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O   texto iniciado em 1930, pouco antes de 
par t i r para o ex í l i o em Kustana i , 
Cazaquistão, durante os anos 1930 

O  teoria do romance foi formulada na década 
de 1930 



Questões	terminológicas:	
O  raznoretchie – heterodiscurso – boa escolha 

O  Slovo - Discurso – tradução de “slovo” (lit. “palavra”) – discurso 
(slovo) retórico (p. 38), filosofia do discurso (p. 35), discurso do 
romance (p. 35), discurso da prosa (p. 26) 

O  Rietch - Discurso do autor (p. 33), discurso do narrador (p. 30), 
fala individual (p. 31), discursos dos heróis (p. 28) 

O  heterodiscurso – produto da estratificação da língua nacional 
única em dialetos sociais. (p.12) 

O  em russo “A palavra no romance “ – “slovo v romane”  - “o 
discurso no romance” 



Objetivos	
O  herança literária no campo da estilística do romance 

(p. 19)  

O  introdução ampliada à estilística do romance soviético 
(p. 20) 

O   União Soviética – terreno socioideológico para a 
superação da “sem linguagem” ou “multi linguagem” 

 
O  Romance europeu – análise comparativa de discursos 



O  consciência sociolinguística 

O   objetivo – superação da divisão entre o 
formalismo e o ideologismo no estudo do 
discurso (slovo) literário (p. 21) 

 
O  base da superação – estilística sociológica 

(p. 21) – projeto comum a Volóchinov 
(método sociológico) e Medviédev (poética 
sociológica) – forma e conteúdo são 
indivisos no discurso (slovo) social – e 
estilística do gênero 



A	estilística	atual	e	o	romance	

O  originalidade estilística (prosaico-ficcional) 
do discurso romanesco 

O  retórica morreu sem deixar sucessor 

O  a poética não abrigou a prosa literária 
 



Romance	
Pluriestilístico 
 
Heterodicursivo 
 
Heterovocal 
 
“O romance é um heterodiscurso social artisticamente 
organizado, às vezes uma diversidade de linguagens e uma 
dissonância individual” (“individuálnaia raznogolossitsa”) (p. 29)  
 
A estilística adequada à dissonância e ao heterodiscurso que 
penetram no romance, formando um harmonioso sistema 
literário, só pode ser uma estilística sociológica. (p. 77) 



O  dissonância individual – “ individuálnaia 
raznogolóssitsa” 

O   “raznogolóssitsa” – 1. canto desafinado e 
dissonante; 2. diversidade de opiniões, falta 
de unidade de opiniões e decisões, 
discordância. 



Tipos	de	unidade	estilístico-
composicional	do	romance	

1)  Narração direta do autor da obra literária 
2)  Estilização das diferentes formas de narração oral 

do cotidiano (skaz) 
3)  Estilização das diferentes formas de narração 

semiliterária (escrita) cotidianas (cartas, diários 
etc.); 

4)  Diferentes formas de discurso literário, mas extra-
artístico, do autor (juízos morais, filosóficos, 
científicos, declamações retóricas, descrições 
etnográficas, informações protocolares, etc) 

5)  Discursos estilísticos individualizados dos heróis 



Língua	e	romance	
O  a estratificação interna de cada língua em cada 

momento de sua existência histórica é premissa 
indispensável do gênero romanesco (p. 30) 

 
O  dialogicidade de vozes sociais 

O  dialogização da fragmentação do heterodiscurso 
social, enunciados e linguagens, movimento do 
tema através de linguagens. (p. 30) 

 
O  diálogo social das linguagens no romance 



Substituições	
O  O estilo da totalidade do romance é substituído por: 

1)  Linguagem individual do romancista – individualidade 
do falante – estilo é individualização do sistema de 
normas gerais da língua – a estilística é “linguistique de 
la parole” (p. 31) 

2)  Estilo do romance – unidades subordinadas – estilo 
épico/discurso direto do autor – elementos da 
narração/expressividade subjetiva – narração 
extraliterária do cotidiano (skaz) – elemento dramático/
diálogos dos personagens (p. 33-34) 



O  MFL – subjetivismo individualista 

O TR – individualismo idealista (p. 36) – 
e x p r e s s ã o d i r e t a e i m e d i a t a d a 
individualidade do autor 



Teóricos	russos	
O   Gustav Chpiet – romance não é literatura, é 

forma retórica (p. 36-37) 

O  Viktor Vinográdov – romance é forma sincrética 
formada por elementos poéticos e retóricos (p. 
37) 

O Posição de Bakhtin: essas posições são incorreta 
(p. 37). A retórica revela a dialogicidade do 
d i s c u r s o e a s m a n i fe s t a ç õ e s qu e a 
acompanham (p. 38) 



Importância	das	formas	
retóricas	

O   influência revolucionária sobre a linguística e a 
filosofia da linguagem (p. 38) 

 
O  revela-se a dialogicidade interna do discurso e as 

manifestações que a acompanham (p. 38) 

O  relação do romance com os gêneros retóricos vivos – 
publicísticos, morais, filosóficos –e com os gêneros 
literários (épicos, dramáticos e líricos) (p. 38) 

 
O   o romance é um gênero literário e seu discurso é 

poético (p. 38)     
  



Filosofia	da	linguagem,	
linguística	e	estilística	

O  só conhecem dois polos: o sistema da língua única e o 
indivíduo que fala nessa língua (p. 39), tendência 
centralizante (p. 43) 

 
O  Forças centrítepas – unificação e centralização do mundo 

verboideológico – língua única (p. 39) – impõe limites ao 
heterodiscurso, assegura compreensão mútua (p. 40) 

O Forças centrífugas – descentralização e separação - 
linguagens socioideológicas, estratificação da língua, 
heterodiscurso – romance (p. 41-42) 



Língua	(p.	40)	
O  ideologicamente preenchida 
 
O  cosmovisão 
 
O  opinião concreta que assegura um maximum de 

compreensão mútua em todos os campos da 
vida ideológica 

O  Língua única – ocorre numa relação indissolúvel 
com os processos de centralização sociopolítica 
e cultural (p. 40) 



O	discurso	na	poesia	e	o	
discurso	no	romance	

O  Foco: formas e graus de orientação dialógica 
do discurso e peculiares potencialidades 
prosaico-literárias a elas vinculadas (p. 
47-48) 

O  Pensamento estilístico tradicional: discurso 
do eu e a língua , discurso direto voltado 
para o objeto 



Discurso=Enunciado	
 

Discurso/slovo/Enunciado 
| 

Discursos alheios em interação dialógica 
| 

Objeto/Referente 
 
 



Prosa	ficcional/prosa	
romanesca	

	
“O discurso, ao abrir caminho para o seu 
sentido e a sua expressão através de um meio 
verbalizado pelas diferentes dicções do outro, 
entrando em assonância e dissonância com 
os seus diferentes elementos pode enformar 
sua feição e o seu tom estilístico nesse 
processo dialogizado.”(p. 50) 
“Para o prosador, o objeto é o ponto de 
concentração de vozes heterodiscursivas, 
entre as quais deve ecoar também sua própria 
voz. (p. 51) 



Discurso	da	prosa	
extraliterária	

O  discurso do dia-a-dia 
O Retórico 
O Científico 

O Orientam-se dentro do já dito, do conhecido, 
da opinião geral – “orientação dialógica do 
discurso é um fenômeno de qualquer 
discurso” (p. 51) – Adão mítico 



Dialogicidade	interna	do	
discurso	

 
O “O discurso surge no diálogo com sua réplica 

viva, forma-se na interação dinâmica com o 
discurso do outro no objeto. A concepção do 
seu objeto pelo discurso é dialógica. “(p. 52) 

O “Todo discurso está voltado para uma 
resposta e não pode evitar a influência 
p r o f u n d a d o d i s c u r s o r e s p o n s i vo 
antecipável.” (p. 52) – ainda não dito 



Dialogicidade	interna	do	
discurso	

O   Formas retóricas monológicas – construção 
composicional – direcionadas para o ouvinte e 
sua resposta (p. 53) 

O  Interpretação responsiva e ativa – resistência ou 
apoio (p. 54) 

O   Campo aperceptivo do ouvinte – concreto 
expressivo e prenhe de resposta e objeções 

O  Interpretação só amadurece na resposta (p. 55) 



2	espécies	de	dialogicidade	
interna	do	discurso:	

1)  Encontro com a palavra do outro no 
próprio objeto 

2)  Encontro com o horizonte subjetivo do 
ouvinte (p. 56) 



Dialogicidade	interna	do	
discurso	

O  presente em diferentes graus em todos os 
campos da vida da palavra – prosa 
extraliterária – do cotidiano, retórica, 
científica. (p. 58)  

O  réplica de todo diálogo real – vida dupla – 
enunciados do eu e do outro (p. 57) 



Gêneros	poéticos	em	sentido	
estrito	

O  “a dialogicidade natural do discurso não é 
artisticamente empregada, a palavra se 
basta a si mesma e fora de seu âmbito não 
pressupõe os enunciados do outro. “(p. 59) 

O  por isso – “linguagem poética” especial (p. 
62) 



Língua	
O   é uma pluralidade de universos concretos, de 

horizontes verboideológicos sociais e fechados 
(p. 63)  

 
O   “opinião concreta e heterodiscursiva sobre o 

mundo”(p. 69) – intenções, profissão, gênero, 
corrente, partido, obra, pessoa, geração, uma 
idade, um dia e uma hora 

O  fronteira entre o indivíduo e o outro (p. 69) 



Línguas	
O  em cada momento de sua existência histórica a 

língua é inteiramente heterodiscursiva (presente 
e passado etc.) (p. 66)   

O  todas as línguas do heterodiscurso são pontos 
de vista sobre o mundo, horizontes concreto-
semânticos e axiológicos específicos.(p. 67) 

O Língua: opinião concreta e heterodiscursiva sobre 
o mundo (p. 69) 



Língua	para	o	Falante/
consciência	individual	

O  fronteira entre o que é seu e o que é do outro – apropriação (p. 
69) 

O  Linguagem literária – norma padrão (p. 70) 
 
“Língua literária (língua padrão) ingl. Literary language esp. 
Lengua literária. Língua modelo e normalizada, cujas normas são 
consideradas as “corretas” e obrigatórias para todos, e que se 
opõe aos dialetos e à linguagem popular”[« Язык литературный 
(язык стандртный) англ. Literary language, исп. Lengua 
literaria. Образцовый, нормализованный язык, нормы 
которого воспринимаются как « правильные» и 
общеобязательные и который противопоставляется 
диалектам т просторечию.»] (AKHMÁNOVA, 2010, p. 
531-532)  



Poesia													Prosa	romanesca	
O   forças poéticas refletem 

processos sociais mais 
l o n g o s – t e n d ê n c i a s 
seculares da vida social (p. 
77) 

O  o poeta é definido pela ideia 
de uma língua única e 
singular e de um enunciado 
m o n o l ó g i c o , ú n i c o e 
fechado(p. 73) 

O Ambígua (p. 118) 
O Questão central: símbolo 

poético (p. 120) 

O  responde com muita 
sensibilidade aos mínimos 
avanços e oscilações do clima 
social (p. 77) 

O   o prosador usa linguagens já 
povoadas de intenções sociais 
alheias e as obriga a servir às 
suas novas intenções (p. 73) 

O Bivocal (p. 118)  
O Questão central: palavra bivocal 

interiormente dialogada em 
todos os tipos e variedades 
multiformes (p. 120- 121) 



Formas	composicionais	de	inserção	e	
organização	do	heterodiscurso	no	

romance	
1) romance humorístico – Alemanha e Inglaterra – 
reprodução paródico-humorística de quase todas 
as camadas da linguagem literária falada e escrita 
de sua época (p. 79) 
-  estilização, habitualmente paródica, das 

camadas da l inguagem dos gêneros , 
profissionais etc. 

-  Discurso do autor 
- Base da linguagem é a “língua comum”- ponto de 
vista e avaliação correntes (p. 80) 



O  inserção, na linguagem do autor (a narração) do 
discurso do outro em forma dissimulada (p. 82) 

O  discurso do outro de forma aberta (discurso indireto)  
cercado pelo discurso difuso do outro (p. 83) 

O   discurso alheio dissimulado  do coro dos seus 
admiradores – construção híbrida – um enunciado 
que,por seus traços gramaticais (sintáticos) e 
composicionais, pertence a um falante, mas no qual 
estão de fato mesclados dois enunciados, duas 
maneiras discursivas, dois estilos, duas “linguagens”, 
dois universos semânticos e axiológicos (p. 84) 



O   motivação pseudo-objetiva (Leo Spitzer) – a 
motivação é do autor, que com ela se solidariza 
formalmente, mas, no fundo, a motivação 
permanece no hor izonte su jet ivo das 
personagens ou da opinião comum. – variedade 
da construção híbrida (p. 86-87) 

O  os limites entre o discurso do autor e o discurso 
do outro (impessoal – gêneros, profissões, 
op in ião comum) são del iberadamente 
movediços (p. 89) 

O   estilo humorístico inglês baseia-se no 
heterodiscurso (p. 90) 



O  os mais importantes protótipos e variedades 
de romance foram criados no processo de 
destru ição paródica dos universos 
romanescos precedentes. (p. 92) 



Formas	composicionais	de	inserção	e	
organização	do	heterodiscurso	no	

romance	
2) Os discursos (rietch) dos heróis:  o discurso 
do outro na linguagem do outro – podem 
refratar as intenções do autor e influenciar o 
discurso do autor (p. 100) 
 
Hibridização: combinações de DD,DI, DIL e 
diferentes meios de sua molduragem 
replicadora e de sua estratifica’ão alternada 
pelo contexto do autor(p. 107) 



Formas	composicionais	de	inserção	e	
organização	do	heterodiscurso	no	romance	

3) Gêneros intercalados: l i terários e 
extraliterários inserem no romance suas 
linguagens 
 
Gêneros que podem definir a forma do 
romance como um todo: confissão, diário, 
descrição de viagens, biografia, carta etc. (p. 
108) com suas linguagens que importam 
como pontos de vista objetais eficientes (p. 
112) 
 



O   Narração – discurso do herói – gêneros 
intercalados: relativização da consciência 
linguística (p. 112) 

O  Heterodiscurso no romance: é discurso do 
outro na linguagem do outro, palavra bivocal 
especial – intenção direta da personagem e 
a intenção refratada do autor – duas vozes 
correlacionadas dialogicamente (p. 113) 



O	Falante	no	romance	
O   “O objeto fundamental, “especificador” do gênero 

romanesco, que cria sua originalidade estilística, são o 
falante e sua palavra.”(p. 124) 

1) O falante e sua palavra no romance são objeto da 
representação verbalizada e ficcional 
2)  O falante é um homem essencialmente social, 
historicamente concreto e definido, e seu discurso é uma 
linguagem social, uma linguagem de grupo e não um 
“dialeto individual” 
3) O falante é um ideólogo, e sua palavra é sempre um 
ideologema – um ponto de vista peculiar sobre o mundo 
(p. 124-125) 



Ação	
O  “A ação e os atos do herói no romance são 

necessários tanto para revelar quanto para 
experimentar sua posição ideológica, suas 
palavras. “(p. 125) 



Problema	central	da	estilística	
romanesca	

O   representação literária da linguagem, 
imagem da linguagem (p. 129) 



Transmissão	e	discussão	dos	
discursos	do	outro	

Campos extraficcionais da vida e da ideologia: 
1) Dia a dia – hermenêutica do dia a dia (p. 131) 
informaçõe e opiniões são comunicadas com referência 
a uma fonte comum indeterminada “ouvi dizer” etc. (p. 
131-132) 
-Objeto de uma transmissão interessada em sentido 
prático (p. 132-133) 
-enformação verbo-estilística do discurso do outro 
-Molduragem interpretativa (p. 133) 
-  A palavra não é separada da personalidade do 

falante 
-  A situação da fala é considerada (p. 134) 



2) Aprendizagem de disciplinas verbais: “de cor” e 
“pelas próprias palavras” (p. 135) 
 
3) Processo de formação ideológica do homem: 
discurso autoritário e interiormente persuasivo (p. 
136) 
 
4) Ciência – explanação talentosa e criadora de 
concepções alheias determinantes (p. 141) 
influências sobre um dado autor (p. 142) 
 



5) Pensamento e da palavra ética, jurídica - - 
palavra independente, responsável e eficaz (p. 
145), a luta da consciência com outras vozes 
(p. 146) 
 
6) Palavra e pensamento religioso –o ser 
falante: a divindade, do demônio, o adivinho, o 
profeta (p. 146)   



7) CIÊNCIA:  
-  Ciências matemáticas e naturais: domínio 

de objetos materiais, surdos (p. 147) 
-  Ciências humanas: restabelecer, transmitir e 

interpretar as palavras do outro (p. 147) 
-  Disciplinas filológicas: o falante e sua 

palavra são o objeto pr inc ipal do 
conhecimento (p. 147) 



8) Retórica: forense (p. 148) política (p. 149) 
 
9) Publicístico (literatura sobre questões 
sociopolíticas, atividade de escrita sobre 
questões sociopolíticas)– critica um discurso, 
um artigo, um ponto de vista, polemiza, 
ridiculariza (p. 149) 


