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Ao analisar as peculiaridades do gênero romance, Bakhtin (1990) afirma que se 

pode visualizar uma imagem de humano, porque as ações do sujeito se organizam em 

torno e a partir do espaço e do tempo em que se desenrola a narrativa. Nesse sentido, 

portanto, existe uma relação dinâmica e indissociável entre essas noções a que ele 

chama cronotopo.  

Em uma reelaboração de alguns princípios da teoria einsteiniana da relatividade, 

o teórico russo faz uma transposição do conceito para o domínio literário e destaca 

como característica fundamental – para o estudo que empreende – a indissociabilidade 

do tempo e do espaço. Enfatiza-se, na verdade, o entendimento do tempo enquanto 

quarta dimensão do espaço e como princípio condutor do enredo, ou seja, a 

compreensão do cronotopo como uma categoria conteudístico-formal, um todo 

compreensivo, concreto e visível. 

Na apresentação inicial da categoria, ele diz que o espaço penetra no curso do 

tempo, do enredo e da história. Os índices do tempo, por sua vez, revelam-se no espaço, 

revestindo-o de sentido, porque estes se preenchem de valores.  Em uma aproximação 

ao pensamento de De Certeau (2009), isso resulta dos efeitos das práticas humanas, ou 

melhor, das operações circunstanciadoras, orientadoras e temporalizadoras2.  

Destarte, longe de ser uma categoria que expressaria tão-somente a ideia de um 

tempo e um espaço – em um sentido literal, ou ainda de caracterizar uma possível 

transcendência, em uma abstração da temporalidade e da espacialidade –, cronotopo 

corresponde a uma dimensão espaço-temporal e a uma forma da “própria realidade 

efetiva” (BAKHTIN, 1990, p. 212) reveladora ou constituinte de comportamentos, de 

relações entre sujeitos, de eventos e de modos de dizer; uma dimensão, portanto, 

valorativa e dialógica.  

A noção nos permite uma certa previsibilidade de imagem do humano, porque, 

segundo Morson e Emerson (2008, p. 443), “Os cronótopos proporcionam o fundo para 
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tipos particulares de atividade e trazem consigo uma percepção da experiência”. No 

entanto, pensar essa percepção da experiência equiparando-a a eventos totalmente 

congelados, fixos, completamente imóveis ou apenas repetição sem qualquer criação 

seria desconsiderar as particularidades de cada situação enunciativa e incidir em um 

equívoco ou destituir de sentido a concepção dialógica de linguagem3. Afinal, ao se 

constituírem em determinados tempos-espaços, os sujeitos, nas relações alteritárias, por 

meio da linguagem e de suas ações no mundo da vida, (re)constroem, (re)formulam ou 

(re)afirmam espacialidades e temporalidades. 

Cada cronotopo constrói uma visão de sujeito, embora os sujeitos, imersos nas 

relações sociais e nas construções axiológicas, também possam construir uma imagem 

de um cronotopo específico. Assim, diferentes atividades, experiências e eventos 

presumem diferentes cronotopos. Convém destacar que essa humanidade a que nos 

referimos não deve ser, de modo algum, lida pelo viés da representação realista, 

decorrência de puro reflexo.  A realidade efetiva sobre a qual se fala corresponde a uma 

refração, que aparece envolta por avaliações sociais as quais se formam sempre a partir 

de um determinado ponto de vista. 

Também nesse percurso, Bakhtin (1990) estabelece uma ligação do cronotopo 

com os gêneros da literatura, dizendo ter uma grande importância: “Pode-se dizer 

francamente que o gênero e as variedades de gênero são determinadas justamente pelo 

cronotopo, sendo que em literatura o princípio condutor do cronotopo é o tempo” (p. 

212).  

A fim de demonstrar as representações cronotópicas no gênero romanesco, o 

autor passa a descrever como tais construções acontecem nas diversas variedades de 

enredos, do grego ao rabelesiano. Dessa incursão, foi possível identificar o cronotopo da 

estrada, o do encontro, o de aventuras, o do idílio. Mas, por nos interessar, neste 

momento, apenas a delimitação teórica do que seja cronotopo na teoria do romance e 

por não julgarmos pertinente citar toda a classificação demonstrada através das 

narrativas literárias, não aprofundaremos esses enquadramentos “tipológicos”. Sem nos 

restringirmos ao campo literário, objetivamos aqui discutir a importância da categoria 

bakhtiniana de cronotopo como um dos eixos para análise das mais variadas práticas de 

linguagem. 
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Antes de situar propriamente o conceito com o qual analisamos a eventicidade 

da escrita, por exemplo, em condições peculiares, é importante assinalar dois pontos. 

Em primeiro lugar, muito do que dizemos ser a “obra do Círculo” consiste de, pelo 

menos a maioria, manuscritos inacabados e não revisados que nos chegou através de 

publicações póstumas. Resultante do primeiro ponto destacado, a segunda observação 

pode ser feita tomando de empréstimo as palavras de Amorim (2004). Ao antecipar 

qualquer objeção acerca das leituras que, normalmente, realizamos de uma obra – neste 

caso, da contribuição bakhtiniana –, a autora lembra que operamos ligações entre 

trechos escritos em obras diferentes e em circunstâncias diversas, enfatizando, em 

alguns casos, aquilo que seria apenas um comentário. A construção de um sistema de 

referência, segundo ela, decorre das leituras interessadas que, por sua vez, revelam a 

parcialidade de nosso percurso interpretativo. Por isso que, mesmo “correndo o risco de 

não dar conta nem do percurso bakhtiniano nem da riqueza de sua obra” (AMORIM, 

2004, p. 108), pode-se transpor as ideias do Círculo, com uma certa pertinência e 

produtividade aos questionamentos de uma investigação em particular. 

Em um redimensionamento da categoria, visto que fora desenvolvido em 

referência a tipos de romances, o cronotopo – operamos aqui uma leitura do conceito – 

também pode apresentar uma imagem do enunciador/autor em toda e qualquer prática 

de linguagem e do interlocutor, dado que “o ponto de vista é cronotópico e abrange 

tanto o elemento espacial como temporal. A isto se vincula imediatamente o ponto de 

vista axiológico” (BAKHTIN, 2003, p. 369). 

Partimos de uma concepção dialógica da linguagem para refletir sobre a escrita – 

e tantas outras práticas de linguagem – que se revela cronotopicamente. Entendemos 

que se consideram, nessa perspectiva, as relações com o outro, que são interações 

localizadas e datadas, cujas valorações integram, constituem o modo de dizer, a maneira 

de compreender e de responder, de posicionar-se axiologicamente.  

A partir dessas considerações, reenunciamos aqui dois questionamentos de 

Morson e Emerson (2008): será que realmente um cronotopo particular é capaz de 

moldar e constituir ativamente as ações e as práticas discursivas? E, nesse mesmo 

caminho, um cronotopo pode ser substituído por outro sem qualquer alteração? 

Sob a perspectiva que adotamos, podemos dizer que aquilo que seria apenas um 

“contexto”, uma “moldura” ou um “fundo imóvel”, na verdade, constitui ativamente o 

enunciado, o projeto de dizer, porque percebemos o espaço e o tempo como 

acontecimento. Por se tratar de eventicidade, há pulsões que permitem determinados 



posicionamentos. Não podemos ignorar a situação imediata onde a escrita ocorre, vez 

que não vivemos, falamos, escrevemos em um vácuo temporal e espacial. A atividade 

humana implica, necessariamente, criação, valor, história. 

Ou seja, a constituição dos gêneros não ocorre em um vácuo social, tampouco 

são os gêneros destituídos de valores, visto que os fios que os tecem estão entrelaçados 

ao mundo ético4, ao mundo da ação, dos sujeitos.  

Geraldi (1999), para citar um exemplo, ao se preocupar com as condições de 

produção da escrita em sala de aula, sinaliza a necessidade de uma reflexão sobre essas 

condições que são bastante específicas das atividades de leitura e de produção textual. 

Isso também pode ser lido como o lugar onde os “nós” se desatam, as histórias se 

desenrolam, um lugar de tensões, de alteridade, de valores, de sentidos. Nas palavras de 

Amorim (2006, p. 105), além de se revelar uma produção da história, essa categoria 

“[d]esigna um lugar coletivo, espécie de matriz espaço-temporal de onde as várias 

histórias se contam e se escrevem”. 

O cronotopo é, pois, constitutivo e constituinte das relações verbo-sociais nos 

mais variados campos de atividade humana. Em uma leitura do conceito, Alves (2009, 

p. 5) corrobora a importância:  

 

o cronotopo não pode ser retirado das relações dialógicas e do axiológico sob 

o risco de se tornar apenas e tão-somente uma referência a um determinado 

espaço e a um tempo específico, concebido como exteriores ao indivíduo, 

não constituinte e constitutivo do sujeito histórico em sua eventicidade. 

 

Aderindo à concepção dialógica da linguagem e à perspectiva sócio-histórica, 

Alves (2009) oferece contribuições ao presente artigo, pois se destaca a questão do 

sujeito, entendido nas relações de alteridade, nas várias tramas em que se enreda. Para 

essa vertente, importam o evento, o inacabamento, o irrepetível, a construção de 

sentidos, a compreensão ativamente responsiva e o posicionamento axiológico. Dizendo 

de outra forma, percebemos a importância de reconhecer o entrelaçamento das práticas 

de linguagem às práticas sociais. Significa afirmar que todos os elementos linguísticos 

estão imersos em um “oceano” de valores. 

A partir dessas considerações, constatamos que a construção de sentidos ocorre 

sempre “à porta dos cronotopos” e que os sujeitos, por meio das práticas discursivas das 
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quais participam, constituem-se e constituem o próprio espaço-tempo, porque “um 

cronótopo genérico não é uma evento congelado, mas todo um complexo de conceitos, 

um modo integral de compreender a experiência e uma base para visualizar e 

representar a vida humana” (MORSON, EMERSON, 2008, p. 392). 

Os cronotopos nos são apresentados pelo texto, afinal determinados gêneros 

presumem certas atitudes concernentes ao objeto de dizer, bem como aos interlocutores 

e à situação imediata. Lemos o tempo e o espaço pelas interações verbais, vez que os 

gêneros – os quais figuram objetos culturais de dizer – em relação aos seus cronotopos 

equivalentes contribuem para a compreensão das ações em uma sociedade particular. 

Para Bakhtin (1990), essa categoria conteudístico-formal possibilita uma intravisão do 

homem em uma dada esfera da cultura. O cronotopo permite, assim, uma visão 

cronotópica do sujeito em relação ao gênero e à esfera. 

Desse modo, o olhar que se volta para um cronotopo em particular busca, 

também, compreender que tensões, que pulsões, cercam, envolvem, atravessam, 

constituem a escrita; e pretende, dessa forma, chegar a pontos comuns entre os sujeitos 

que circulam e que agem nesse espaço-tempo, com o propósito de “descobrir no 

encontro alguma coisa que se repete e se faz sistema” (AMORIM, 2004, p. 224). 

A linguagem, segundo Bakhtin (2003), é cronotópica como tesouro de imagens 

e, por essa razão, identificamos valores, tons volitivos e emocionais quando levamos em 

consideração o eixo do tempo-espaço. Essas categorias formais não podem ser 

separadas, exceto de maneira abstrata. Afinal, o cronotopo é um centro organizador de 

“enredos”, no nosso caso, dos diversos acontecimentos sociais e nele (no cronotopo) “os 

acontecimentos do enredo se concretizam, ganham corpo e enchem-se de sangue” 

(BAKHTIN, 1990, p. 355). Pelo texto, chegamos ao homem social e falante, 

potencialmente portador de signos que se localiza em uma cultura.  

Nesse sentido, parece-nos bastante pertinente a declaração acerca dos estudos 

que tomam como base a orientação social em que se situam os agentes da pesquisa: 

 

podemos afirmar que o homem se revela nas diferentes interações situadas 

espácio-temporalmente. Considerar a situação, o contexto tem se mostrado 

como prerrogativa para os estudos que se dizem norteados por uma 

perspectiva sócio-histórica. No entanto, em várias dessas abordagens tem se 

pensado o contexto ou a situação como entorno, o externo, o que estaria fora 

do sujeito ou do fenômeno em análise. Na perspectiva dialógica bakhtiniana, 

o sujeito constrói temporalidades e espacialidades e se constrói 

constitutivamente em relação a elas e por elas (ALVES, 2009, p. 6). 

 



Com base nessa perspectiva, admitimos que o eixo espaço-temporal deve ser 

considerado um fator imprescindível para os estudos da linguagem na vertente adotada 

neste trabalho. Julgamos, por conseguinte, que as interações ocorrem em conformidade 

com a situação que orienta o enunciado, com os interlocutores possíveis, de acordo com 

os valores que circulam e segundo as intenções determinadas. Dito de outra forma, a 

categoria a que nos referimos tem grande importância porque envolve a dimensão 

valorativa. Essa dimensão indica o modo como cada sociedade, situada em uma dada 

época, concebe o espaço-tempo, atribuindo sentido a essa relação.  
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