirma Amorim (2003, p. 12), 

 

(...) a produção de conhecimento e o texto em que se dá esse conhecimento são 

uma arena onde se confrontam múltiplos discursos. Por exemplo, entre o 

discurso do sujeito analisado e conhecido e o discurso do próprio pesquisador 

que pretende analisar e conhecer, uma vasta gama de significados conflituais e 

mesmo paradoxais vai emergir. Assumir esse caráter conflitual e problemático 

das Ciências Humanas implica renunciar a toda ilusão de transparência: tanto 

do discurso do outro quanto de seu próprio discurso. E é portanto trabalhando a 

opacidade dos discursos e dos textos, que a pesquisa contemporânea pode fazer 

da diversidade um elemento constituinte do pensamento e não um aspecto 

secundário. 

 

 Como nosso intuito aqui é explicitar o pilar teórico-analítico desta proposta de 

pesquisa, utilizamos o que Brait (2006, p. 28) denomina “algumas características dessa 



 

 

teoria/análise dialógica” do discurso sugerida por Bakhtin: “fazer da análise um 

processo de diálogo entre sujeitos, no sentido forte assumido pelo termo”.  

 Em outras palavras, o que procuraremos construir é, como afirma Brait (2006, p. 

29), com relação às contribuições bakhtinianas para uma teoria/análise dialógica do 

discurso, “(...) um corpo de conceitos, noções e categorias que especificam a postura 

dialógica diante do corpus discursivo, da metodologia e do pesquisador.”. Afinal, 

conforme Brait (idem), “A pertinência de uma perspectiva dialógica se dá pela análise 

das especificidades discursivas constitutivas de situações em que a linguagem e 

determinadas atividades se interpenetram e interdefinem, e do compromisso ético do 

pesquisador com o objeto, que, dessa perspectiva, é um sujeito histórico.”.   

 Duas são as hipóteses de trabalho deste projeto: a primeira é a eleição do 

conceito de diálogo como norteador, organizador das reflexões bakhtinianas, nelas 

incluída a noção de gênero do discurso; a segunda refere-se ao gênero discursivo como 

organização, arranjo sócio-histórico e cultural da constituição do sentido.  

Neste projeto, propomo-nos a trabalhar a constituição dialógica do gênero 

discursivo, partindo de seus aspectos lingüísticos, a fim de compreender sua 

translinguística. Essa é uma relação dinâmica, um processo e não um produto 

acabado. Ora, se os gêneros são entendidos como “relativamente estáveis”, ou seja, 

estáveis e dinâmicos, esses processos de formação de gêneros compõem a constituição 

contínua dos gêneros relativamente cristalizados e, ao mesmo tempo, em formação. 

Trata-se da linguagem em seu sentido amplo, tal qual o compreende o Círculo russo.  

Partimos do princípio de que convergem para o conceito de gênero discursivo 

não apenas a forma composicional, o tema e o estilo, costumeiramente citados em 

estudos de gênero, mas também o conceito de forma arquitetônica. Essas estratégias são 

empregadas por meio da mobilização de dispositivos enunciativos vinculados com um 

dado gênero, ou com certo número de gêneros, e têm por material as formas da língua e 

as formas de textualização. Estas últimas, por sua vez, se vinculam com os gêneros, no 

âmbito das relações interlocutivas, mediante a formação de discursos, que são parte de 

discursividades (ou conjunto de discursos concretos de uma dada esfera de atividade).  

O texto é entendido como objeto material em que se manifesta um dado conjunto 

estruturado de formas da língua e formas de textualização que convergem para os, e são 

mobilizadas pelos, fins discursivos-genéricos de todo discurso dado.  

Medvedev (1994) nos permite dizer que o homem vê o mundo com os olhos do 

gênero (e dos discursos a ele ligados) e não do texto, embora este seja a realidade 



 

 

imediata que o analista encontra em seu trabalho e dele deva partir. Afinal, não há 

gênero ou discurso que se realize sem texto, bem como não há texto que exista sem 

discurso e sem gênero. Para destacar o valor da definição de gênero discursivo do 

Círculo, Medvedev (idem), ao reconhecer o valor do estudo dos aspectos da literatura 

em que se concentram os formalistas, destaca seu caráter restrito e busca demonstrar 

que não basta considerar o sentido de cada componente da obra para chegar ao sentido 

da totalidade formada a partir deles. Ele aponta para o fato de os formalistas, ao 

separarem a série literária das demais séries da construção ideológica da realidade social 

e histórica, e distinguirem a linguagem poética da linguagem cotidiana, perderem de 

vista o aspecto fundamental do literário, que é sua construção específica enquanto 

discurso, visto ser nisso que a literatura difere de outros discursos.  

O caráter constitutivo das formas de interlocução revela que o centro da 

formação e do uso de gêneros é a realidade em que surgem os enunciados concretos, o 

intercâmbio social, seja nos gêneros primários seja nos gêneros secundários. A 

textualização, nesse sentido, é um dos componentes a ser considerado no estudo de 

discursos, ao lado da discursivização e da inserção, formação e mobilização de gêneros, 

que constituem a base da arquitetônica dos discursos. 

Da arquitetônica do gênero, que advém de uma dada esfera de atividade (e não 

pode ser pensada sem ela), decorrem os demais processos que criam discursos. 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. A forma, para o 

Círculo de Bakhtin, é o resultado da ação arquitetônica autoral, intrinsecamente 

vinculada com o conteúdo e com o material, de que lança mão, não se restringindo, 

portanto, ao aspecto material, que faria dela mero artefato.  

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 escolhemos uma palavra, já entendemos e avaliamos o que vamos dizer de 

acordo com as relações sociais e históricas que temos com os outros.  

Este projeto congrega parâmetros do chamado “trato textual” a parâmetros do 

que se poderia chamar de “trato discursivo” e “trato genérico”, no âmbito das relações 



 

 

sociais, entendendo estas últimas como configuradas em linguagem e, ao mesmo tempo, 

como a base do sentido que a linguagem assume em seus diferentes contextos, porque 

não há texto nem discurso cujo sentido não venha das relações sociais entre sujeitos (o 

que mostra que uma análise discursiva envolve formas de composição, formas de 

interlocução, registros, variedades e variantes linguísticas, formas de inserção social dos 

discursos, a estrutura sintática da língua e outros aspectos que são mobilizados cada vez 

que há um intercâmbio por meio da linguagem).  

Em suma, esta proposta tem como ponto relevante a possibilidade de elaborar, 

desenvolver e/ou aprimorar, a partir do estudo dos gêneros discursivos, pesquisas 

analíticas, voltadas para estudos tanto de gêneros em formação como consolidados. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

. Criar um espaço de formação inicial e desenvolvimento de pesquisas focadas na 

perspectiva discursiva do Círculo de Bakhtin na UNESP-Assis, bem como contribuir 

para a implantação de uma nova linha de pesquisa (a discursiva) na Unidade citada. 

 

Objetivos Específicos 

 

. Fortalecer o GED – Grupo de Estudos Discursivos; 

. Propiciar reflexões acerca de questões discursivas de linguagem, focadas nos estudos 

dos gêneros (vistos como unidade fundamental de ações lingüísticas);  

. Incentivar a formação global (aulas, eventos, publicações etc) de alunos, pesquisadores 

e professores, principalmente em estágio inicial (graduação); 

. Elaborar formas de divulgação (livros e revistas, organização de eventos) e diálogo 

entre as pesquisas desenvolvidas (iniciais, em andamento e concluídas) do GED e de 

outros grupos preocupados com as questões discursivas. 

 

Material e Métodos 

 

 Este projeto se constitui como uma pesquisa de natureza qualitativa, com caráter 

interpretativista analítico-descritivo e se volta à organização dos elementos linguísticos 



 

 

e translinguísticos do gênero canção em consonância com a concepção de linguagem e 

dos mecanismos de análise do Círculo de Bakhtin, Medvedev e Volochinov. 

 Por ser a metodologia qualitativa focada no movimento do processo pesquisado, 

acreditamos ser o procedimento mais adequado para o alcance dos objetivos 

supracitados (incentivo de estudo e implantação de uma nova linha de pesquisa na 

UNESP – Assis). Afinal, o método qualitativo propiciará atenção à elaboração dos 

projetos de pesquisa, bem como ao acompanhamento e ao desenvolvimento conjunto 

das pesquisas individuais, mas em diálogo, uma vez que num grupo de estudos, o que 

permitirá o amadurecimento acadêmico de todos os envolvidos e, acreditamos ser essa a 

postura essencial para uma formação sólida e propiciadora de autonomia, no âmbito da 

pesquisa, de maneira crítica, reflexiva e autônoma. 

Como estaremos focados em pesquisas voltadas aos gêneros discursivos e não há 

uma metodologia consolidada de análise desses que enfatize o aspecto arquitetônico de 

construção do discurso, seguimos uma proposta de Beth Brait, não publicada, sendo 

descrita aqui a partir de um texto de aula usado pela autora.  

Como as três etapas descritas a seguir possuem uma seqüência de aumento de 

amplitude, a última é o levantamento geral do exame realizado: 

  

. a primeira etapa é a descrição do objeto, que vai do material que lhe serve de suporte 

físico à sua aparência geral, e inclui um levantamento sumário dos elementos essenciais 

de sua esfera, tal como manifestos no texto;  

. a segunda é a análise discursiva, que apresenta os procedimentos discursivos; 

. a terceira é a interpretação propriamente dita, que busca identificar, dadas a esfera, a 

materialidade e os recursos discursivos do corpus, os efeitos de sentido nele criados.  

 

Essa seqüência de etapas marca o momento em que o analista tem diante de si o 

objeto. Segui-las é um procedimento metodológico que tem dado bons frutos. Não 

obstante, isso não quer dizer que a apresentação do exame do objeto vá seguir 

necessariamente essa seqüência ou tenha de mostrar resultados de cada etapa.  

A descrição é o primeiro contato com o fenômeno estudado, quase intuitivo, 

apesar da visão “treinada” que o analista deve ter. Ela se baseia em questões a partir das 

quais examina o corpus. Vem então a etapa de análise, que trata de examinar a “unidade 

arquitetônica” de seus (do corpus) componentes, o que envolve identificar igualmente 

possíveis subtemas do tema global. Por fim, a etapa de interpretação. Nela, a partir de 

todos os dados reunidos, e dos conceitos mobilizados, chegamos à definição da 

especificidade do objeto (o aspecto da variação) e de sua pertinência a um dado 



 

 

universo (o aspecto da estabilidade relativa) que demonstra se o objeto segue ou não, e 

em quê, as “regras” de sua classe de objetos, suas similaridades com objetos conexos, 

suas invariâncias e variâncias com relação ao arquivo de objetos arrolado etc. Com isso, 

examinamos os efeitos de sentido gerados pela unidade advinda da junção entre a 

pertinência do texto a uma dada discursividade, a uma dada genericidade e a 

textualidade específica que ele exibe. Consideramos essa etapa vinculada mais 

estritamente com o procedimento de junção entre o textual e o discursivo, a síntese do 

exame bakhtiniano do objeto discurso e, mais do que isso, do gênero discursivo. É nela 

que fica demonstrada como a concepção da especificidade da abordagem bakhtiniana do 

gênero, nos termos aqui propostos, a torna distinta de outras propostas de análise.  

A ênfase do método bakhtiniano é o diálogo, necessário e positivo, 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.  

Amorim (2006) afirma que a criação estética expressa a diferença e a tensão 

entre dois olhares, entre dois pontos de vista: 

 

Se tomarmos o exemplo do retrato, em pintura, falaremos do olhar do retratado 

e do olhar do retratista ou artista. O trabalho deste último consiste em dois 

movimentos. Primeiro, o de tentar captar o olhar do outro, de tentar entender o 

que o outro olha, como o outro vê. Segundo, de retornar ao seu lugar, que é 

necessariamente exterior à vivência do retratado, para sintetizar ou totalizar o 

que vê, de acordo com seus valores, sua perspectiva, sua problemática. O 

retratado é aquele que vive cada instante de sua vida como inacabado, como 

devir incessante. Seu olhar está voltado para um horizonte sem fim. O sentido 

da vida para aquele que vive é o próprio viver. O retratista tenta entender o 

ponto de vista do retratado, mas não se funde com ele. Ele retrata o que vê do 

que o outro vê, o que olha do que o outro olha. De seu lugar exterior, situa o 

retratado num dado ambiente, que é aquilo que cerca o retratado, e em relação 

ao qual é situado pelo artista. O ambiente é uma delimitação dada pelo artista, 

uma espécie de moldura que enquadra o retratado. A delimitação do artista dá 

um sentido ao outro, fornece uma visão do outro que lhe é completamente 

inacessível. Não posso me ver como totalidade, não posso ter uma visão 

completa de mim mesmo, e somente um outro pode construir o todo que me 

define. Os acontecimentos maiores que definem minha existência, meu 

nascimento e minha morte, não me pertencem. Porque, para que ganhem 

sentido de acontecimento, precisam ser situados em relação a um antes e a um 

depois. E não posso estar antes do meu nascimento nem depois de minha 

morte. O que faz Bakhtin dizer que ‘ninguém é herói de sua própria vida’. 

Somente posso me constituir como herói no discurso do outro, na criação do 

outro. O outro que está de fora é quem pode dar uma imagem acabada de mim 

e o acabamento, para Bakhtin, é uma espécie de dom do artista para seu 

retratado. O acabamento aqui não tem sentido de aprisionamento, ao contrário, 

é um ato generoso de quem dá de si. Dar sua posição, dar aquilo que somente 

sua posição permite ver e entender. (AMORIM, 2006, p. 96) 

 



 

 

 A descrição metafórica de Amorim, de certa forma, explica o fazer (o método) 

do analista, uma vez que discorre sobre o olhar do “eu” sobre e para o “outro”, de 

maneira constitutivamente dialógica. Logo, a descrição de Amorim traz em si não 

apenas uma conceituação de exotopia e de sujeito, de acordo com as concepções 

bakhtinianas, mas também demonstra o quanto esses conceitos são importantes para 

designar o trabalho de pesquisa em Ciências Humanas. 

 As Ciências Humanas são entendidas pelo Círculo de Bakhtin como ciências do 

texto e do discurso, pois o que há de fundamentalmente humano no homem é o fato de 

ser um sujeito de linguagem. Isso quer dizer, conforme Amorim (2006, p. 98), que 

 

(...) o texto do pesquisador não deve emudecer o texto do pesquisado, deve 

restituir as condições de enunciação e de circulação que lhe conferem as 

múltiplas possibilidades de sentido. Mas o texto do pesquisado não pode fazer 

desaparecer o texto do pesquisador, como se este se eximisse de qualquer 

afirmação que se distinga do que diz o pesquisado. O fundamental é que a 

pesquisa não realize nenhum tipo de fusão dos dois pontos de vista, mas que 

mantenha o caráter de diálogo, revelando sempre as diferenças e a tensão entre 

elas.  

 

Assim, o conceito de exotopia designa uma relação de tensão entre, pelo menos, 

dois lugares: o do sujeito que vive e olha de onde vive, e daquele que, de fora da 

experiência do primeiro, tenta mostrar o que vê do olhar do outro. Essa é e será a 

postura adotada por nós no decorrer de nossa pesquisa.  

 

Viabilidade 

 

A pesquisa se desenvolverá no contexto das reuniões de orientação e de estudos 

do GED. Apesar do grupo ainda não possuir uma sede física própria (por ser um grupo 

novo), suas reuniões acontecem toda semana, às quartas-feiras, das 14h às 16h, na sala 

01 do prédio principal da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP – Assis. As 

reuniões de orientação ocorrerão em seguida, das 16h às 18h, no mesmo local. 

Mesmo sem sede física e sendo um grupo novo, o GED já está confeccionando 

um livro (que será lançado em agosto do corrente ano), bem como está organizando o 

seu segundo evento, o II SIED – Simpósio Internacional de Estudos Discursivos (o I 

SIED
1
 ocorreu em 2011) e ainda pretende lançar, este ano, um blog próprio.  

                                                 
1
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O grupo conta com o apoio integral do Departamento de Linguística da UNESP 

– Assis, que abrigou um espaço, que se encontra em construção, em sua página na 

internet para o GED
2
.  Além disso, ele se encontra cadastrado no CNPq

3
 e certificado 

pela UNESP desde 2010 (ano em que ingressei na Unidade de Assis), sendo composto 

por pesquisadores nacionais
4
 e estrangeiros

5
, bem como por alunos de graduação e de 

pós-graduação de diversas instituições (em cooperação e parceria).  

O grupo desenvolve pesquisas que resultam em publicações individuais e 

conjuntas, em pesquisas de iniciação científica desta Unidade (Assis), bem como em 

pesquisa dos docentes convidados e ainda em dissertações de mestrado desenvolvidas 

na Unidade de Araraquara (uma vez que estou credenciada, a partir de novembro de 

2011, no Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa da FCL – 

Araraquara) e de doutorado em outras instituições. No momento, os componentes do 

grupo articulam-se de forma sistemática em torno da Análise Dialógica do Discurso 

(Círculo Bakhtin, Medvedev, Volochinov) e o que congrega as pesquisas do grupo é o 

interesse pelos gêneros discursivos. Nesse contexto, insere-se este projeto. 

Participarão desta pesquisa alunos do Curso de Letras que queiram fazer parte 

do GED e alunos de iniciação científica que já fazem parte do grupo e são por mim 

orientados no contexto da proposta do projeto em questão. A saber, estes últimos são: 

 

. Bárbara Melissa Santana – acaba de ser contemplada com uma bolsa de IC da 

FAPESP e já inicia sua pesquisa sobre a análise do discurso do gênero publicitário, 

calcado em algumas propagandas da Natura; 

. Bruna de Souza Silva – bolsista BAAE que pesquisa sobre o gênero canção e se 

encontra com pesquisa inicial focada na interautoria dos Tribalistas, especificamente, 

em Marisa Monte; 

. Camila Aguilera Baptista – processo inicial de elaboração de projeto de IC sobre o 

gênero canção e se encontra com pesquisa inicial focada na interautoria dos Tribalistas, 

especificamente, em Carlinhos Brown; 

. Danyllo Ferreira Leite Basso – acaba de ser contemplado com uma bolsa de IC da 

FAPESP e já inicia sua pesquisa sobre a intergenericidade da canção e do romance; 

. David de Almeida Isidoro – bolsista PIBIC/CNPq que desenvolve pesquisa sobre a 

metalinguagem no e do gênero canção e começa a se focar na interautoria dos 

Tribalistas, especificamente, em Arnaldo Antunes; 

                                                 
2
 http://www2.assis.unesp.br/#458,458  

3
 http://dgp.cnpq.br/diretorioc/fontes/detalhegrupo.jsp?grupo=0330801HRY8JT0  

4
 Daniela Mantarro Callipo (UNESP-Assis); Eunice Lopes de Souza Toledo (UNESP-Assis); Grenissa 

Bonvino Stafuzza (UFG-Catalão); João Bôsco Cabral dos Santos (UFU); Marco Antonio Villarta-Neder 

(UFLA); Mônica Éboli De Nigris (UNINOVE). 
5
 Amalia Rodriguez Monroy (Universidade Autônoma de Barcelona); Bénédicte Vauthier (Universidade 

de Berna – Suiça); Iris M. Zavala. 
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. Giovanna Maíra Scoparo – bolsista PIBIC/CNPq que desenvolve pesquisa sobre a 

intergenericidade (teatro e canção) como elemento constitutivo autoral de Chico 

Buarque; 

. Natália Costa Custódio – bolsista FAPESP – IC que desenvolve pesquisa sobre gênero 

publicitário televisivo, calcado em uma propaganda de uma campanha da Coca-Cola; 

. Nátalie Ferreira Carvalho Silva – bolsista BAAE que pesquisa sobre o gênero canção 

RAP e sua constituição intergenérica (música e poesia) como possibilidade de 

visibilidade de vozes marginais; 

. Nicole Mioni Serni – foi bolsista FAPESP e concluiu sua pesquisa de IC sobre o 

gênero discursivo cinema e seu diálogo com outros gêneros (como a pintura e o 

romance, no caso específico por ela pesquisado – o filme Moça com Brinco de Pérola). 

Agora, ela acaba de ingressar no mestrado (no Programa de Pós-Graduação em 

Linguística e Língua Portuguesa da UNESP – Araraquara) e continuará a pesquisar, sob 

minha orientação, o gênero cinema, focada no filme musical; 

. Rafael Marcúrio Da Cól - bolsista FAPESP – IC que desenvolve pesquisa sobre gênero 

canção e se volta para a questão do diálogo como constitutivo do gênero. Como 

delimitação de sua pesquisa, preocupa-se com o estilo bricolado de Os Mutantes; 

. Tatiele Novais Silva - bolsista BAAE que pesquisa sobre o gênero literário, 

especificamente o romance e se volta às questões ideológicas e dos sujeitos em O 

retrato de Dorian Gray. 

 

 Os dados acima comprovam a viabilidade deste projeto, uma vez que, mesmo 

sem financiamento algum, desde que entramos na UNESP-Assis, em novembro de 

2010, iniciamos um trabalho de incentivo à pesquisa no âmbito discursivo em nível de 

graduação que, ainda embrionário, já começa a apresentar frutos. 

  

Justificativa 

 

São de três ordens as principais justificativas de relevância deste projeto: 

 

. a contribuição teórico-metodológica para o desenvolvimento das pesquisas na área do 

texto, do discurso e, em particular, dos gêneros do discurso;  

. o incentivo para a real implantação de uma nova linha de pesquisa (a discursiva, na 

área da linguística) na UNESP-Assis;  

. o amadurecimento e o fortalecimento do GED. 

 

Plano de Trabalho e Cronograma de Execução 

 

O plano geral de trabalho deste projeto será desenvolvido no período de um ano 

(de abril de 2012 a março de 2013) e compreende as seguintes atividades organizadas 

em seis (6) bimestres, conforme descrito a seguir: 

 



 

 

. Primeiro Bimestre: Início das reuniões de estudo no GED e de orientações de pesquisa 

individuais para elaboração de projetos, discussão e reflexão acerca de questões teórico-

analíticas discursivas trazidas pelos integrantes do grupo; 

. Segundo Bimestre: Fundamentação teórico-metodológica; 

. Terceiro Bimestre: Exemplificações de análise de corpora; 

. Quarto Bimestre: Elaboração e desenvolvimento de pesquisas; 

. Quinto Bimestre: Sistematização de dados, discussão e resultados das pesquisas; 

. Sexto Bimestre: Elaboração de relatório final.   

 

Os encontros de orientação, bem como a coordenação das reuniões do GED – 

Grupo de Estudos Discursivos ocorrerão todas as quartas-feiras, das 14h às 18h, na sala 

01 do prédio principal da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP – Assis, sendo, as 

reuniões do GED, das 14h às 16h e as reuniões de orientação, das 16h às 18h.  

Além disso, comprometemo-nos a participar, com apresentação de trabalho, de, 

pelo menos, quatro (4) eventos expressivos da área no decorrer do desenvolvimento da 

pesquisa, bem como de apresentar os resultados da pesquisa em forma de publicação de 

artigos em periódicos indexados da área e de um livro.    

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

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

proposto, segue a tabela em que, por exemplo, a fundamentação teórica e a análise dos 

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

 

Etapas 1º Bim 2º Bim 3º Bim 4º Bim 5º Bim 6º Bim 

       

Embasamento teórico X X X X X X 

Reuniões acadêmicas X X X X X X 

Análise do corpus X X X X X X 

Publicação de livro      X 

Eventos X X  X X  

GED X X X X X X 

Orientação X X X X X X 

Relatório FInal      X 
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