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Resumo 

A pesquisa tem como objetivo analisar os contos Adão e Eva e O Enfermeiro, 

de Machado de Assis e verificar como as construções de sentido, a partir da 

temática social e das particularidades da linguagem literária, se manifestam nos 

recursos linguísticos criados pelo autor criador e no desenvolvimento crítico e irônico 

que faz sobre a sociedade, que na ficção representada é uma reflexão sobre o 

homem de todos os tempos e lugares. 

 

Introdução 

O presente trabalho relaciona-se ao projeto de pesquisa em andamento 

“Sujeitos, sentidos, diálogos”, que é desenvolvido na Universidade de Franca e 

coordenado pela professora Dra. Camila de Araújo Beraldo Ludovice. O projeto tem 

como integrantes, além da orientadora, alunos de graduação e de pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu da Universidade de Franca.  

A pesquisa se propõe a estudar e divulgar as formações dialógicas dos 

sujeitos em diferentes práticas à luz dos estudos do Círculo de Bakhtin; correlacionar 

os conceitos teóricos e as possibilidades de análise com a finalidade de contribuir 

para o entendimento teórico e a aplicação prática dos conceitos; discutir e analisar 

textos que tenham como aspecto fundamental a constituição dialógica e da 

heterogeneidade discursiva. 

 

Objetivo 

O objetivo do trabalho é analisar os contos Adão e Eva e O Enfermeiro, de 

Machado de Assis e verificar como se dá construção de sentido nesses textos a 

partir da proposta temática, crítica e irônica, bem como são estabelecidas as 

relações dialógicas por meio de vozes históricas, sociais, culturais e políticas. 

 

Metodologia 

Faremos inicialmente a pesquisa bibliográfica sobre a teoria desenvolvida 

pelo Círculo de Bakhtin, no que diz respeito, principalmente, às formações dialógicas 

e as vozes ideológicas que constituem o corpus a ser analisado, que será realizada 

por meio de fichamentos e aplicada à análise do ensaio. Será feita, também, uma 

pesquisa sobre o conceito de ironia tratado por Bakhtin e seus seguidores. 



Posteriormente, será feita a análise dos contos selecionados Adão e Eva e O 

Enfermeiro, verificando como se dá a construção de sentido no texto a partir das 

relações dialógicas estabelecidas com a história, a sociedade, a cultura, a política 

aplicando os conceitos estudados como Dialogismo e Ironia. 

A pesquisa tem como fundamentação os pressupostos teórico-metodológicos 

que se referem à constituição textual como sujeito, gêneros e sentidos dialógicos. O 

que se propõe é estudar as categorias discursivas e textuais que propiciam 

reflexões, visando à compreensão do sujeito na manifestação da linguagem do 

corpus selecionado.  

Para tanto, tomamos como base teórica, principalmente, os conceitos 

abordados por autores que versam de forma diferente, mas entrelaçada sobre a 

questão proposta. São eles: Bakhtin e o Círculo bakhtiniano. 

 

Desenvolvimento 

A pesquisa encontra-se fase inicial, de leitura teórica e delimitação do corpus, 

mas pretende-se tratar dos conceitos mais recentes abordados nos estudos sobre o 

Círculo de Bakhtin a partir de práticas discursivas de produção de sentido nas 

relações de identidade, alteridade, constituição do sujeito e formação discursiva 

presentes no Círculo. E também contribuir para um maior entendimento dos 

processos dialógicos e de heterogeneidade dos discursos na produção de sentidos e 

da formação de identidade manifestados no objeto de análise compreendido no 

corpus da pesquisa. 

 

Resultados Preliminares 

 Espera-se com o trabalho, verificar como são estabelecidas as relações 

dialógicas na construção de sentidos dos dois contos em questão considerando a 

temática social atemporal e a crítica à sociedade que ainda perdura, bem como, 

verificar como a ironia, enquanto relação dialógica que direciona o sentido, está 

presente nos textos. 
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