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Considerar a dimensão estilística da produção verbal, visual ou mesmo verbo-visual, 

parece, ao menos para os lingüistas, uma maneira de lidar com o discurso, com a enunciação, 

dentro do domínio dos estudos literários ou artísticos, na medida em que o tema, de longa data, é 

propriedade das vertentes diretamente interessadas nas particularidades expressivas de 

determinados autores, poetas, artistas em geral, ou nos conjuntos de características que definem 

determinados movimentos artísticos, também denominados estilos de época, caso do romantismo, 

do impressionismo, do cubismo etc. Ainda que o termo não se restrinja necessariamente às artes, 

ele sempre diz respeito às idiossincrasias, a maneira de se expressar de uma determinada pessoa, 

sugerindo uma estreita e exclusiva relação entre estilo e personalidade, estilo e individualidade. 

Na melhor das hipóteses, e de um ponto de vista dos estudos lingüísticos mais recentes, o estilo 

pode estar pensado em função do texto e de suas formas de organização em relação às 

possibilidades oferecidas pela língua, estendo-se à textos não necessariamente literários ou 

poéticos.  

A consulta a determinadas obras especializadas confirma essa a idéia de que, por um lado, 

o termo estilo está diretamente associado a produções individuais ou conjunto de produções de 

determinados momentos, vinculadas às artes em geral ou exclusivamente à personalidade de 

alguém. Por outro, pode ser pensado, de maneira mais ousada como conjunto de diferentes 

instâncias textuais que implicam escolhas em relação às diferentes possibilidades oferecidas pelo 

sistema lingüístico. 

Observe-se, por exemplo, primeiramente, a definição de estilo apresentada por Harry Shaw 

no seu  Dicionário de Termos Literários (1982: 187-188) e que não difere muito de outros 

dicionários de termos literários e teoria literária, e, em seguida, a que aparece no Dicionário 

Enciclopédico das Ciências da Linguagem, de Ducrot e Todorov (1977: 287-288), já mais 

próximo dos estudos lingüísticos. 

(1) A maneira de traduzir os pensamentos em palavras; modo característico de construção 

e de expressão na linguagem escrita e oral; característica de uma obra literária, mais no que 

respeita a sua forma de expressão do que às suas idéias. 

A palavra estilo, derivada dum termo latino que significa um “instrumento de escrita”, 

não pode definir-se satisfatoriamente, embora centenas de peritos já o tenham tentado Lord 

Chesterfield.definiu estilo como “o traje do pensamento”. Alfred North Whitehead, filósofo e 

matemático, disse: “O estilo é a moralidade mais elevada do espírito”. O cardeal Newman 



escreveu: “Estilo é o pensamento em linguagem”. Jonathan Swift sugeriu: “As palavras próprias 

nos lugares próprios constituem a definição de estilo”. Buffon, escritor e naturalista francês do 

século XVIII, afirmou: “O estilo é o homem”. 

Se considerarmos estilo significando os maneirismos e processos característicos dum 

determinado escritor, então poderemos falar do estilo pomposo do Dr. Johnson, do estilo 

caprichoso de Charles Lamb, do estilo alusivo de T.S. Eliot, do estilo sóbrio de Ernest 

Hemingway, etc. A maioria dos críticos está, no entanto, de acordo em que “aquilo que alguém 

diz”, “a maneira como o diz” são elementos básicos do estilo. Podemos então considerar o estilo 

como sendo a marca (influência) da personalidade do escritor na matéria por ele versada. 

(Shaw, Harry. Dicionário de Termos Literários. Lisboa. Publicações Dom Quixote, 1982. pp. 

287-288)  

(2) Definiremos o estilo de preferência como a escolha que todo texto deve operar entre 

um certo número de disponibilidades contidas na língua O estilo assim compreendido é 

equivalente aos registros de língua, a seus subcódigos; é a que se referem expressões como 

“estilo figurado”, “discurso emotivo” etc. e a descrição estilística de um enunciado é apenas a 

descrição de todas as suas propriedades verbais. (Ducrot e Todorov, 1977: 287-288). 

Se o primeiro exemplo confirma a idéia de estilo ligada a “expressão individual”, e 

conseqüentemente a idéia de estilística (estudo do estilo), dissociando num certo sentido forma e 

conteúdo, o segundo, voltando-se para o texto e não para seu autor, persegue o que há de 

particular na organização textual, no sentido quase que sociolingüístico e retórico que o termo 

pode sugerir, ou seja, de registros, subcódigos, figuras de linguagem etc. 

Em que as questões relacionadas ao estilo em Bakhtin e seu círculo diferem das posturas 

tanto da estilística clássica quanto de uma certa lingüística que dimensiona o termo 

principalmente a partir da perspectiva da variação e da retórica? Para responder a esta pergunta, 

temos de perseguir mais uma via no labirinto dos conceitos, categorias e noções que implicam o 

pensamento bakhtiniano e a forma como eles vão se mostrando, se materializando, a partir de 

outras buscas, a partir da articulação com estudos de aspectos mais estabilizados, caso da 

interação, da enunciação, dos gêneros e do dialogismo. 

Há um aspecto que deve ser previamente colocado para que se entenda a existência e a 

importância das questões sobre o estilo, enquanto postura geral e fundante no quadro do 

pensamento bakhtiniano como um todo. Os leitores de Marxismo e filosofia da linguagem, 

certamente o livro mais conhecido e citado pelos lingüistas, estão inteiramente convictos da 

forma como a lingüística, especialmente a lingüística estrutural, foi enfrentada pelos estudos 

bakhtinianos, gerando conseqüências essenciais para os estudos lingüísticos e para uma 



concepção histórica e social da linguagem. Entretanto, sempre que as duas orientações do 

pensamento filosófico-lingüístico são retomadas, o objetivismo abstrato, isto é, a vertente que 

trata a língua como sistema autônomo, é o escolhido para foco de discussão. O subjetivismo 

idealista, quando mencionado, aparece apenas para compor a dupla, servindo no máximo para 

indicar que, se os estudos da linguagem não podem ser pensados a partir de uma idéia positivista 

e assujeitada de sistema autônomo, também não podem restringir-se à idéia de linguagem como 

criatividade individual. Mais ou menos como se os lingüistas deixassem essa parte para os 

estudiosos da literatura e das teorias literárias e esses, estando mais interessados em obras 

nomeadamente voltadas para questões literárias, caso de Questões de Literatura e Estética – A 

Teoria do Romance, nem sequer notassem a refer6encia a estilo e estilística. 

A partir dessa constatação, o subjetivismo idealista permanece literalmente abandonado 

enquanto foco de discussão para o compreensão da teoria bakhtiniana, embora represente, 

juntamente com o objetivismo abstrato, um dos paradigmas escolhidos para impulsionar o 

movimento de recolocação de importantes questões da linguagem, de seu estudo, aí incluída a 

dimensão individual da expressão e a maneira como deve ser enfrentada por uma teoria dialógica 

da linguagem. Deixar de lado o subjetivismo idealista, a forma como é tratado em Marxismo e 

filosofia da linguagem, é deixar passar justamente a discussão sobre as relações entretecidas entre 

estilística e gramática, entre estilo, gênero e uso, entre discurso e autoria, por exemplo. Sem 

pontuar aqui os aspectos e as conseqüências metodológicas e epistemológicas que essa reflexão 

acarreta, apenas chamo a atenção para o fato de que estilo e estilística não são aspectos acessórios 

no pensamento bakhtiniano, mas elementos que estão diretamente ligados à discussão da 

linguagem em uso e às formas de tratá-la na perspectiva das ciências humanas, da 

interdiscursividade, do dialogismo. 

Nesse sentido, podemos afirmar que estilo é um tema que, embora ainda pouco explorado 

do ponto de vista de sua constituição e do papel que exerce no conjunto da produção bakhtiniana, 

relaciona-se de maneira intrínseca e coerente com a perspectiva dialógica da linguagem, aí 

apresentada sob diferentes assinaturas, bem como com as diversas noções teórico-

epistemológicas aí implicadas. Tratar da concepção bakhtiniana de estilo significa, dentre outras 

coisas, percorrer os escritos, concebidos e publicados em diferentes épocas e, a partir daí, tentar 

delinear a noção de autor/autoria, conceito forte dentro do que poderíamos denominar “análise 

e/ou teoria dialógica da linguagem”, e que ainda está à espera de um trabalho mais alentado. Isso, 

certamente, com conseqüências significativas para os estudos de manifestações artísticas e 

especialmente as não artísticas, inteiramente desprezadas no que diz respeito ao estilo. Aqui 

também, é importante frisar que essa perseguição deve ser realizada, necessariamente, com um 



olhar desprovido de preconceitos lingüísticos ou literários, isto é, assumindo mais uma vez, que 

os discursos verbais, estudados efetivamente por Bakhtin e seu círculo, são geralmente de 

natureza literária, mas que para chegar as essas análises (me refiro aqui aos estudos sobre 

Dostoievski, Rabelais, a teoria do romance, a poética), os trabalhos dão preciosas indicações 

sobre o discurso cotidiano, não literário, incluindo-se aí a dimensão não verbal. 

Aqui, a tentativa é a de pontuar a forma como o conceito de estilo vai se construindo e 

instaurando uma fértil polêmica com vertentes clássicas da lingüística e da estilística, quer em 

afirmações teóricas, quer em análises de diferentes autores, gêneros e particularidades das 

relações inter e intra discursos, O ponto de partida é o texto Discurso na vida e discurso na arte 

(sobre a poética sociológica), assinado Voloshinov e produzido no início dos anos 20 do século 

passado, em que se surpreende a reinstalação de uma perspectiva estilística inovadora e 

condizente com a concepção dialógica da linguagem. Tomando como interlocutor o mais clássico 

dos ditos sobre estilo, e, portanto, disparando o confronto com ninguém menos que Buffon 

(Discours sur le style, 1753), o autor faz a seguinte afirmação: “O estilo é o homem”, dizem; mas 

poderíamos dizer: o estilo é pelo menos duas pessoas ou, mais precisamente, uma pessoa mais 

seu grupo social na forma do seu representante autorizado, o ouvinte – o participante constante na 

fala interior e exterior de uma pessoa” (p.16).  

Esse ponto de partida, ainda que aqui não possamos apresentar a seqüência da construção 

da idéia de estilo, deixa claro que a concepção dialógica de linguagem, a concepção de 

dialogismo como aspecto constitutivo dos processos que envolvem a linguagem, dimensão que 

vai sendo construída e reiterada de diferentes maneiras ao longo dos escritos bakhtinianos está na 

base também da concepção de estilo. Essa relação constitutiva entre interlocutores e entre os 

discursos que atravessam os enunciados pronunciados ou não por esses interlocutores, já está 

gênese da concepção de estilo, reiterando mais uma vez a coerência desse pensamento. Da mesma 

forma, e como conseqüência lógica, estilo implica interação e o que é mais significativo: está 

necessariamente implicado em qualquer interação, em qualquer atividade de linguagem e não 

apenas na atividade literária. Essa me parece ser a conseqüência mais importante para os estudos 

lingüísticos. 

Fica evidente, portanto, que questão do estilo vai deixar de ser pensada a partir de uma 

produção tomada na sua individualidade, na sua autonomia, enquanto idiossincrasia de um 

enunciador, para ser tratada partir de aspectos que um pouco mais tarde o pensamento 

bakhtiniano vai trabalhar em detalhes que é a linguagem pensada como atividade, dentro de 

atividades específicas, o que vai motivar a inclusão do conceito de esfera de produção, e 



conseqüentemente a de circulação e recepção e, ainda, a relação entre enunciação e interação, 

gênero e uso, temas, forma composicional e estilo.  

Destaco aqui dois trechos para sinalizar que a obra em questão, Discurso na vida e discurso 

na arte (sobre a poética sociológica), coloca o discurso artístico como foco, mas, para isso e em 

função disso, vai abrindo a dimensão do estilo como sendo de natureza social, envolvendo o 

autor, o herói (no caso o assunto) e o ouvinte como fatores constitutivos de uma obra, 

determinando-lhe a forma e o estilo.  

(1) No que se segue, tentaremos fornecer um quadro breve e preliminar dos fatores 

essenciais nas interrelações dos participantes de um evento artístico – aqueles fatores que 

determinam as linhas gerais e básicas do estilo poético como um fenômeno social.(13) 

(2) O autor, herói e ouvinte de que estamos falando todo esse tempo devem ser 

compreendidos não como entidades fora da própria percepção de uma obra artística, entidades 

que são fatores constitutivos essenciais da obra. Eles são a força viva que determina a forma e o 

estilo e são distintamente detectáveis por qualquer contemplador competente. Isto significa que 

todas aquelas definições que um historiador da literatura e da sociedade poderia aplicar ao autor e 

seus heróis – a biografia do autor, as qualificações precisas dos heróis em termos cronológicos e 

sociológicos, etc. – estão excluídas aqui: elas não entram diretamente na estrutura da obra, mas 

permanecem do lado de fora. O ouvinte, também, é entendido aqui como o ouvinte que o próprio 

autor leva em conta, aquele a quem a obra é orientada e que, por conseqüência, intrinsecamente 

determina a estrutura da obra. Portanto, de modo algum nós nos referimos às pessoas reais que de 

fato formam o público leitor do autor em questão. (13). 

Nesse sentido é que a questão da autoria aparece. Um determinado tema, por exemplo, vai 

ganhar corpo e estilo em diferentes gêneros e atividades de linguagem, dependo necessariamente 

da esfera de produção, circulação e recepção que o acolhe, dimensiona, transforma e o constrói 

como sentido e efeito de sentido. Ao apropriar-se de um tema, um autor vai trabalhá-lo de acordo 

com a sua atividade, com a esfera de produção em que está inserido, dialogando ou não com 

outros autores e atividades que fizeram circular o mesmo tema em tempos e espaços diferentes. 

Isso serve para qualquer tipo de produção. Se alguém conta a vida da pintora Tarsila do Amaral, 

como é o caso da peça Tarsila, de Maria Adelaide Amaral, com base em biografias feitas 

anteriormente, contando com trabalhos acadêmicos que reuniram cartas trocadas entre a pintora e 

escritores, tendo o texto vivenciado por atores que dão concretude e espessura às personagens, 

seria possível perguntar: é possível falar em um único autor? E o estilo? Como pensar essa 

dimensão, por exemplo, se o texto for representado por outros autores? 



Com base nessa concepção seminal de estilo, que vai proliferar ao longo do pensamento 

bakhtiniano e considerando que a transposição do texto literário para o cinema constitui um 

acontecimento de linguagem, um evento propício à investigação das noções aqui mobilizadas – 

dialogismo, estilo e autoria – a observação recai sobre o filme Outras histórias (Pedro Bial, 1999) 

que, apoiado em Primeiras Estórias (Guimarães Rosa, 1962), recria cinematograficamente parte 

do universo rosiano no que ele tem, ao mesmo tempo, de brasileiro e de universal. Focalizando o 

caso específico da figura do cangaceiro/jagunço que, estando presente de forma significativa na 

formação social brasileira, assume dimensões ambíguas no imaginário, como se pode observar 

em obras do escritor João Guimarães Rosa e no filme do jornalista e cineasta Pedro Bial, a análise 

recai sobre a maneira como os contos “Famigerado” e “Os irmãos Dagobé” inserem os típicos 

cangaceiros/jagunços em situações narrativo-discursivas que indiciam o jogo de forças existentes 

no imaginário cultural e social que abriga esses protagonistas. Separadas na obra literária, as duas 

narrativas se fundem cinematograficamente, constituindo um ponto significativo para a 

observação não apenas das leituras possíveis de tipos culturais em diferentes dimensões da 

comunicação social, mas também das implicações dialogismo/estilo/autoria aí engrendradas. 

Assim, a formulação de perguntas auxilia a consecução dos objetivos deste trabalho: A autoria 

pode ser pensada como “repartida” entre o escritor e o cineasta? Em que medida o estilo roseano, 

fundado exclusivamente no plano de expressão verbal, contamina a linguagem cinematográfica? 

Que formas de dialogismo podem ser consideradas a partir dessas duas produções e dos estilos aí 

implicados?  A tentativa de responder a essas e a outras questões passa, necessariamente, pela 

forma como o pensamento bakhtiniano concebe estilo, tomando como objeto a organização dos 

dois planos de expressão, o literário e o cinematográfico, e a recriação de personagens advindas 

diretamente de uma dada cultura, de sua constituição social e dos diferentes aspectos, aí incluído 

o imaginário, que contribuem para sua identidade/diversidade. 
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