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Resumo: Os estudos de discursos na perspectiva bakhtiniana pensam o enunciado verbal e 

sua constituição dialógica no funcionamento da linguagem. Sob essa ótica, entende-se que o 

sujeito é constituído por diálogos, ideologias, conflitos, embates que compõem a enunciação. 

O corpus é o romance Divergente – uma escolha pode te transformar, doravante denominado 

Divergente, de Veronica Roth (2012), sendo eleitos quatro enunciados verbais para a 

descrição, análise e interpretação, a partir dos pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin. 

Ele objetiva refletir sobre a construção do sujeito Beatrice, protagonista da história, na 

enunciação Divergente. A metodologia utilizada é descritivo-analítica de caráter 

interpretativo. 
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1 Introdução 

 

O presente artigo intitulado A construção do sujeito na enunciação Divergente – uma 

escolha pode te transformar, de Veronica Roth é o resultado das discussões e reflexões 

realizadas durante as aulas da disciplina O Círculo de Bakhtin e os estudos contemporâneos 

da linguagem: uma abordagem verbo-voco-visual, ministradas pela Prof.ª Dr.ª Grenissa 

Bonvino Stafuzza, no primeiro semestre de 2015, na graduação do curso Letras Português da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. 

Sendo que a presente pesquisa pertence a um projeto mais amplo, coordenado pela 

referida docente, com vistas a estudar as potencialidades teóricas do Círculo de Bakhtin para 

análise de discursos verbovocovisuais, sendo este trabalho voltado principalmente para o 

estudo do enunciado verbal. 

O tema abordado corresponde ao título deste artigo, mais especificamente, tendo como 

foco a construção do sujeito Beatrice, personagem protagonista do romance, com base na 

concepção dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin.    

O corpus é o primeiro livro da série Divergente, de Veronica Roth (2012), conhecido 

nacionalmente como Divergente – uma escolha pode te transformar, doravante denominado 

                                                 
1
 Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística 

(UAELL), desenvolvido sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Grenissa Bonvino Stafuzza.  
2
 Graduando do 8º período do curso de Letras Português da Universidade Federal de Goiás – Regional 

Catalão. E-mail: cairojosephd@yahoo.com.br. 



2 

 

Divergente, sendo seu recorte dezoito enunciados verbais que corroboram com a temática 

deste estudo. Entretanto, por se tratar de um artigo, foram eleitos quatro enunciados para a 

descrição, análise e interpretação sob a ótica teórica do Círculo de Bakhtin. 

No romance, a história se desenrola na futurista cidade de Chicago. A sociedade está 

organizada em cinco facções, a saber: a Erudição, a Franqueza, a Audácia, a Amizade e a 

Abnegação. Sendo que não pertencer a nenhuma delas é como ser invisível. 

Aos dezesseis anos, numa cerimônia de iniciação, os jovens são submetidos a um teste 

de aptidão e devem escolher a que grupo querem se unir para passar o resto de suas vidas. 

Para Beatrice, a difícil decisão é ficar com sua família ou ser quem ela realmente é. Então, ela 

faz uma escolha surpreendente a todos, inclusive a si própria. 

No processo de iniciação competitiva, Beatrice muda seu nome para Tris e se esforça 

para decidir quem são realmente seus amigos. Porém, Tris também tem um segredo que 

poderia significar sua morte. Ao tomar ciência de um conflito crescente que ameaça destruir 

sua sociedade aparentemente perfeita, ela também aprende que seu segredo pode ajudá-la a 

salvar aqueles que ama ou destrui-la.  

A descrição, análise e interpretação do referido corpus, parte da seguinte 

problematização: Como ocorre a construção do sujeito Beatrice na enunciação Divergente – 

uma escolha pode te transformar, de Veronica Roth?  

O que hipotetiza-se neste estudo é que o sujeito Beatrice seja constituído socialmente, 

diante da interação verbal na relação com o outro, portanto, trata-se de um sujeito dialógico-

ideológico construído na e pela linguagem do romance em estudo. Ressaltando que o sujeito é 

formado de fora para dentro, e não permanece o mesmo porque a sociedade na qual ele está 

inserido o transforma. 

A discussão do tema proposto fundamenta-se nos pressupostos teóricos do Círculo de 

Bakhtin, especialmente, nas obras Marxismo e filosofia da linguagem: problemas 

fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem (2014), de Mikhail 

Mikhailovitch Bakhtin (V. N. Volochínov), Estética da criação verbal (2000), de Mikhail 

Mikhailovitch Bakhtin e Estrutura do enunciado (s/a), de V. N. Voloshinov, entre outras. 

Este trabalho tem por finalidade refletir sobre a construção do sujeito Beatrice na 

enunciação Divergente. Além de descrever, analisar e interpretar o corpus, constituído de 

quatro enunciados eleitos da obra acima mencionada, que trazem como foco a construção do 

sujeito supracitado. E, analisar a produção de sentidos da construção do referido sujeito. 

A justificativa deste artigo se efetiva na medida em que propõe a estudar a construção 

do sujeito na enunciação Divergente, uma vez que as pesquisas de discursos de vertente 
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bakhtiniana pensam o enunciado verbal e a sua constituição dialógica no funcionamento da 

linguagem, aqui, trabalha com a literária. 

Sob essa perspectiva, ao focar na construção do sujeito, entende-se que o sujeito 

Beatrice na enunciação Divergente, é, sobretudo, sujeito de linguagem e, por isso, constituído 

por diálogos, ideologias, conflitos, confrontos que compõem a enunciação. 

Logo, estudar como se dá essa construção do sujeito na enunciação em foco, a partir 

de enunciados que formam o corpus do presente trabalho é, para nós, estudiosos da Análise 

do Discurso sob a ótica teórica do Círculo de Bakhtin, salutar na e para o estudo da 

enunciação, bem como da sua produção de sentidos. 

Para a realização deste artigo fez-se inicialmente a leitura do romance supracitado, 

bem como o levantamento bibliográfico na área de conhecimento do tema acima mencionado. 

Posteriormente, foram selecionados os enunciados do corpus da pesquisa, que a seguir, serão 

descritos, analisados e interpretados sob a ótica teórica do Círculo de Bakhtin, logo, sob a 

perspectiva do cotejamento de enunciados. 

Assim, como metodologia de trabalho, tem-se uma pesquisa descritivo-analítica de 

caráter interpretativo da construção do sujeito na obra supramencionada. 

Portanto, é descritiva, vez que descreve como se dá a construção do sujeito Beatrice a 

partir dos enunciados recortados para formar o corpus de análise. É analítica, tendo em vista 

que relaciona as bases teóricas do Círculo de Bakhtin que refletem sobre o sujeito. E, ainda, é 

interpretativa, porque situa o olhar de pesquisador no corpus, considerando a construção do 

sujeito na obra em questão, bem como sua produção de sentidos na enunciação. 

 

2 A construção do sujeito Beatrice na enunciação Divergente: diálogo, enunciado e 

comunicação verbal  

 

Primeiramente, faz-se necessário falar sobre Bakhtin e seu Círculo. E, posteriormente, 

acerca da prosa romanesca de modo a situar o tema da presente pesquisa nos estudos de 

linguagem e de discursos. 

 

[...] Bakhtin pertencia a um pequeno círculo de intelectuais e de artistas entre 

os quais se encontravam Marc Chagall e o musicólogo Sollertinsky [...] 

Também fazia parte deste círculo um jovem professor do Conservatório de 

Música de Vitebsk, V. N. Volochínov, e ainda P. N. Medviédiev [...] Os dois 

tornaram-se alunos, amigos devotados e ardorosos admiradores de Bakhtin. 

Este círculo, conhecido sob o nome de “círculo de Bakhtin”, foi um cadinho 

de idéias inovadoras, numa época de muita criatividade, particularmente nos 
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domínios da arte e das ciências humanas. Ainda que contemporâneo dos 

movimentos formalista e futurista, ele não participou de nenhum deles 

(YAGUELLO, 2014, p. 11). 

 

A prosa romanesca possui um longo percurso histórico desde a oralidade até os dias de 

hoje. No entanto, até o século XX não há registros de uma estilística específica que atendia a 

contento o gênero, pois, de acordo com Bakhtin (2010, p. 72), “[...] O discurso da prosa 

literária era entendido como um discurso poético no sentido estrito e a ele eram aplicadas 

indiscriminadamente as categorias da estilística tradicional [...]”. 

Assim, todo e qualquer discurso considerado literário era sinônimo de poético. E, se 

basear num discurso poético não representa equívocos, muito pelo contrário, é um tipo de 

estilística relevante, que trabalha com questões gerais e universais. Entretanto, considerar um 

tipo romanesco apenas pelo viés poético é descaracterizá-lo com as suas especificações. 

Interessante ressaltar que o romance faz uso de um expediente muito pertinente para o 

discurso, a saber, a linguagem e as palavras, sempre orientadas na literatura pela estética. 

Logo, ao escrever sobre algum tema específico em seu romance, o autor fatalmente está 

arrastando o discurso de outros para o interior de seu texto, uma vez que a linguagem não é só 

o ato de se comunicar, mas, vai além disso, serve para estabelecer relações com as pessoas no 

meio social, e isso não passa despercebido na prosa romanesca (BAKHTIN, 2010, p. 86). 

No romance, Divergente – uma escolha pode te transformar (2012), de Veronica Roth, 

percebe-se claramente a relação intrínseca e dinâmica da linguagem com o meio social, no 

qual a personagem protagonista, Beatrice Prior, está inserida. Nesse sentido, concorda-se 

quando Voloshinov (s/a) explica que: 

 

[...] a linguagem não é alguma coisa de imóvel, fornecida de uma vez por 

todas, e rigorosamente determinada em suas “regras” e em suas “exceções” 

gramaticais. Ela é um produto da vida social, a qual não é fixa e nem 

petrificada: a linguagem encontra-se em um perpétuo devir e seu 

desenvolvimento segue a evolução da vida social. A progressão da 

linguagem se concretiza na relação social de comunicação que cada homem 

mantém com seus semelhantes – relação que não existe apenas no nível de 

produção, mas também no nível do discurso. É na comunicação verbal, 

como um dos elementos do vasto conjunto formado pelas relações de 

comunicação social, que se elaboram os diferentes tipos de enunciados, 

correspondendo, cada um deles, a um diferente tipo de comunicação social 

(VOLOSHINOV, s/a, p. 1). 

 

Observa-se que toda comunicação verbal, estabelecida nas relações de comunicação 

social, produz um tipo de enunciado. 
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Como pontua Voloshinov (s/a, p. 3), o enunciado “[...] considerado como unidade de 

comunicação e totalidade semântica, se constitui e se completa exatamente numa interação 

verbal determinada e engendrada por uma certa relação de comunicação social”.  E, o referido 

autor complementa que: “[...] cada um dos tipos de comunicação social [...] organiza, constrói 

e completa, de modo específico, a forma gramatical e estilística do enunciado, assim como a 

estrutura de onde ela se destaca. Nós daremos o nome de gênero a esta estrutura” 

(VOLOSHINOV, s/a, p. 3). No caso desta pesquisa, os enunciados verbais recortados para 

formar o corpus de análise estão estruturados no gênero narrativo, particularmente, no 

romance. 

A seguir, parte-se para a descrição, a análise e a interpretação dos enunciados verbais 

recortados na obra em estudo, a fim de compreender como acontece a construção do sujeito 

Beatrice na enunciação Divergente. 

A futurista cidade de Chicago, pós-guerra, cercada de muros, está organizada em cinco 

facções baseadas em aptidões pessoais, a saber: a Erudição, detentora do conhecimento e da 

tecnologia; a Franqueza, comprometida com a verdade, é responsável pela justiça; a Audácia 

garante a segurança pública; a Amizade promove a paz e produz alimentos; e, a Abnegação 

dedica-se à assistência social e, principalmente, ao governo de Chicago, uma vez que, para 

manter uma sociedade igualitária, necessita-se de líderes altruístas. 

De acordo com a História das Facções, ensinada aos cidadãos de Chicago desde 

meninos, a divisão em facções justifica-se pelo fato de procurar erradicar as más qualidades 

humanas (tais como: a ignorância, a duplicidade, a covardia, a agressividade e o egoísmo) 

responsáveis pela desordem no mundo. 

Dentro dessa sociedade criada por Roth (2012), encontra-se Beatrice Prior. Ela nasceu 

na Abnegação e, juntamente com a sua família, desfruta de uma vida altruísta, sem qualquer 

tipo de vaidade e autocongratulação. Sendo que as roupas e a comida são simples, sem cor e 

sem tempero, o singelo ato de olhar-se no espelho ocorre só por alguns minutos a cada três 

meses, como modo de resguardar-se da vaidade.  

Porém, na busca do autoconhecimento, Beatrice sente que não é altruísta o bastante, 

pois, ela tem se esforçado há dezesseis anos e, até então, não conseguiu se identificar com a 

Abnegação. Nisso, ela vê no teste de aptidão, a oportunidade de encontrar a facção a que 

pertence, e, posteriormente, na Cerimônia de Escolha, definir a que grupo ela se unirá para 

passar o resto de sua vida. 
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Assim, o primeiro enunciado verbal a ser analisado, constante no Capítulo Três do 

livro, corresponde ao diálogo entre Tori, aplicadora do teste de aptidão, e Beatrice, acerca do 

resultado inconclusivo do referido teste. 

 

– Por um lado, você se atirou sobre o cachorro e não permitiu que ele 

atacasse a menininha, o que caracteriza-se como reação da Abnegação... 

mas, por outro, quando o homem lhe falou que a verdade o salvaria, você 

continuou recusando-se a revelá-la. – Ela suspira. – Não fugir do cachorro 

sugere a Audácia, mas pegar a faca também, e não foi isso que você fez. 

Ela limpa a garganta e continua: 

– Sua resposta inteligente ao cachorro sugere um forte alinhamento com a 

Erudição. Eu não tenho a menor ideia de como interpretar a sua indecisão no 

primeiro estágio, mas... 

– Espere – interrompo-a. – Então você não tem nenhuma ideia de qual é a 

minha aptidão? 

– Sim e não. Minha conclusão explica ela – é que você apresenta aptidão 

para a Abnegação, a Audácia e a Erudição. Pessoas que apresentam 

resultados assim são... – Ela olha para trás, como se esperasse ser 

surpreendida por alguém. – ...são chamadas de... Divergentes. [...] 

– Beatrice – diz ela –, você não pode compartilhar essa informação com 

ninguém, sob quaisquer circunstâncias. Isso é muito importante. 

[...] A Divergência é algo extremamente perigoso. Você entendeu bem? 

[...] 

Agora a escolha é minha, independente do resultado do teste. 

Abnegação. Audácia. Erudição. 

Divergente (ROTH, 2012, p. 27-29, grifo meu). 

 

Aos dezesseis anos, Beatrice e os demais jovens são submetidos ao teste de aptidão 

que lhe informará qual das cinco facções é a mais propicia para a sua natureza humana. 

O teste é realizado com o uso do soro de simulação e dos maquinários capazes de 

entrar na mente da pessoa e observar as escolhas que ela fará em situações hipotéticas. 

Conforme as atitudes praticadas, lhe é designada a qual facção o indivíduo realmente 

pertence, pois, espera-se que ele tenha tão somente um dos cinco atributos dominantes 

naquela sociedade, caso contrário, ele representará um perigo. 

Pelo enunciado acima, percebe-se que não será fácil para Beatrice encontrar o grupo a 

que pertence, pois, ela possui aptidões de três facções – Abnegação, Audácia e Erudição – e 

que, particularmente, não cabe em nenhuma delas, sendo denominada por Tori, de forma bem 

cuidadosa e velada, como Divergente. 

A explicação de Tori quanto ao resultado inconclusivo do teste e a advertência de “[...] 

não compartilhar essa informação com ninguém, sob quaisquer circunstâncias [...]” (ROTH, 

2012, p. 28), pelo fato de que “[...] A divergência é algo extremamente perigoso [...]” (ROTH, 
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2012, p. 28), deixou Beatrice ainda mais confusa e com muitos questionamentos a respeito da 

escolha que deverá fazer na Cerimônia de Escolha.   

Contudo, independentemente do resultado do teste, e ainda, não entendendo o real 

significado da palavra divergente pronunciada por Tori, a escolha que Beatrice fará conhecida 

na Cerimônia de Escolha, caberá exclusivamente a ela. 

Para o Círculo de Bakhtin, a forma mais natural da linguagem é o diálogo. Por ele 

ocorre a troca de palavras entre o eu e os outros, vice-versa. Sendo que, 

 

[...] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 

que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 

constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 

palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, 

defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 

coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 

outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na outra apóia-se sobre 

o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 

interlocutor (BAKHTIN, 2014, p. 117). 

 

Dessa maneira, se vê que a interação verbal é uma realidade primordial da língua. 

Ressaltando que a interação não se reduz tão somente ao diálogo (face a face), mas engloba 

toda espécie de comunicação verbal. 

Nesse sentido, entende-se que o sujeito Beatrice, se constrói como sujeito dialógico-

ideológico a partir da relação social que estabelece com os outros personagens do romance.  

No caso do enunciado em análise, é a partir da interação verbal com Tori, que Beatrice 

é informada de que não possui apenas uma aptidão dominante, para inserir-se a uma 

determinada facção, mas três. Sendo que, dentro de uma situação hipotética, ela pode utilizá-

las simultaneamente. Além disso, é advertida que esta façanha, conhecida como divergência, 

não é comum na sociedade na qual ela está inserida, pois, representa uma ameaça. E, é 

aconselhada a esconder o seu diferencial e a tentar adaptar-se a uma das facções. 

Vale frisar que, para Bakhtin (apud YAGUELLO, 2014, p. 14-17) a palavra é 

ideológica por natureza, aceita juízos de valor e corresponde a uma luta de classes, ou seja, é 

uma arena onde se enfrentam os valores sociais contraditórios. E, o referido autor 

(BAKHTIN, 2000, p. 293) complementa que a palavra só adquire sentidos quando está 

inserida numa situação social de enunciação, que se concretiza com os usos da língua através 

dos enunciados, escritos ou orais. O que faz da interação um evento dinâmico, no qual as 

posições axiológicas disputam entre si. 
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Assim, a interação corresponde ao diálogo ininterrupto que resulta desse confronto e 

que constitui a natureza da linguagem. Isso fica evidente, a partir do momento que a 

personagem Beatrice, toma ciência de que é uma divergente, pois, dali para frente, no 

desenrolar da trama, para ela, viver é decidir e transformar-se constantemente, é lutar para se 

encaixar em um dos sistemas de valores impostos pela futurista sociedade de Chicago.  

Agora, atentando-se, para a palavra divergente que compõe o enunciado mencionado 

acima, e, de que forma tal palavra, interfere crucialmente na construção da personagem 

Beatrice como sujeito dialógico-ideológico, corrobora-se com o entendimento de Bakhtin 

(2014), quando ele afirma que: 

   

[...] a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas 

relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da 

vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a 

partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as 

relações sociais em todos os domínios. É portanto claro que a palavra será 

sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo 

daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda 

não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem 

formados. A palavra constitui o meio no qual se produzem lentas 

acumulações quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de 

adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram tempo de 

engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de 

registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças 

sociais (BAKHTIN, 2014, p. 42). 

 

Daí fica claro a capacidade que a palavra divergente possui para retratar as mudanças 

mais profundas, sensíveis e personalíssimas em um indivíduo, no caso Beatrice, bem como o 

perigo que tais transformações representam para ela e para aqueles que a rodeiam. E, como 

uma simples palavra, formada por incontáveis fios ideológicos, atinge indiscriminadamente 

todas as relações sociais. 

Na Cerimônia de Escolha, os jovens, que se submeteram ao teste de aptidão, 

externarão a decisão de permanecer na facção que nasceram ou de ir para uma facção 

diferente e perder, provavelmente, o contato com a família, pois, conforme o lema previsto na 

História das Facções: “A facção antes do sangue” (ROTH, 2012, p. 49). 

Como bem destaca Beatrice (ROTH, 2012, p. 45): “[...] Ainda não somos 

considerados membros; nossas decisões hoje nos tornarão iniciandos, e viraremos membros se 

conseguirmos completar a iniciação”. Assim, dentro da facção escolhida, eles passarão por 

uma série de treinamentos e avaliações, caso forem reprovados, eles serão excluídos da 

sociedade e passarão a viver como sem-facção. 
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Para Beatrice, a difícil decisão é ficar com a família ou ser quem ela realmente é. 

Então, ela faz uma escolha surpreendente a todos, inclusive a si própria. Ela decide-se ir para 

a Audácia, pela possibilidade de liberdade e de autoconhecimento. Porém, lutando contra o 

medo de ser excluída do convívio social, por não completar a iniciação, ou de ser eliminada 

da sociedade, pelo fato de ser uma divergente, principalmente, quando ela começa a ouvir 

relatos acerca das perseguições e das mortes de outros divergentes. 

  Na nova facção, Beatrice tem a chance de escolher para si um novo nome, Tris. 

Posteriormente, ela encontra novos hábitos, novos pensamentos, novas regras, portanto, ela 

tem a esperança de torna-se uma nova pessoa. Mas, Tris explica que: “[...] Será tão difícil 

romper com a mentalidade da Abnegação imbuída em mim quanto puxar um único fio em 

uma peça complexa de tecelagem. [...]” (ROTH, 2012, p. 95). 

Ressaltando que para tornar-se membro da Audácia, Tris deverá ficar entre as dez 

primeiras posições, resultado da combinação de três notas: a primeira, do estágio de combate; 

a segunda, do estágio das simulações; e, a terceira, do exame final: a paisagem do medo. 

Em um dos exercícios do estágio de combate, Tris age como uma divergente perante 

os seus instrutores, Eric e Quatro, e os demais iniciandos, bem como aconteceu na situação 

hipotética do teste de aptidão, descrita no primeiro enunciado verbal. Contudo, eles não 

percebem nada, apenas Tris.  

Assim, o segundo enunciado verbal a ser analisado, constante no Capítulo Treze do 

romance, refere-se à seguinte afirmação de Tris:  

 

Sinto um formigamento de medo dentro de mim, no meu peito, na minha 

cabeça e nas minhas mãos. Sinto como se a palavra DIVERGENTE 

estivesse tatuada na minha testa, e que, se ele olhasse para mim por tempo 

o bastante, pudesse vê-la. Mas ele apenas tira a mão do meu ombro e 

continua andando (ROTH, 2012, p. 177, grifo meu). 

 

Para treinar a mira, Eric explica que cada iniciando deverá lançar três facas no alvo, 

conforme a técnica correta demonstrada por Quatro. Entretanto, Al, um dos iniciandos, não 

consegue praticar o exercício com êxito. Então, numa atitude cruel, Eric manda-o buscar as 

facas que estão caídas no chão enquanto os outros iniciandos continuam lançando-as no alvo. 

Porém, Al desobedece ao comando com medo de ser atingido. Daí, como punição, Eric irado, 

ordena-o para frente do alvo e determina que Quatro atire as facas no rapaz. 

Nesse momento, numa atitude desafiadora, inteligente (Erudição), altruísta 

(Abnegação) e corajosa (Audácia), que caracteriza a divergência, Tris argumenta com Eric 
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que “a intimidação é um sinal de covardia” (ROTH, 2012, p. 174), assume o lugar de Al em 

frente o alvo e recebe a punição com o risco de ser atingida por uma das facas.  

O segundo enunciado supracitado, narrado em primeira pessoa por Tris, como um 

desabafo mental, expõe ao leitor/ouvinte da história que a atitude impetuosa dela perante 

aquela situação, chama a atenção de Eric, que se aproxima, segura-a pelo ombro e olha-a 

como se estivesse tomando posse do que ela fez, lendo o escrito “DIVERGENTE” tatuado na 

testa dela e reconhecendo-a como tal. Entretanto, para alívio dela, Eric não conseguiu 

enxergá-la como uma divergente. 

Para Bakhtin (2000, p. 291), “[...] Cada enunciado é um elo da cadeia muito complexa 

de outros enunciados”. E, ele ainda ensina que, 

 

[...] Todo enunciado – desde a breve réplica [...] até o romance [...] – 

comporta um começo absoluto e um fim absoluto: antes de seu início, há os 

enunciados dos outros, depois de seu fim, há os enunciados-respostas dos 

outros (ainda que seja como uma compreensão responsiva ativa muda ou 

como um ato-resposta baseado em determinada compreensão). [...] 

(BAKHTIN, 2000, p. 294). 

  

Nesse sentido, os enunciados trabalham como unidades pertencentes à comunicação 

de forma contextualizada, tendo em vista que a língua possui caráter tanto social e responsivo 

como também dialógico. Assim, eles existem em resposta a outros, se formam a partir de 

outros, além de dialogarem entre si, possibilitando o real funcionamento da linguagem. 

Isso é evidente na relação dialógica estabelecida entre o primeiro enunciado, que 

retrata Beatrice tomando ciência de que é uma divergente devido ao resultado inconcluso do 

teste de aptidão, dentro de uma situação hipotética, e o segundo enunciado, que mostra Tris 

agindo como uma divergente, dentro de uma situação real no estágio de combate na Audácia, 

favorecendo a compreensão da constituição da personagem Beatrice/Tris enquanto sujeito 

dialógico-ideológico. 

Portanto, observa-se que o segundo enunciado existe e se constitui em resposta aos 

enunciados que o precederam, neste caso, especificamente, o primeiro enunciado, bem como 

dialoga com este e dialogará com aqueles que ainda serão analisados.  

Como já foi dito anteriormente, a palavra divergente interfere incisivamente na 

construção da personagem Beatrice como sujeito dialógico-ideológico. 

O teórico Ponzio (2012, p. 120) esclarece que: “Verbalmente o „signo‟ é uma 

enunciação completa, não isolada do contexto social e nem do terreno ideológico ao qual 
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pertence desde o princípio; é uma enunciação que responde a um diálogo, parte constitutiva 

de uma relação de interação social, é texto vivo [...]”. 

Assim, no segundo enunciado exposto acima, a palavra divergente, que o compõe, 

pode ser considerada como um signo verbal com enunciação completa, pois, é parte 

constitutiva da relação de interação social do sujeito Tris com os demais personagens do 

romance. 

Além disso, Bakhtin (2014, p. 36) entende que o signo verbal é um signo ideológico 

por excelência. E, como signo “reflete e refrata a realidade em transformação” (BAKHTIN, 

2014, p. 42). Sendo que, “O ser refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se 

refrata. O que é que determina esta refração do ser no signo ideológico? O confronto de 

interesses sociais nos limites de um só e mesma comunidade semiótica, ou seja: a luta de 

classes” (BAKHTIN, 2014, p. 47). 

Dessa forma, após praticar a atitude desafiadora, inteligente (Erudição), altruísta 

(Abnegação) e corajosa (Audácia), que caracteriza a divergência, que foi descrita acima, a 

própria Tris se vê refletida e refratada, como se a palavra “DIVERGENTE” estivesse tatuada 

na testa, sendo que a transformação dela como sujeito dialógico-ideológico estivesse evidente 

aos olhos de todos, independentemente de se tratar de uma situação hipotética ou real.  

Vale destacar que, para Bakhtin (2014, p. 125): “[...] O centro organizador de toda 

enunciação, de toda expressão, não é interior, mas exterior: está situado no meio social que 

envolve o indivíduo [...]”. No entanto, o referido autor deixa claro que: 

 

[...] A atividade mental do sujeito constitui, da mesma forma que a expressão 

exterior, um território social. Em consequência, todo o itinerário que leva da 

atividade mental (o “conteúdo a exprimir”) à sua objetivação externa (a 

“enunciação”) situa-se completamente em território social. Quando a 

atividade mental se realiza sob a forma de enunciação, a orientação social à 

qual ela se submete adquire maior complexidade graças à exigência de 

adaptação ao contexto social imediato do ato de fala, e, acima de tudo, aos 

interlocutores concretos (BAKHTIN, 2014, p. 121-122). 

 

 Nesse sentido, compreende-se que o centro organizador da enunciação no segundo 

enunciado verbal em estudo, efetiva-se tanto pela expressão exterior, pela atitude praticada 

por Tris no exercício do estágio de combate na Audácia, quanto pela expressão interior 

(atividade mental), quando ela compartilha com o leitor/ouvinte do romance o sentimento 

intrínseco de medo, pelo fato de ser descoberta por Eric como uma divergente. 
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O estágio de combate corresponde à primeira etapa do processo de iniciação da 

Audácia e tem por finalidade preparar o iniciando fisicamente para lidar com armas e lutar 

corpo a corpo. Tris termina esta fase na sexta posição. 

Durante a visita da mãe Natalie Prior ao complexo da Audácia, Tris revela que é uma 

divergente, confirmando as suspeitas da mãe. E, recebe tão somente a seguinte advertência: 

“[...] você precisa ter muito cuidado durante o próximo estágio na iniciação, Beatrice. Não 

importa o que aconteça, tente se misturar aos outros. Não chame atenção para si mesma. 

Entendeu?” (ROTH, 2012, p. 198). Depois deste episódio mais a advertência de Tori, 

proferida anteriormente, os questionamentos de Tris, quanto ao significado, ao motivo e à 

periculosidade da palavra divergente, se intensificaram.  

 Enquanto isso, a Erudição promove dissidências em desfavor da Abnegação pela 

liderança do governo de Chicago. Por meio de relatórios divulgam informações falsas e 

mentirosas contra os líderes da Abnegação, dentre eles, os pais de Tris, Andrew e Natalie 

Prior. O que causa revolta na garota, “– Me acalmar? Me acalmar? Eles estão falando da 

minha família, da minha facção!” (ROTH, 2012, p. 198). Porém, um dos iniciandos lembra-a 

que estão falando da antiga facção dela e, portanto, ela deveria ignorar aquela situação. 

O estágio das simulações equivale à segunda etapa do processo de iniciação da 

Audácia, trabalha com a mente e objetiva treinar o iniciando para enfrentar os medos através 

das situações hipotéticas. Nesta etapa, as simulações são semelhantes aos testes de aptidão. 

Pelo fato de não ser pré-condicionada a uma única aptidão dominante como os outros, 

mas a três, ou melhor, por ser uma divergente, Tris discerne e age categoricamente quando 

está sob uma simulação, e utiliza esse trunfo para despontar na liderança desta fase.  

Entretanto, no decorrer de uma simulação, por mais que Tris tenta agir com 

naturalidade, o instrutor Quatro constata as dúvidas dele advindas das simulações anteriores 

realizadas por Tris, e afirma: “[...] Você manipulou a simulação; você é Divergente. Vou 

apagar a gravação, mas a não ser que você queira acabar morta no fundo do abismo, é melhor 

arrumar um jeito de esconder isso durante as simulações. [...]” (ROTH, 2012, p. 269). 

Ao sair da sala de simulação, Tris sem entender nada, questiona-se como será que 

Quatro soube, pois, ela não sabia que manipular uma simulação era uma atitude divergente. 

Daqui em diante, ela procurará com afinco a resposta para os questionamentos que a 

perseguem desde o teste de aptidão e que interfere diretamente no autoconhecimento e na 

formação dela enquanto sujeito. 
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Sendo assim, o terceiro enunciado verbal a ser analisado, constante no Capítulo Vinte 

da obra, corresponde ao diálogo de esclarecimento entre Tori e Beatrice, a respeito do 

significado de ser uma divergente. 

 

– Por favor, ajude-me a entender – digo rapidamente. – O que significa 

ser... 
– Hesito. Não deveria pronunciar a palavra “Divergente” aqui. – O que 

diabos eu sou? O que isso tem a ver com as simulações? 

O comportamento de Tori muda de repente. Ela apoia as costas na cadeira e 

cruza os braços. Sua expressão se fecha. 

– Entre outras coisas, você... você é alguém que tem consciência, quando 

está em uma simulação ou até mesmo encerrá-la. E também... – Ela se 

inclina para frente e me encara. – Alguém que, por também ser da Audácia... 

provavelmente irá morrer. 

[...] 

– Então, eu vou morrer?  

– Não necessariamente – diz ela. – Os líderes da Audácia ainda não sabem a 

respeito de você. Eu apaguei os resultados do teste de aptidão do sistema 

imediatamente e cadastrei o seu resultado manualmente como Abnegação. 

Mas pode ter certeza: se eles descobrirem o que você é, eles vão te matar 
(ROTH, 2012, p. 270-271, grifo meu). 

 

Devido o incidente com Quatro na sala de simulação, Tris vai diretamente para o 

estúdio de tatuagens para que Tori a ajude compreender o que realmente significa ser uma 

divergente e até que ponto isso se relaciona com as simulações. 

Então, Tori, discretamente e com uma expressão séria, explica-lhe que ela é uma 

pessoa que tem consciência que uma simulação não é real, e que tem autonomia para 

manipulá-la e até encerrá-la. Além disso, Tori finaliza que se os líderes da Audácia 

cientificarem que ela é uma divergente, uma ameaça para a facção, certamente eles a matarão. 

Pelo terceiro enunciado citado acima, visualiza-se que ser divergente, não é só ter mais 

de um atributo dominante daquela sociedade e poder utilizá-los conjuntamente em uma dada 

situação real ou não, mas, é ter consciência e autonomia própria, ou seja, a divergente Tris 

não pode ser manipulada e encaixada em um lugar fixo. Por isso, caso ela seja descoberta, 

deverá ser eliminada, uma vez que, ela ameaça o sistema de facções.  

Conforme assinala Bakhtin (2000, p. 378): “[...] Tomo consciência de mim, 

originalmente, através dos outros: deles recebo a palavra, a forma e o tom que servirão para a 

formação original da representação que terei de mim mesmo [...]”. 

Percebe-se pela ótica bakhtiniana que Tris toma consciência de si própria como 

divergente, tentando como que olhar para si pelos olhos de Tori, que é uma das representantes 
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do grupo social no qual ela pertence. Sendo que, neste momento, é de Tori que Tris recebe as 

palavras, a forma e a tonalidade que contribuem na formação da imagem de si mesma. 

Também, é importante salientar que para o Círculo de Bakhtin,  

 

o conceito de diálogo contempla a ideia de um sujeito inacabado e 

incompleto, pois é no movimento (dialógico) entre duas consciências, no 

reflexo e na refração dos valores ideológicos, que o humano marca a sua 

assinatura na existência. E é na palavra, no signo ideológico, que o embate 

de valores se dá e se faz perceber em todas as sutilezas de transformação, de 

transmutação e transgrediência (PAULA; FIGUEIREDO; PAULA, 2011, p. 

148). 

 

Assim, é pelo diálogo travado com Tori sobre o ser divergente que Tris marca a 

assinatura dela na existência naquele contexto social. E, é na palavra divergente como signo 

verbal e ideológico por excelência, que o confronto de valores ocorre e se evidencia na 

transformação, transmutação e transgrediência de Tris como sujeito dialógico-ideológico. 

A paisagem do medo, também conhecida como o exame final, é a terceira e última 

etapa do processo de iniciação da Audácia, lida com o emocional, pois, numa única simulação 

estão reunidos todos os medos do iniciando. Aqui, os iniciandos, divergentes ou não, deverão 

utilizar as estratégias que aprenderam nas fases anteriores para vencer cada medo. 

Durante a preparação para o exame final, Tris relaciona-se afetivamente com Quatro. 

Assim, ela descobre que o apelido do instrutor corresponde aos quatro medos que ele possui 

na paisagem do medo, e que o nome dele é Tobias Eaton, filho do líder político da 

Abnegação, Marcus Eaton, acusado pela Erudição de praticar violência doméstica contra a 

prole. 

Na simulação, Tris supera com êxito os sete medos que possui. Posteriormente, no 

salão da Audácia, onde estão reunidos todos os membros e iniciandos da facção, o resultado 

classificatório e eliminatório do processo de iniciação é divulgado no monitor. Sendo que, ao 

lado do número um está a foto e o nome de Tris. 

Agora, Tris é membro da Audácia, não corre o risco de ser uma sem-facção, viver à 

margem da sociedade. E, com satisfação ela ressalta: “Um enorme peso some do meu peito. 

Não havia percebido que ele estava lá, até que ele se foi, e eu me livrei dele. Sorrio, e um 

formigamento se espalha pelo meu corpo. Primeira. Divergente ou não, é a esta facção que eu 

pertenço” (ROTH, 2012, p. 425).  
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Contudo o imprevisível acontece, para dar o golpe no governo altruísta e assumir o 

poder, a Erudição, liderada por Jeanine Matthews, decide desencadear uma guerra civil entre 

os membros da Audácia e os da Abnegação. 

Para conquistar tal intento, com o apoio dos líderes corrompidos da Audácia e com a 

utilização de um soro com transmissores manipuladores, todos os membros desta facção 

tornaram como sonâmbulos e foram colocados sob uma simulação na qual os abnegados são 

vistos como inimigos, portanto, deverão ser exterminados. 

Entretanto, o referido soro não reage em Tris e nem em Quatro. Por esse motivo, 

ambos são reconhecidos como divergentes, por um dos membros da Audácia que tinha sido 

tirado da simulação.  

No percurso da fuga, Tris é baleada e Quatro se recusa deixá-la para trás. Então, eles 

são capturados e levados à presença de Jeanine. Como medida de segurança, ela aplica em 

Quatro um soro experimental que anula o efeito da divergência e o encaminha para a sede da 

Audácia, com o encargo de supervisionar o conflito; e, ordena que Tris seja presa dentro de 

um tanque de vidro com água, para que morra afogada. Mas, para sorte de Tris, a mãe dela, 

Natalie, a salva daquela situação. 

Assim, o quarto e último enunciado verbal a ser analisado, constante no Capítulo 

Trinta e Cinco do livro, corresponde ao diálogo entre Natalie e Tris, sobre por que a 

divergência representa um perigo para o sistema de facções. 

 

– Não entendo por que somos uma ameaça tão grande aos líderes. 

– Todas as facções condicionam os seus membros a pensar e agir de 

determinada maneira. E a maioria das pessoas fazem exatamente isso. Para a 

maior parte das pessoas, não é difícil aprender, encontrar uma linha de 

pensamento que funcione e seguir por ela. – Ela apoia a mão no meu ombro 

que não está machucado e sorri. – Mas nossas mentes movem-se em 

dezenas de direções diferentes. Não podemos ficar confinados a uma 

única maneira de pensar e isso apavora os nossos líderes. Isso significa 

que não podemos ser controlados. E significa que, não importa o que eles 

façam, nós sempre causaremos problemas para eles. 

Sinto como se alguém tivesse enchido o meu pulmão com novos ares. Não 

sou da Abnegação. Não sou da Audácia. 

Eu sou Divergente (ROTH, 2012, p. 454-455, grifo meu). 

 

Após o salvamento, Tris pede desculpas para a mãe por ter abandonado e traído a 

família, quando escolheu outra facção. Porém, Natalie esclarece que não se importa com as 

facções, mostra para a filha o caos que elas causaram e afirma que: “[...] Os seres humanos, 

de uma maneira geral, não conseguem ser bons por muito tempo antes que o mal penetre 

novamente entre nós e nos envenene” (ROTH, 2012, p. 454). 
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Daí, Tris lhe questiona como ela sabe da divergência e o que ela é. Diante dessas 

perguntas, Natalie revela para a filha que é uma divergente e que só conseguiu manter-se em 

segurança, uma vez que recebeu orientação da mãe para escolher uma facção mais segura, no 

caso a Abnegação. E, Natalie explica para Tris que não interveio na escolha dela, pois, queria 

que ela escolhesse por conta própria. 

Pelo último enunciado verbal apresentado acima, observa-se que Natalie apresenta, 

claramente, para a filha que todas as facções, sem nenhuma exceção, condicionam os 

membros a pensarem e agirem de acordo com os interesses dos líderes. Assim, aqueles que 

pensam e agem por si próprios, que não podem ser controlados e nem fixados numa única 

posição, particularmente, os divergentes, são vistos por eles como problemas. Por isso, a 

divergência é tão ameaçadora ao sistema de facções. 

Paula, Figueiredo e Paula (2011), estudiosas da Análise do Discurso na perspectiva 

bakhtiniana, assinalam que: 

 

[...] para Bakhtin, ainda que exista a coletividade, há antes dessa, o agir 

singular de cada um no evento único do existir. Porém, é necessário dizer 

que tal posicionamento de Bakhtin sobre o sujeito de modo algum apaga o 

agir coletivo ou a materialidade sócio-histórica da questão da luta de classes. 

De uma forma geral, pode-se dizer que o pensamento desenvolvido por 

Bakhtin centra-se no agir ético do sujeito que se dá sempre na relação com o 

outro. E é a partir da singularidade única e irrepetível de cada ato do sujeito 

que se tem o desenvolvimento da dialogia (PAULA; FIGUEIREDO; 

PAULA, 2011, p. 149).  

 

Nesse sentido, por meio do diálogo, Natalie ensina com maestria para Tris que a ideia 

dominante de uma dada facção não deve anular as características personalíssimas inerentes a 

cada indivíduo, como o modo de pensar, de agir etc. Portanto, o sujeito não pode ser apagado 

dentro da coletividade da classe social na qual está inserido, uma vez que, antes da 

coletividade, há o agir singular de cada um. E, da mesma forma, o sujeito também não pode 

apagar o agir coletivo, pois, é na relação com o outro que ele é constituído e constitui.  

Além do mais, no último enunciado sob análise, evidencia-se, indubitavelmente, que a 

formação de Tris enquanto sujeito dialógico-ideológico se dá a partir do momento que ela 

toma consciência de que não é da Abnegação, não é da Audácia, mas reconhece, por si 

mesma, que é Divergente. E, a produção de sentidos da construção do sujeito Tris na 

enunciação Divergente – uma escolha pode te transformar, de Veronica Roth, se efetiva 

quando a própria personagem se denomina em alto e bom tom: “Eu sou Divergente” (ROTH, 

2012, p. 455). 
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Assim, na vertente bakhtiniana, Tris se constituiu como sujeito dialógico-ideológico 

na enunciação em estudo, por meio da interação verbal, complexa e dinâmica, entre o eu-para-

o-outro, o-outro-para-mim e o eu-para-mim. 

Com o pulmão cheio de novos ares, convicta de quem ela verdadeiramente é, 

divergente, e sabendo que a divergência pode ajudá-la a salvar aqueles que ama, Tris parte 

para o complexo da Audácia a fim de evitar a aniquilação dos membros inocentes da 

Abnegação pelas mãos dos membros inconscientes da Audácia, que se digladiam por causa do 

ganancioso e egoísta interesse da Erudição pelo poder. 

 

3 Considerações finais 

 

Em suma, como foi apresentado ao longo deste artigo, para o Círculo de Bakhtin as 

pesquisas de discursos se dedicam a pensar o enunciado verbal e sua constituição dialógica no 

funcionamento da linguagem, neste caso a literária. 

Sob essa vertente, compreende-se que o sujeito, tecido e tecelão da linguagem, é 

constituído e constitui socialmente pelos diálogos, ideologias, conflitos, embates, confrontos 

que compõem a enunciação. 

Assim, a partir da descrição, análise e interpretação do corpus, constituído de quatro 

enunciados verbais eleitos da obra supramencionada, que focaliza a construção do sujeito 

Beatrice na enunciação Divergente – uma escolha pode te transformar, de Veronica Roth, 

fundamentada nos pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin, percebe-se que Beatrice/Tris 

se constituiu como sujeito dialógico-ideológico diante da interação verbal com o outro, ou 

seja, com os demais personagens do romance, particularmente, com Tori, Eric, Natalie.  

Além disso, pode-se concluir que a produção de sentidos da construção do referido 

sujeito se concretizou quando ele, convictamente, se autodenominou: “Eu sou Divergente”. 
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