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Ao estudarmos as obras do Círculo e refletirmos sobre os dias atuais os 

diferentes meios em que a cultura é veiculada nos vêm à mente, como, por exemplo, o 

cinema. A sétima arte certamente não seria considerada como algo essencialmente 

novo, mas possui uma forte presença no âmbito social e se encontra em evolução e 

renovação contínua. Para Bakhtin a cultura é feita de diferentes tipos de discursos, e no 

caso deste texto, consideraremos o cinema. 

 A cultura manifestada por meio do cinema será destacada neste trabalho em 

função da análise do corpus, que se trata de um filme musical. Este objeto será aqui 

reconhecido como gênero conforme os estudos do Círculo a respeito deste conceito.  

Para Bakhtin os gêneros discursivos não são formas estáveis, prontas, mas sim 

enunciados em movimento, que se encontram sempre em estado de (re)construção. Não 

há, desta maneira, uma forma fixa, mas características que nos permitem reconhecer 

cinema como um gênero, assim como características únicas, que se modificam e fazem 

parte da constituição singular de cada enunciado deste gênero. Conforme Bakhtin: 

“Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização 

da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso.” (2003, p.262). É também o diálogo, conceito 

essencial para a compreensão dos estudos bakhtinianos, que movimenta as relações 

entre enunciados e gêneros. As relações dialógicas estão presentes em todo discurso, 

uma vez que nenhum enunciado é adônico, e deste modo cada discurso possui em seu 

interior vozes de discursos anteriores a ele: “Cada enunciado refuta, confirma, 

complementa e depende dos outros: pressupõe que já são conhecidos, e de alguma 

forma os leva em conta.” (BAKHTIN, 1997, p.61). A espiral dialógica que se forma nas 

relações entre enunciados pode ser analisada também no corpus escolhido (um filme). 

 A questão do diálogo, tal qual a concebe Bakhtin, é reconhecida de maneira 

ampla, não limitando as relações dialógicas à interações fechadas, no caso, somente no 

filme, mas que nos levem a questões para além daquele enunciado. O filme musical em 

questão neste trabalho é Across the Universe (2007), de Julie Taymor, que possui em 

sua trama apenas canções da banda britânica dos anos sessenta The Beatles e, desta 

maneira, dialoga com as canções originais, compostas pelo grupo, assim como com o 
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contexto histórico da Inglaterra e dos Estados Unidos, sendo este último o país no qual a 

maior parte da obra cinematográfica é narrada. Podemos observar que as relações 

dialógicas ligam a vida à arte, questões que são discutidas nos estudos do Círculo. 

Assim como vida e arte, vida e cultura estão sempre em diálogo, a cultura é preenchida 

por vida, pois questões da vida se encontram na arte, criando um movimento de entrada 

e saída constante, uma vez que na cultura encontramos questões que nos remetem à vida 

e nesta última também surgem direções que nos guiarão à arte.  

Os gêneros discursivos, conforme discutidos pelos autores do Círculo, são 

reconhecidos ao se aceitar que os diversos campos da atividade humana (arte, política, 

ciência, etc) têm conexão com a linguagem, ou seja, cada esfera de atividade, na sua 

singularidade, necessita da linguagem e essa linguagem será modificada conforme cada 

discurso e cada gênero específico. 

A construção de cada discurso utiliza artifícios particulares, pois os enunciados 

“refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só por 

seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas acima de tudo, por sua construção 

composicional.” (BAKHTIN, 2011, p.261). A construção do corpus, reconhecido como 

gênero discursivo, traz enunciações únicas que se relacionam com a esfera da vida e da 

arte, em constante movimentação. 

A enunciação “bombeia energia de uma situação da vida para o discurso verbal, 

ela dá a qualquer coisa linguisticamente estável o seu momento histórico vivo, o seu 

caráter único”. (VOLOCHINOV, Mimeo, s/d1926, p.10). A singularidade, unicidade ou 

o caráter único do ato discursivo também são discutidos por Bakhtin, pois, para o 

filósofo russo, todo evento é singular, irrepetível e possui características particulares e 

únicas de um certo momento, de um ato. Essa singularidade sobre a qual Bakhtin 

discorre se refere às experiências vivenciadas, ao discurso concreto. É a enunciação que 

transfigura a situação da vida para o discurso verbal, momento em que o ato singular 

ocorre, trazendo o caráter único de cada discurso: “A singularidade única não pode ser 

pensada, mas somente vivida de modo participativo.” (BAKHTIN, 2010, p.58) 

A unicidade do ato se dá por meio de um tempo, espaço e sujeito específicos, 

desta maneira a concepção de sujeito também se encontra na base das discussões do 

Círculo. Para Bakhin o sujeito é eu e outro, e essa relação é responsiva e responsável: 

 



Ao agirmos com base na compreensão de algo que antecede a nossa própria 

ação, somos responsáveis pela compreensão construída que passa a ser o 

sentido do evento. Somos responsáveis por isso, e duplamente responsáveis 

porque as ações que nosso ato desencadear no futuro (ações de outros ou 

minhas) resultarão, por seu turno, de uma compreensão que não remete mais 

somente ao meu ato, mas também ao ato de que meu ato foi resposta. Em 

outros termos, a responsabilidade ‘responsiva’ tem dupla direção, tanto para 

o passado quanto para o futuro, ainda que concretamente  ela é sempre 

realizada no presente. (GERALDI, 2010, p.287) 

 

Desta maneira a ação do sujeito no mundo é singular (o ato), e suas relações (eu-

outro) serão sempre responsivas e responsáveis. 

  É na relação com o outro que o sujeito se constitui, porém este outro não está 

necessariamente fora de mim (do eu). Este outro pode coabitar o meu próprio ser. No 

momento em que se pensa, por exemplo, em algo a ser dito para outra pessoa a reação 

deste outro é levada em consideração, ou seja, ao pensar no outro e interagir com ele o 

outro se encontra no eu. O sujeito é múltiplo, fragmentado, tem relações internas e 

externas com o(s) outro(s). O eu é composto pelo outro, e o outro constituído por mim. 

Nestas multi-facetadas definições do sujeito para Bakhtin, o conceito de diálogo 

permanece presente, uma vez que entre diversas relações o sujeito será sempre 

dialógico.  

É a partir das relações dialógicas que analisaremos a seguir algumas cenas de 

Across the Universe, não como um recorte do filme que se isola e perde o todo da obra, 

mas sim como exemplar significativo para a compreensão da totalidade do filme.  

Ao longo da trama diversas personagens se encontram em situações em que a 

relação eu-outro pode ser discutida. A diferença de culturas, por exemplo, aparece entre 

as personagens que tem origens diferentes (norte americana e britânica). Por meio da 

trajetória das personagens e das canções dos Beatles podemos discutir a configuração do 

eu na cultura do outro. 

As personagens principais, que formam um casal ao longo da narrativa, provêm 

de culturas e países diferentes, além de viverem em condições sociais opostas. Ao 

interpretarem a canção Hold me tight a diferença de classes é demonstrada.  

Nesta tomada inicial Hold me tight aparece sendo tocada em dois cenários 

diferentes. No início da canção o primeiro cenário a ser apresentado se assemelha a um 

baile de colegial tradicional dos anos sessenta nos Estados Unidos. Em um salão bem 

decorado para a ocasião os jovens vestem ternos e as garotas vestidos com saias mais 

armadas. No ritmo da canção eles dançam e uma moça em específico interpreta a 

canção.  



 

 
Fig.1 – Cena do casal no baile. 

 
 Enquanto os jovens dançam a personagem em foco interpreta as primeiras 

estrofes da canção de maneira romântica para um possível namorado: “It feels so right 

now (parece tão certo agora)/ hold me tight (abrace-me forte)/ tell me I’m the only one 

(diga-me que sou a única)/ and then I might (então eu talvez) / never be the lonely one 

(nunca mais seja solitária)/ so hold me tigh tonight (então me abrace forte esta noite)/ 

it’s you2(é você)” 

Em outro cenário a canção Hold me tight também é apreciada por um grupo de 

jovens, porém bem diferentes dos anteriores. Neste local as pessoas estão vestidas de 

maneira mais informal, o estabelecimento é rústico e escuro. A banda que toca neste 

ambiente também usa um figurino que se difere da banda do baile. Uma moça em 

particular também interpreta a canção neste novo cenário e logo se torna perceptível o 

seu sotaque diferente, caracterizando-a como britânica. Conlcui-se que o cenário 1 

ocorre em algum lugar dos Estados Unidos, enquanto o cenário 2 se ambienta na 

Inglaterra.  

 

 
Fig.2 – Cena do casal na boate. 

 

                                                 
2
 http://www.thebeatles.com/#/songs/Hold_Me_Tight 

http://www.thebeatles.com/#/songs/Hold_Me_Tight


Esta é a primeira canção que a personagem Lucy interpreta, demonstrando seu 

local de residência (Estados Unidos) e sua classe social, uma vez que ela se encontra em 

um baile de formatura tradicional do país. Durante a interpretação da mesma canção a 

personagem Jude, que se tornará seu par, é mostrada em um outro cenário, ambientado 

na Inglaterra, enquanto o local de celebração em que ele se encontra é muito mais 

escuro e rústico do que o salão decorado da tomada nos Estados Unidos.  

Os “anos dourados” vividos pelas personagens nas cenas do baile norte-

americano se diferem muito do “baile de garagem” apresentado nas cenas da Inglaterra. 

A composição das cenas deixa transparecer cada local quase como dois mundos 

diferentes. São situações completamente separadas, isoladas uma da outra. Ambas são 

celebrações, porém cada uma com pessoas distintas, em tempo e lugares distintos. A 

canção é a mesma, no entanto a enunciação é única.  

A canção Hold me tight é interpretada em cenários diversos, demonstrando que a 

construção da canção, no filme musical, dependerá não apenas da letra e da música para 

o seu sentido, mas também do cenário, de um espaço, tempo e sujeitos específicos que 

contribuem para a particularidade de cada cena. 

 Conforme comentado, em Across the Universe diversos temas da vida 

constroem-se em diálogo com a arte. A questão do exílio, por exemplo, que pode ser 

encontrada na esfera social, ou seja, na vida, é experienciada por uma das personagens 

comentadas acima, chamada Jude. Este jovem interpreta um britânico que se mudou 

para os Estados Unidos a fim de encontrar seu pai, mas que acaba permanecendo por 

mais tempo do que o esperado em função de um relacionamento com a jovem norte- 

americana. A garota pela qual Jude se apaixona, Lucy, possui um irmão que foi 

convocado para se alistar no exército e servir ao governo dos Estados Unidos. Por este 

motivo inicial ela cria, ao longo do filme, uma enorme revolta contra a guerra e o 

governo que a financia e apoia. A jovem espera que seu namorado, mesmo não sendo 

norte-americano, compreenda a sua revolta, no entanto, Jude não se encontra na mesma 

situação que a garota. O britânico não partilha dos sentimentos de Lucy, pois apesar de 

ambos se encontrarem no mesmo espaço e tempo cada um se constitui como um sujeito 

singular, com suas características próprias, e no caso de Jude, acaba por não se importar 

tanto com a guerra e com suas consequências tal qual a sua namorada. O jovem 

britânico não se encontra em sua terra natal, e em seu estado de exílio ideológico, 

naquele dado espaço e tempo, ele não compartilha dos mesmos sentimentos que um 

jovem norte-americano.  



 A personagem de Jude expressa sua revolta com a parceira por meio da canção 

“Revolution”, uma vez que Lucy espera que ele compreenda algo que está fora dele 

mesmo, uma luta que não pertence a ele. A letra da canção aparece a seguir: 

“Revolution3(revolução)”. “You say you want a revolution (você diz que quer uma 

revolução)/ Well, you know (bom, você sabe)/ we all want to change the world (nós 

todos queremos mudar o mundo)/ you tell me that it’s evolution (você me diz que é a 

evolução)/ well, you know (bom, você sabe)/ we all want to change the world (nós 

todos queremos mudar o mundo)/ but when you talk abou destruction (mas quando você 

fala sobre destruição)/ don’t you know that you can count me out (você não sabe que 

pode me deixar de fora?)/ Don’t you know it’s going to be alright (você não sabe que 

vai ficar tudo bem)/ alright (bem)/ You say you’ll change the Constitution (você diz que 

irá mudar a constituição)/ Well, you know (bom, você sabe)/ we all want to change your 

head (nós todos queremos mudar a sua cabeça)/ you tell me it’s the institution (você me 

diz que a instituição)/ well, you know (bom, você sabe)/ you better free your mind 

instead (é melhor você libertar sua cabeça)/ But if you carrying pictures of  Chairman 

Mao (mas se você for carregar imagens de Chairman Mao)/ You ain’t going to make it 

without me anyhow (você não vai conseguir sem mim de qualquer maneira)/ Don’t you 

know it’s going to be alright (você não sabe que vai ficar tudo bem)/alright (bem)” 

Para que Jude possa compreender a revolta de Lucy ele precisaria se colocar no 

lugar do outro, no lugar dela, como cidadã norte-americana que sofre as consequências 

familiares e sociais da participação do seu país no Vietnam. Jude, desta maneira, se 

encontra em um lugar (não espacial, mas ideológico) diferente de Lucy, ele se encontra 

exilado em relação ao país em que vive no momento da trama. A escolha por 

permanecer nos Estados Unidos ao lado da namorada colocou Jude em um local de 

exílio. 

Na cena em que a personagem interpreta a canção “Revolution” Jude entra 

cantando em uma espécie de escritório no qual sua namorada trabalha. Neste local se 

reúnem pessoas ativas na luta pela pacificação e pela retirada dos Estados Unidos do 

Vietnam. Lucy se envolve com este grupo, ao longo do filme, através de passeatas de 

protesto.  

Jude adentra o escritório em que Lucy se encontra visivelmente revoltado, pois o 

casal havia discutido a respeito dos seus pontos de vista diferentes em relação ao 
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período de guerra. Assim que adentra o local da cena Jude entoa as frases: “You say 

you want a revolution (você diz que você quer uma revolução) well, you know (bom, 

você sabe)/ we all wanna change the world (nós todos queremos mudar o mundo)” 

 

 
Fig.3 – Cena do filme em que Jude canta Revolution 

 

Os diálogos aparecem neste recorte não apenas entre a música e a letra, mas 

também entre questões sociais, da esfera da vida, como o exílio, situação interpretada e 

cantada pela personagem de Jude.  

Podemos concluir que as forças que emergem do discurso, no caso, do filme 

musical, carregam questões para além dos diálogos mais óbvios, permitindo-nos 

considerar relações dialógicas mais profundas, como uma personagem que sofre um 

estado de estranhamento, com um discurso que revela seu sentimento de exílio em 

relação ao ambiente em que se encontra. A canção Revolution, apesar de não ter sua 

letra inteira entoada pelo jovem, se configura como resposta, ela é o enunciado gerado a 

partir da atitude responsiva desta personagem que não pode ser compreendida pelas 

outras. 

 

Considerações de (in)acabamento 

 

O encontro da vida e da arte permite a percepção de que uma complementa a 

outra o tempo todo, assim como os gêneros primários (aqueles mais ligados ao 

cotidiano, à vida) e secundários (os complexos, que se conectam mais diretamente com 

a arte) ou como o próprio sujeito, que se constitui somente na relação com o outro, na 

perspectiva bakhtiniana. O diálogo e o aspecto inacabado (ou em acabamento) do 

sujeito e do discurso são reflexões aprofundadas pelos estudos do Círculo, de maneira a 

provocar o ato responsivo de reconhecimento das particularidades da composição de 

cada discurso, na arte ou na vida. O cinema, aqui reconhecido como gênero, demonstra 

um campo fértil para a discussão da cultura e da alteridade, tendo em específico, no 



caso apresentado, o filme musical Across the Universe como lugar de diálogo das 

relações entre o eu e o outro, entre a vida e a arte, em movimentações de entrada e saída 

dos discursos e dos gêneros, em constante (re)leituras e renovações. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

ACROSS THE UNIVERSE. Julie Taymor. Revolution Studios. 2007. 1 DVD. 
BAKHTIN, M. M. (VOLOCHINOV) (1929). Marxismo e filosofia da linguagem. São 
Paulo: Hucitec, 1992. 

BAKHTIN. M. M. (1929). Problemas da Poética de Dostoievski. São Paulo: Forense, 
1997. 

___. (1920-1974). Estética da Criação Verbal. (Edição traduzida a partir do russo). São 
Paulo: Martins Fontes, 2003. 
___. (1920-1974). Estética da Criação Verbal. (Edição traduzida a partir do russo). São 

Paulo: Martins Fontes, 2011. 
___. (1975). Questões de Literatura e de Estética. São Paulo: UNESP, 1993.  

___. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 
Rabelais. São Paulo: Hucitec, 1987. 
___. Para uma filosofia do ato responsável. São Carlos: Pedro e João Editores, 2010. 

GERALDI, J.W. Sobre a questão do sujeito. In: PAULA, L. de; STAFUZZA, G. 
(Orgs.). “Círculo de Bakhtin: teoria inclassificável”. Volume 1. Série Bakhtin – 

Inclassificável. Campinas: Mercado de Letras, 2010. 
MEDVIEDEV, P. N. O método formal nos estudos literários: introdução a uma poética 
sociológica. São Paulo: Contexto, 2012. 

VOLOCHINOV/BAKHTIN. Discurso na vida e discurso na arte. Mimeo. s/d. 
THE BEATLES. “Hold Me Tight”. With the Beatles. London: Parlophone, 1963. 

___. “Revolution”. Hey Jude. London: Apple Records, 1968. 
 

 

 

 
 

 


