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RESUMO: 

Neste trabalho realizamos o estudo interpretativo das escolhas lexicais do narrador 

da obra A insustentável leveza do ser, de Milan Kundera, presentes na construção 

das personagens sob a perspectiva teórica da Estilística. O projeto surgiu com 

achados na pesquisa de Iniciação Científica que desenvolvemos anteriormente, 

quando nos deparamos com o fato de que o autor não escreve em sua língua materna, 

o tcheco, e sim em francês, pois vive na França exilado desde 1975 por se opor à 

repressão da Primavera de Praga. Ele defende sua posição citando uma escritora 

também exilada que declara que escolheu não apenas o lugar onde queria viver, mas 

também a língua que queria falar. Encontramos ainda uma grande preocupação do 

romancista com a questão da tradução, o que o leva a trabalhar com seus tradutores. 

Tendo em vista a expressiva produção literária de Kundera e suas preocupações 

inerentes a questões linguísticas, uma análise sobre a expressividade inerente às 

escolhas lexicais presentes na construção do romance em estudo, obra kunderiana 

mais representativa, surgiu como necessidade para o entendimento do universo 

ficcional do autor. Este trabalho objetiva analisar a constituição das personagens da 

obra por meio das escolhas lexicais do narrador, considerando-se traços de 

concretude, crueza e honestidade. Para tanto, adotamos o eixo teórico da Estilística 

Léxica e Discursivo-Textual, conforme Martins (2012), Riffaterre (1973), Câmara 

(1978), Lapa (1965). A análise orienta-se por pressupostos teóricos da pesquisa 

bibliográfica, iniciando-se com leitura para embasamento teórico, seguida do estudo 

do corpus e levantamento das escolhas lexicais relevantes para a construção das 

personagens. Em relação aos resultados, apresentamos uma relação prévia das 

escolhas vocabulares do narrador da obra e uma reflexão comparativo-contrastiva 

entre elas. 
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A decisão de realizar o presente projeto surgiu após a leitura do romance A 

insustentável leveza do ser, empenhada em discutir o papel de Milan Kundera e sua 

obra no sistema literário brasileiro, onde apresenta poder simbólico significativo, 

porém, de maneira contraditória, não dispõe do mesmo espaço no meio acadêmico. 

No decurso da pesquisa de Iniciação Científica que realizamos anteriormente, 

sobre a influência da historicidade na construção dos personagens da obra, nos 

deparamos com o fato de que o autor não escreve em sua língua materna, o tcheco, 

e sim em francês. Ao falar sobre sua escolha em Um encontro (2013), o autor cita a 

escritora Linahrtová, também tcheca, que fez a mesma opção, classificando seu 

discurso de libertador: “Eu, portanto, escolhi o lugar onde queria viver, mas também 

escolhi a língua que queria falar. (...) O escritor não é prisioneiro de uma só língua”. 

(apud KUNDERA, 2013, p.106) 

Tendo em vista a expressiva obra de Kundera e suas preocupações inerentes 

a questões linguísticas, uma análise sob a ótica interpretativa da escolha lexical do 

narrador na composição dos personagens do romance A insustentável leveza do ser, 

sua obra mais representativa, surgiu como necessidade para o entendimento do 

universo ficcional do romancista, mantendo em perspectiva o fato de que a presente 

pesquisa não se realiza na língua original do romance. 

Diante dos dados apresentados, encaminhamos o objetivo deste projeto de 

Iniciação Científica em analisar a constituição dos personagens Tereza, Tomas, 

Sabina e Franz, presentes na obra A insustentável leveza do ser, por meio das 

escolhas lexicais feitas principalmente pelo narrador onisciente, considerando-se 

traços de concretude, crueza, honestidade e verossimilhança. 

Este estudo norteia-se pelo eixo teórico da Estilística Léxica e a Estilística 

Discursivo-Textual, conforme seguintes autores: Martins (2012), Riffaterre (1973), 

Camara (1978), Lapa (1965). Adotamos como premissa o conceito de Estilística 

Léxica de Martins, para quem “a estilística léxica ou da palavra estuda os aspectos 

expressivos das palavras ligados aos seus componentes semânticos e morfológicos, 

os quais, entretanto, não podem ser completamente separados dos aspectos 

sintáticos e contextuais.” (MARTINS, 2012, p. 97) 

No que se refere à metodologia adotada, a análise orienta-se por pressupostos 

teóricos da pesquisa bibliográfica, desenvolvendo-se pelas etapas abaixo elencadas: 

Iniciaremos nossa pesquisa com a leitura da obra A insustentável leveza do ser 

e o levantamento das escolhas lexicais relevantes para a construção dos 



personagens. Realizaremos a leitura do romance e, em paralelo, a leitura de autores 

na área de Estilística para o embasamento teórico da pesquisa. A seguir, o corpus 

será analisado à luz dos estudos teóricos realizados, sendo feita uma análise 

estilística focada nos aspectos mencionados no objetivo, a fim de averiguar como as 

escolhas lexicais implicam na caracterização de personagens não-idealizados. Por 

fim, passaremos à sistematização dos resultados obtidos com a pesquisa e a 

elaboração de relatório de pesquisa, culminando com a escrita de um artigo científico. 

Em relação aos resultados obtidos, ressaltamos que esta é uma pesquisa em 

andamento e apresentamos uma relação prévia das escolhas lexicais do narrador da 

obra, com uma reflexão comparativo-contrastiva entre elas: 

 

positivo negativo

Sabina leveza (p. 73) traição (p. 91) artística plástica

Tomas compaixão (p. 25) libertino (p. 197) médico, lavador de vidros

Tereza fraqueza (p. 73), vertigem (p. 61) garçonete, do lar, fotógrafa 

Franz sonhador (p. 264) ingenuidade (p. 268) professor

Personagens

elementos de constituição dos personagens

profissões
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