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RESUMO: Este projeto pretende analisar as obras Admirável Mundo Novo, romance de 

Huxley, e Admirável Chip Novo, disco de Pitty. Os objetivos centram-se em investigar 

os gêneros discursivos – suas peculiaridades e diálogos; bem como em refletir sobre o 

signo ideológico, uma vez que os gêneros refletem e refratam valores sociais, no caso, 

em tempos e espaços distintos, que se assemelham no que tange à robotização dos 

sujeitos. A importância da pesquisa proposta centra-se, de maneira indireta, na reflexão 

sobre valores sociais, mediada pelos discursos eleitos como objeto do estudo. A 

fundamentação teórica desta pesquisa centrar-se-á nos estudos filosóficos do Círculo de 

Bakhtin, especificamente nas concepções de discurso, diálogo, signo ideológico, sujeito, 

cronótopo, ética e estética, gênero e esferas de atividade, responsabilidade e 

responsividade.  
 

PALAVRAS-CHAVES: Círculo de Bakhtin; gênero; signo ideológico; discurso; romance; 

canção. 

 

ABSTRACT: This project aims to analyze the works Brave New World, Huxley's novel, and 

Brave New Chip, Pitty’s disk. The objectives focus on investigating genres of discourses - its 

peculiarities and dialogues; as well as reflect on the ideological sign, since the genres reflect and 

refract social values, in this case, in different times and spaces, which are similar in with respect 

to the subject of robotics. The importance of the proposed research focuses, indirectly, in 

thinking about social values, mediated by the discourses chosen as the object of the proposed 

study.The theoretical foundation of this research will focus on philosophical studies of the of 

Bakhtin Circle, specifically on the concepts of discourse, dialogue, ideological sign, subject, 

chronotope, ethics and aesthetics, genre and levels of activity, responsibility and responsiveness.  
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

  

Este projeto propõe uma análise da canção e do disco Admirável Chip Novo, de 

Pitty, em diálogo com o romance Admirável mundo novo, de Huxley, explicitamente 

marcado nos títulos do disco e da canção. A base que nos fundamenta é a concepção 

dialógica do Círculo de Bakhtin de que todo enunciado responde a um outro. 

A escolha pela teoria bakhtiniana como base para esta pesquisa ocorre pela 

história de constituição filosófica de seus estudos, que se debruçaram sobre a linguagem 

de maneira “viva”, ao buscarem desvendar mecanismos lingüísticos e translinguísticos 

que compõem o discurso como semiose dialógica da vida; e também por se centrarem 

no signo ideológico, composto por significante (forma), significado (conteúdo), sujeito 

e história, devolvendo a estes o seu lugar de direito nos estudos da linguagem.  

 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 (2005, 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.”. 

 O discurso, como afirma Fiorin (2006, p. 181), pode ser compreendido como 

 

uma posição social considerada fora das relações dialógicas, vista como uma 

identidade. O enunciado, sob esse ponto de vista, constitui-se como 

interdiscurso e não como conjunto de relações entre intradiscursos (discurso, 

em Bakhtin). O interdiscurso é interior ao intradiscurso, é constitutivo dele. Na 

comunicação verbal real, o que existem são enunciados, que são 

constitutivamente dialógicos. O discurso é apenas a realidade aparente (mas 

realidade) de que os falantes concebem seu discurso autonomamente, dão a ele 



 

 

uma identidade essencial. Entretanto, no seu funcionamento real, a linguagem é 

dialógica.  

 

Para Bakhtin, todo discurso sempre se apresenta constituído de ligamentos com 

outros discursos, refutando-os ou atraindo-os, como forças centrífugas e centrípetas 

agindo ao mesmo tempo. Forças centrífugas, pois o discurso direciona o leitor para fora 

de si, em um movimento de referenciação externa, enquanto simultaneamente ocorrem 

forças centrípetas, que carregam discursos exteriores para o interior do enunciado com o 

qual tomamos contato. Com a presença dessas forças, a concretização dos discursos 

nunca é reconhecida como pura, pois, segundo Bakhtin (apud FIORIN, 2006, p. 167) 

“Como não existe objeto que não seja cercado, envolto, embebido em discurso, todo 

discurso dialoga com outros discursos, toda palavra é cercada de outras palavras”, nunca 

a enunciação concreta (o enunciado) é produzida sem essas influências e intenções.  

O enunciado é pensado pelo Círculo como uma via de duplo sentido: “todo 

enunciado possui uma dimensão dupla, pois revela duas posições: a sua e a do outro.” 

(FIORIN, 2006, p.170). Da mesma maneira que o sujeito se constitui a partir do outro, o 

discurso destaca tanto a posição do “eu” quanto a do “outro”. Em todo discurso, 

apresentam-se aproximações e distanciamentos, marcas de forças que remetem para fora 

do discurso e forças que trazem elementos exteriores para dentro.  

O diálogo, para Bakhtin, 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.  

A relação que constitui o diálogo, para o Círculo, se dá entre o eu e o outro, de 

maneira dialético-dialógica – este, aliás, o método bakhtiniano, segundo Paula, 

Figueiredo e Paula (2011). Dialética porque calcada no movimento de “tese 

(afirmação), anti-tese (negação da afirmação) e síntese (negação da negação, logo, uma 



 

 

nova afirmação, distinta da primeira)” (PAULA, FIGUEIREDO, PAULA, 2011, p. 82); 

e dialógica porque pensa na síntese não com idéia de conclusão e fechamento, mas sim 

como um fio condutor para comunicações que se formam uma a partir da outra, sendo 

assim uma atividade sempre inacabada, em constante movimento e transformação.  

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/VOLOSHINOV, 1992, p. 109) 

 

Se um discurso é sempre proferido por alguém e direcionado a outro (algo ou 

alguém), o “eu” tem sempre um “outro” em mente ou ao menos uma reação esperada 

que acontecerá após a concretização de seu discurso. 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. Segundo Marchezan, a palavra diálogo “é bem 

entendida, no contexto bakhtiniano, como reação do eu ao outro, como ‘reação da 

palavra à palavra de outrem’.” (MARCHEZAN, 2006, p.123). 

A canção de Pitty se caracteriza como dialógica (interdiscursiva e intertextual
1
). 

Ela revela uma busca desenfreada por respostas acerca da situação sistêmica vivida, 

                                                           
1
 Compreendemos os interdiscursos como as relações de diálogo reconhecido entre enunciações distintas, 

enquanto as intertextualidades se referem aos diálogos mais palpáveis e concretos, casos de diálogo de 

um enunciado incorporado num outro. O diálogo intertextual pode ser considerado como um tipo de 

interdiscursividade, enquanto diálogos mais abstratos são interdiscursivos, mas não necessariamente 

intertextuais. Bakhtin (1992, p. 331) fala em “relações dialógicas intertextuais e intratextuais”, que podem 

ser entendidas, segundo Fiorin (2006), até mesmo por uma questão de tradução, como “relações 

dialógicas entre textos e dentro do texto”. As relações intratextuais (dentro do texto) ocorrem quando, no 

mínimo, duas vozes se acham no interior de um mesmo texto; enquanto que as relações intertextuais 

(entre textos) ocorrem quando um texto se relaciona dialogicamente com outro texto já constituído. 



 

 

resguardadas as devidas proporções, como o Círculo e como Huxley, em outros 

momentos históricos e em outras sociedades. As respostas procuradas na letra da canção 

de Pitty se encontram nos discursos e em seus sujeitos que, cerceados por 

responsabilidade e sem álibi de existência, devem responder ativamente aos enunciados 

do sistema, questionando-o, mesmo que tendam a agir de maneira não condizente à sua 

vontade. Por isso, nossa pesquisa busca, nos conceitos do Círculo, fundamentação para 

refletir acerca do engendramento sistêmico da sociedade contemporânea por meio da 

obra de Pitty escolhida como objeto de nossa pesquisa, vista como responsiva.  

Os gêneros discursivos, segundo os filósofos russos, podem ser divididos em 

primários, aqueles que são construídos cotidianamente; e secundários, que, a partir dos 

primeiros, constroem-se com um determinado acabamento. No caso de Pitty e Huxley, 

um acabamento estético, respectivamente, canção e romance. 

Ao dialogarmos a canção de Pitty com o romance de Huxley, temos de pensar na 

concepção de diálogo defendido por Bakhtin, ou seja, mais que concordância ou 

discordância, um embate encontrado na arena discursiva, onde estão a digladiar valores 

sociais, num jogo de forças que refletem e refratam as relações sociais. Os gladiadores 

dessa arena são os sujeitos que defendem, com palavras, suas visões de mundo.  

Ao pensarmos que as obras Admirável mundo novo (Huxley) e Admirável chip 

novo (Pitty) dialogam, pensamos em suas forças diferenças e peculiaridades genéricas 

(especialmente ao que se refere à forma e estilo) e contextuais, mas também em suas 

aproximações que parecem estar centradas em seus conteúdos.  

Nas arquitetônicas das obras, a diferença flagrante entre as obras se encontra em 

suas formas: a sociedade de Huxley é descrita de maneira imagética em seu romance, 

constituído por uma linguagem rápida, fragmentada e que remete o leitor à visualização 

                                                                                                                                                                          
Assim, a intertextualidade, conforme salienta Fiorin (2006, p. 184) é “o processo da relação dialógica não 

somente entre duas ‘posturas de sentido’, mas também entre duas materialidades lingüísticas.”. 



 

 

das cenas narradas, enquanto a sociedade cantada por Pitty em seu rock de maneira 

gritante (com destaque para os solos de guitarra e para a voz quase histérica da cantora-

compositora), revela uma mudança de espaço e tempo (da contracultura dos Estados 

Unidos ao Brasil dos anos 2000), portanto de cultura e modus vivendi.  

A importância (justificativa) deste projeto ocorre porque, de acordo com as 

palavras do próprio Círculo, “(...) a palavra será sempre o indicador mais sensível de 

todas as transformações sociais” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1992, p. 22). Assim, 

compreender a dinâmica de organização social via discurso é, segundo os estudos 

filosóficos do Círculo, basilar. Arriscamos dizer mais: talvez a linguagem, mais 

especificamente a linguagem estética, seja uma das maneiras mais privilegiadas de 

refletirmos sobre as ideologias existentes na sociedade, pois, por meio do signo (visto 

como ideológico), a vida se tece em discurso e este tece a vida em curso. 

Se a sociedade do final do século XIX até a metade do século XX é 

caracterizada pelo romance, dadas as condições de vida daquele momento histórico, o 

século XXI é, nas palavras de Tatit (2004), “o século canção”. Daí, a escolha pelo 

corpus deste projeto: a canção “Admirável chip novo”, de Pitty, vista como exemplar do 

gênero canção que, por volta de quatro minutos de execução, descortina a crueldade da 

sociedade capital contemporânea que automatiza as relações e coisifica os sujeitos, bem 

como convida o leitor-ouvinte à responsividade, à re-ação a tal mecanismo social, uma 

vez que o sujeito narrado ora resiste ora se submete ao sistema.  

Partimos da premissa de que a canção de Pitty se constituiu como uma resposta 

ao romance de Huxley, de título quase homônimo ao de sua canção (a diferença ocorre 

pela troca do termo “mundo” por “chip”).  Todavia, a relação entre a canção, o disco e o 

romance não ocorre apenas pela interdiscursividade/intertextualidade de seus títulos, 

mas também pelo conteúdo expresso nesses discursos.  



 

 

No romance de Huxley, o sujeito é caracterizado como produto fabricado por se 

encontrar “enfrascado” pelo sistema, tanto quanto ocorre na canção de Pitty, em que o 

sujeito é uma máquina, resultado do sistema tecnológico, regido pelo “Cérebro 

Eletrônico” de um outro indeterminado, que programa desde as reações mais banais até 

os atos mais significativos e passionais do sujeito. Em outras palavras, resguardadas as 

peculiaridades de cada obra, ambas tratam a relação humana como sistêmica, uma 

relação mecânica em que se executa o processo de “rotulação” dos sujeitos, pré-

destinados a grupos sociais e modo de existir. E, quando para nada servem de acordo 

com a lógica de produção capital do sistema, os sujeitos devem ser eliminados. 

No título, como já mencionamos, Pitty resgata a memória do romance de 

Huxley, ao utilizar a mesma estrutura textual do título deste: a repetição do adjetivo 

“admirável”, que remete a uma qualificação positiva (de algo bom), que causa o efeito 

de sentido de ironia no enunciado, uma vez que o termo adquire uma conotação 

pejorativa (de qualificação negativa) nas obras, que desconstroem seu sentido denotado 

ao descortinar mecanismos sociais e desmascarar a ideologia hegemônica vigente, que 

produz a alienação a fim de garantir a reprodução de valores e a manutenção do poder.  

O mesmo ocorre com o adjetivo “novo”, atualizado por Pitty e também parte do 

título do romance de Huxley. Esse termo remete o leitor à expectativa de ser inserido 

num outro mundo, diferente do vivido, onde a liberdade, a igualdade e a fraternidade 

são possíveis. Porém, as situações narradas de maneira fantástica não nos remetem a 

valores distintos aos existentes. Ao contrário, de maneira enfatizada e radical, a 

alienação é flagrada, como alarme ao leitor para a sua condição de existência. Assim, o 

“novo” inexiste, pois reflete e refrata o mesmo, “real”. 

A diferença no enunciado do título da canção de Pitty e do romance de Huxley 

se encontra na substituição do termo “mundo” por “chip”, símbolo máximo de um 



 

 

sistema operacional que controla os objetos eletrônicos que cerceiam nosso dia-a-dia. A 

cantora-compositora, ao inserir o termo “chip” no título de sua canção, constrói uma 

outra configuração de conteúdo em sua letras, ainda que não tão diferente daquele 

“mundo” narrado no romance de Huxley. Ao contrário, o novo termo sintetiza as 

relações de poder e as atualiza para o contexto da canção (os anos 2000 como o 

momento da informática e a tecnologia no comando da vida, mais do que nunca, dado o 

seu desenvolvimento galopante e a dependência que temos dela em nossas vidas). 

O Chip revolucionou a tecnologia por ser um circuito eletrônico em miniatura 

que tornou possível melhoria sobre o manual de montagem de componentes discretos. 

De certa forma, na canção, essa é a crítica: a de um sistema que, de modo sutil, 

manipula os desejos dos sujeitos, transformando-os em necessidades (o “fetichismo” de 

Marx e Engels), ao determinar seu modo de vida e de pensamento (“pense, fale, compre, 

beba / leia, vote, não se esqueça / use, seja, ouça, diga / tenha, more, gaste e viva”).  

A nossa hipótese é a de que o “chip”, na canção, é utilizado como símbolo 

máximo da manipulação tecnológica que caracteriza o mundo globalizado 

contemporâneo, em que a dependência do computador e da internet aumenta 

vertiginosamente e impera, inclusive, em outros meios de comunicação. Essa 

hegemonia tecnológica homogeneíza os sujeitos que, na canção, são retratados como 

“robôs” (em crise). O questionamento às “verdades” construídas pelo sistema pode levar 

o sujeito à pane ou pode colocar o sistema em pane (“pane no sistema”, como diz a 

canção). E é a partir desse ponto que pretendemos desenvolver nossa pesquisa. 

As formas de comunicação verbal são “inteiramente determinadas pelas relações 

de produção e pela estrutura sócio-política” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1992, p. 23). 

Afinal, por meio da linguagem, podemos escutar e nos fazer ouvir. As nossas 



 

 

necessidades e desejos são revelados por nossos discursos (signos ideológicos), na 

comunicação com o outro, de maneira viva.  

Segundo Bakhtin (2004, p. 43): 

 

(...) uma análise mais minuciosa revelaria a importância incomensurável do 

componente hierárquico no processo de interação verbal. O respeito às regras 

de “etiqueta”, do bem-falar e as demais formas de adaptação da enunciação à 

organização hierarquizada da sociedade têm uma importância imensa no 

processo de explicitação dos principais modos de comportamento.  

 

Isso significa que devemos nos atentar, numa análise discursiva como a que aqui 

propomos, à relação linguística e translinguística, ou seja, interna e externa, uma vez 

que as regras sociais se revelam, semioticamente, no discurso e vice-versa.  

A normatização de dado registro linguístico é um exemplo de concretização do 

“componente hierárquico no processo de interação verbal” mencionado na citação 

acima, pois a instituição de um modo padronizado de organização linguística assumido 

como “padrão” privilegia uma maneira de pensar específica, de um grupo social 

determinado, em detrimento da heterogeneidade da linguagem e da multiplicidade de 

visões de mundo existentes. Nesse sentido é que compreendemos a canção e o disco de 

Pitty em diálogo com o romance de Huxley, pois todas as obras apresentam a presença 

de uma voz resistente à opressão sistêmica que tenta apagar as diferenças. 

 Os atos humanos são representados pelos atos de linguagem. Entendemos como 

atos de linguagem as ações dos sujeitos de linguagem (eu - outro), reflexos e refrações 

dos sujeitos humanos. Os atos desses sujeitos re-velam o homem. Uma ação jamais é 

única, monológica, apartada de tudo e todos. Ao contrário. Ela é dialógica. Afinal: “o 

discurso se molda sempre à forma do enunciado que pertence a um sujeito falante e não 

pode existir fora dessa forma” (BAKHTIN, 1997a, p. 293). 



 

 

Dada a afirmação bakhtiniana de que “cada esfera de utilização da língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros 

do discurso” (1997b, p. 279), entendemos que a própria esfera de utilização da língua 

pode ser entendida como discurso. Determinada esfera de comunicação, considerada 

como fonte geradora e legitimadora de gêneros, supõe práticas sociais consolidadas e, 

com elas, o tipo de discurso correspondente. A temática, bem como a estrutura 

composicional e o estilo pertencentes a eles subsidia a distinção entre um discurso (uma 

esfera) e outro (a). Especialmente a temática sofre restrições semânticas de acordo com 

a esfera de utilização da língua da qual o gênero emerge. 

Nesse sentido é que, por meio dos pontos expostos, tentamos demonstrar que 

este projeto tem como proposta relevante, a partir do estudo da constituição dialógica do 

gênero canção, a reflexão acerca das relações interlocutivas como construções 

semióticas que “refletem e refratam” valores sócio-culturais. 

 

OBJETIVOS 

 

Os objetivos desta pesquisa se dividem em Geral e Específicos: 

 

Objetivo Geral: 

. Analisar a canção e o disco Admirável Chip Novo, de Pitty; em diálogo com o romance 

Admirável Mundo Novo, de Huxley. 

 

Objetivos Específicos: 

. Analisar de que maneira o corpus da pesquisa reflete e refrata a sociedade capitalista, 

ainda que os discursos estejam situados em tempos e espaços distintos; 



 

 

. Refletir sobre a arquitetônica dos gêneros discursivos canção e romance, assim como, 

no caso específico do objeto a ser analisado, pensar suas peculiaridades e 

interdiscursividades/intertextualidades genéricas; 

. Analisar o signo ideológico construído no corpus delimitado da pesquisa; 

 

PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

O plano de trabalho deste projeto será desenvolvido no período de 12 meses (de 

março de 2012 a fevereiro de 2013), com as atividades a serem realizadas em seis (6) 

bimestres, conforme descrito a seguir: 

 

. Primeiro Bimestre: Embasamento teórico; 

. Segundo Bimestre: Continuação do embasamento teórico e pesquisa contextual; 

. Terceiro Bimestre: Elaboração e entrega do Relatório Científico de Progresso à 

FAPESP; 

. Quarto Bimestre: Análise do corpus da pesquisa; 

. Quinto Bimestre: Reflexão acerca da construção dos gêneros canção e romance em 

suas peculiaridades e diálogos; 

. Sexto Bimestre: Elaboração e entrega do Relatório Científico Final à FAPESP.   

 

Os nossos encontros de orientação e a continuação de nossa participação nas 

reuniões do GED – Grupo de Estudos Discursivos serão semanais.  

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 e vigência da Bolsa, bem como em apresentar os resultados da pesquisa em 

forma de publicação de artigos em periódicos indexados da área.    

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 do 

corpus 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 

Contextualização X X X    

Análise do corpus X X X X X X 

Relatório Parcial   X    

Relatório Final      X 

Eventos X X  X X  

GED X X X X X X 

Orientação X X X X X X 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A proposta deste projeto é a de realização de 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, partimos 

das concepções de gênero (composição, forma e conteúdo), esfera de atividade, signo 

ideológico, sujeito e diálogo da filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin. 

 Segundo Brait (2005, p.13), o trabalho metodológico, analítico e interpretativo 

ocorre pela 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. 

 

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”. E consideramos como eu-

outro as relações dialógicas enunciado-enunciado, sujeito-sujeito e sujeito-enunciado. 

Em consonância com a metodologia utilizada no projeto de pesquisa de Paula 

(2010), o percurso a ser seguido por nós está calcado em três etapas: a descritiva, a 

analítica e a interpretativa. Quando descrevemos os elementos de um dado gênero, 

como no caso, os gêneros canção e romance, abordamos as interrelações entre seus 

elementos e identificamos efeitos de sentido nele produzidos, o que remete à 

interdiscursividade e à intertextualidade do e no objeto, bem como, no caso do corpus 

desta pesquisa, à construção de imagens da sociedade capitalista. 

Ao seguirmos implicitamente as etapas explicitadas acima, não perderemos 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 nosso olhar (de analistas) 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. 

 

FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 



 

 

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

dimensões linguística e translinguística das canções do disco de Pitty e do romance de 

Huxley elencados como corpus deste projeto. 

A análise dos resultados será feita de maneira 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, 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). 

Acreditamos que o empenho em demonstrar a importância do estudo e da análise 

dos gêneros canção e romance, 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 que 

contribuamos com os estudos dos gêneros e sua relação com a compreensão da 

construção de imagens sociais, exemplificadas pelo objeto aqui elencado. 
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