
Mesa-Redonda: Aproximações e peculiaridades teórico-analíticas entre as ADs 

 

Título: Contribuições do pensamento do Círculo de Bakhtin para os estudos 

discursivos contemporâneos: o discurso machista na mídia humorística 

Grenissa Bonvino Stafuzza (UFG-Regional Catalão) 

 

A presente fala intenta refletir sobre algumas contribuições teórico-metodológicas do 

Círculo de Bakhtin para a análise de discursos. A obra do Círculo tem como 

contribuição primordial, não apenas para a filosofia da linguagem, mas também para a 

área das ciências humanas em geral, a reflexão sobre a natureza dialógica da 

linguagem. Isso significa dizer que ao considerar o outro como instância de interação 

verbal, social e ideológica em uma dinâmica de embates, conflitos e contradições para 

a constituição do sujeito dialógico, a obra do Círculo estabelece uma abertura na 

tradição do campo da História das Ideias de como se pensar o sujeito e sua relação 

com a sociedade. Nesse sentido, ao trazer para o debate a análise de discursos à luz 

da concepção dialógica da linguagem do Círculo, as pesquisas desenvolvidas podem 

dialogar com diversas áreas do conhecimento como a Linguística, a Psicanálise, a 

Filosofia da Linguagem, as Ciências Sociais, a História, a Comunicação, a Música, a 

Semiótica, dentre outras, para pensar a instância de interação dialógica dos discursos. 

Diante disso, podemos observar como são construídos os dizeres e discursos verbo-

voco-visuais que das mídias emergem e quais sentidos podem ser produzidos em 

suas enunciações. Assim, traremos como objeto de debate o discurso machista na 

mídia humorística com a pretensão de analisar uma mídia humorística brasileira 

veiculada pelo canal da rede social Youtube denominado “As Olívias”, vídeo intitulado 

“Hora da Quentinha”, em que, da voz da mulher enunciada, ecoa a voz do homem 

machista. A noção de réplica do diálogo, aqui, apresenta-se como uma construção 

social e, neste trabalho, podemos observar como a noção funciona quando tratamos 

de discursos verbo-voco-visuais midiáticos. Chamamos de réplica do diálogo machista 

na mídia humorística o todo arquitetônico dialógico que se estabelece no discurso 

machista enunciado pela mulher, uma vez que ao posicionar-se no lugar do homem 

machista, a mulher denuncia a violência verbal e emocional que sofre cotidianamente 

em uma espécie de machismo às avessas. Logo, os diálogos teóricos 

interdisciplinares apresentam-se como constitutivos da análise em questão, 

pretendendo ser ilustrativa de pesquisas de discursos contemporâneos midiáticos que 

trazem para o debate as contribuições do pensamento dialógico do Círculo de Bakhtin 

para a análise desses discursos.     

 

 

 


