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Os estudos bakhtinianos não propõem diretamente uma análise de enunciados 

verbo-visuais. Porém, percebemos que a concepção de linguagem, do chamado Círculo 

de Bakhtin, vai além da modalidade verbal da língua, como vemos nos estudos feitos 

em Discurso na vida e discurso na arte e O Autor e o Herói. Nestes textos, é afirmado 

que os enunciados e objetos estéticos não são apenas constituídos por palavras, mas 

também por meios não-verbais como entonação e gestos ou por formas, linhas e cores.  

A percepção do conceito de enunciado dos autores do círculo de Bakhtin não é 

definida de maneira acabada em uma obra específica, desta forma, a compreensão deste 

conceito se dá ao passo em que adquirimos uma leitura geral de todas as obras e 

conforme entendermos a relação dialógica deste conceito com outros conceitos 

fundamentais que nos são apresentados no conjunto das obras, como, por exemplo, em 

Marxismo e Filosofia da Linguagem (2010), Estética da Criação Verbal (2010), 

Problemas da poética de Dostoiévsk  (2010), Discurso na vida e discurso na arte (s.d), 

Estrutura do enunciado (1930) entre outros.  

Colocando-nos em um panorama geral do conjunto da obra dos autores do 

Círculo de Bakhtin, o enunciado passa a ter um indicativo de forma, não definitivo, mas 

sempre em constante transformação, que só nos é possível perceber mediante a inserção 

deste conceito dentro da natureza dialógica, no qual é imprescindível de no mínimo dois 

sujeitos, em uma relação estritamente real, sem subjetivismos e abstrações, sempre no 

âmbito da vida.  Ao enunciar, este sujeito dotado de individualidade e sociabilidade, 

determinado por uma específica situação concreta, irá definir a forma que proverá seu 

enunciado, está forma será chamada pelos estudiosos que pertenceram ao círculo de 

gênero do discurso. (2010b, p. 282) 

Torna-se importante rompermos com uma percepção limitada do conceito de 

enunciado. É possível, inclusive, realizar uma leitura da teoria bakhtiniana de forma que 

o enunciado não se restrinja somente as modalidades verbais da linguagem, já que nesta 

teoria não há uma definição fechada deste conceito. Assim, o enunciado pode ser 
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entendido tanto por uma frase, um texto, um diálogo entre amigos ou, indo além, um 

gesto, uma música, uma pintura, uma fotografia, uma capa de livro. Pois se entendemos 

enunciado como texto, logo o   

 
 
texto no sentido amplo como qualquer conjunto coerente de signos, a ciência 

das artes (a musicologia, a teoria e a história das artes plásticas) opera com 

textos (obras de arte). São pensamentos sobre pensamentos, vivências das 

vivências, palavras sobre palavras, textos sobre textos. (2010b, p.307)  

 

 Assim, o que garante a existência de um enunciado é a sua relação com que é 

real e com o que pressuponha “um sistema universalmente aceito (isto é, convencional 

no âmbito de um dado grupo) de signos, de uma linguagem (ainda que seja a linguagem 

da arte)” (2010b, p. 309).  

 Ora, se o enunciado como propomos não pertence apenas ao âmbito verbal, seu 

formulador não é necessariamente um escritor ou um falante, o autor deste enunciado 

pode ser um fotógrafo, um design, um pintor, um músico, etc. Dentro desta natureza 

dialógica, este autor ─ independentemente da modalidade da linguagem que assume, 

seja verbal ou não-verbal ─ é um participante ativo deste acontecimento artístico e 

torna-se responsável por isto, fazendo com que sua arte interfira diretamente na vida. 

Assim, como os acontecimentos do cotidiano (da vida) também não só influenciam a 

arte, mas, propriamente, são a arte.  

Não devemos esquecer que para o Círculo de Bakhtin (2010) a ciência, a arte e a 

vida não são compreendidas como instâncias fragmentadas, embora muitas vezes o 

artista e o homem unifiquem esses âmbitos da cultura de maneira simples e mecânica.  

O homem quando pretende criar se afasta do mundo da realidade cotidiana e se 

aproxima de um mundo de inspiração e tranquilidade que possibilita a criação artística 

Assim, quando o homem está na arte, não está na vida e vice-versa. Consequentemente, 

a arte torna-se alienada do próprio sujeito que a cria, por não pertencer à realidade que 

ele mesmo vive.   

 Além do suporte teórico do Círculo de Bakhtin, os escritos de Roland Barthes 

também são imprescindíveis nas análises que serão feitas. O objeto de análise deste 

trabalho são as imagens veiculadas em blogs de escritores da literatura marginal. O 

objetivo é refletir sobre a maneira como esses enunciados definem a produção de 

identidade da própria literatura marginal e dos sujeitos vinculados a ela − entendemos 

que a identidade é produzida necessariamente na relação com o outro, no processo de 



alteridade, portando a análise se concentra nas vozes sociais e ideológicas presentes 

nestes discursos. A literatura marginal é um movimento literário atual que tem como 

tema central o relato da própria experiência de sobreviver nos espaços marginais e 

marginalizados da sociedade brasileira contemporânea. A vida na periferia, lugar este 

pouco representado pela literatura canônica, passa a ser extensão do que se escreve. 

Tendo em vista a internet como instrumento de “democratização” por conta da 

heterogeneidade dos discursos veiculados, a literatura marginal contemporânea 

encontra, neste espaço, a possibilidade para expor e divulgar seus discursos. Nos blogs, 

mais especificamente, os escritores de literatura marginal encontram um espaço de 

divulgação de textos inéditos e de suas obras. Nossa hipótese é que esses blogs sejam 

gêneros em que haja indícios de constituição da identidade desse produto cultural e seus 

sujeitos “usuários”.   

 


