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O SLOVO - Grupo de estudos do discurso é um grupo de pesquisa formado em 2006,  cadastrado 

no CNPq e certificado pela Unesp, campus de Araraquara. Tem como líder Renata Coelho 

Marchezan e como vice-líder Marina Célia Mendonça, ambas docentes da Unesp. Reúne 

pesquisadores de várias instituições nacionais, alunos de graduação e de pós-graduação. O 

interesse pelo discurso e pelo pensamento bakhtiniano congrega as pesquisas do grupo, que se 

voltam à identificação e desenvolvimento das contribuições bakhtinianas aos estudos discursivos 

atuais. Os projetos em desenvolvimento, todos inseridos na grande linha “Análise Dialógica do 

Discurso”, têm como objetivos: (1) constituir e consolidar uma metodologia de análise discursiva 

por meio de estudos da obra do Círculo de Bakhtin e de análises efetivas de córpus; além desse 

objetivo mais amplo, outro mais circunscrito, mas também comum a todos os projetos do grupo, 

cuida de (2) desenvolver caminhos de reflexão sobre a noção bakhtiniana de gêneros do discurso; 

um último objetivo visa (3) analisar diferentes gêneros discursivos. Esta apresentação reúne 

alguns dos pesquisadores do grupo. Os trabalhos a serem apresentados neste evento organizam-

se em torno de algumas problemáticas caras aos estudos bakhtinianos: 1. Questões relativas a 

determinados gêneros do discurso (destacamos aqui reflexão sobre anúncios publicitários do 

governo Temer e seus contradiscursos); 2. Questões acerca da interrelação entre diferentes esferas 

de comunicação (a escolar e a científica em vídeos de Marcela Tavares e em videoaulas de 

produção textual; a escolar e a artística em gibis de Maurício de Sousa e em materiais didáticos); 

3. Questões relativas à produção textual dentro e fora da escola (o discurso sobre o “bom texto” 

em vestibulares e sobre a produção de gêneros literários em materiais didáticos e em sites de 

Fanfics). Desta forma, o grupo pretende colocar em pauta a produtividade dos escritos do Círculo 

de Bakhtin para a análise de discursos que se produzem em diferentes esferas de atividade, 

colocando na centralidade de suas reflexões as relações do sujeito com a palavra alheia. 

 

Palavras-chave: Análise Dialógica do Discurso; Estudos Bakhtinianos do Discurso; Alteridade. 

mailto:marinamendonca@fclar.unesp.br


São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

 

NÃO SEJA BURRO! A LÍNGUA PORTUGUESA SEGUNDO MARCELA TAVARES 

 
 

Larissa Bueno dos SANTOS (UNESP – FCL/AR) 

labueno.lbs@gmail.com 

 
 

A pesquisa de Mestrado intitulada “Não seja burro! O discurso sobre língua em vídeos de Marcela 

Tavares: uma análise dialógica do discurso” dá continuidade aos estudos realizados na 

Monografia de Conclusão de Curso, sob orientação da professora Dra. Marina Célia Mendonça. 

Analisou-se, na monografia, o preconceito linguístico manifestado no discurso de Marcela 

Tavares no primeiro vídeo da série, o qual foi escolhido devido à sua viralização nas redes sociais 

Facebook e YouTube: 1.470.952 visualizações e 105.458 curtidas na primeira rede citada. Na 

pesquisa atual, o corpus é composto pelos três vídeos com mais reações positivas contabilizadas 

a partir da rede social Facebook. Tendo em vista que a mídias sociais colaboram para a 

propagação e viralização de diferentes ideologias e “pós-verdades”, a heterogênea e complexa 

realidade sociolinguística brasileira, e o forte discurso purista vigente sobre a linguagem que, 

enraizado no senso comum, dissemina jeitos “certos” e “errados” de se expressar, temos como 

hipótese que o humor mascara o preconceito linguístico nos vídeos e legitima as “correções” 

propostas por Marcela Tavares. No que concerne aos vídeos, a atriz aparece usando óculos, com 

os cabelos presos, e laranjas no sutiã, a fim de representar uma professora. Segundo Tavares 

(2016, p. 89), essa figura representa uma professora irritada, “levemente engraçada”, e que está 

farta da quantidade de erros que os alunos comentem. Diz, ainda, que as laranjas servem para 

tentar se mostrar “bela e sexy” para que tenha a atenção até mesmo dos alunos mais desatentos. 

Assim, seus vídeos simulam uma aula online de português, uma vídeo-aula, que atualizam, 

revisitam e ressignificam a imagem da instituição escolar, do professor e do ensino de português. 

Partindo da análise de elementos verbais e não-verbais dos três vídeos escolhidos e tendo em vista 

o preconceito e a intolerância linguísticos presentes no discurso da humorista buscamos, a partir 

de estudos em Análise Dialógica do Discurso, contribuir com discussões sobre discurso 

humorístico e preconceito linguístico, mídia e discurso purista, ética e linguagem na escola. 
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UMA ANÁLISE DE PRÁTICAS DE ESCRITA DE GÊNEROS LITERÁRIOS NA 

ESCOLA E NA INTERNET 

 
 

Marina Totina de Almeida LARA (FCLAr-UNESP) 

m.almeidalara@hotmail.com 

 
 

A presente pesquisa de doutorado tem como embasamento teórico-metodológico estudos do 

Círculo de Bakhtin e seus comentadores, que entendem o diálogo como inerente à linguagem, e 

insere-se no campo da Análise Dialógica do Discurso. Os principais conceitos mobilizados no 

desenvolvimento da pesquisa são gêneros do discurso, enunciado concreto, ideologia e campos 

de atividade. A centralidade da proposta é a questão de produção escrita de gêneros literários 

“dentro” e “fora” da escola. Para isso, propomos uma discussão sobre o processo de escolarização 

da escrita de gêneros literários em ambiente escolar (incluindo, neste “grupo”, propostas de 

produção de gêneros literários de livros didáticos destinados ao Ensino Médio – público e 

particular –, propostas de produção desses gêneros em provas de exames vestibulares dos últimos 

dez anos e as respectivas expectativas da banca em relação às provas) e sobre comentários de 

produções literárias na Internet, em um site de Fanfics. Partindo do pressuposto de que o processo 

de escolarização de conhecimentos acontece e que ele não é, por si só, um problema, interessa-

nos como acontece esta escolarização no caso da produção escrita de gêneros literários na escola 

e fora dela, na Internet. Nesse sentido, propomos recompor, a partir da análise do corpus, um 

imaginário sobre como deve ser produzido um texto literário nestes espaços e sobre os valores do 

campo artístico sobre o que é literário ou não. Para tanto, partimos das orientações dos PCNEM 

para o trabalho com gêneros do discurso na escola, tendo como corpus duas coleções de livros 

didáticos de Língua Portuguesa (uma aprovada pelo PNLD 2018 

– Veredas da Palavra, da Editora Ática – e outra do Sistema de Ensino COC), propostas de 

redação de gêneros literários em exames vestibulares (UEL, UEM, UFU, UNICAMP e UFSC) e 

expectativas da banca avaliadora, além de comentários em Fanfics produzidas na Internet, no site 

Spirit Fanfics e Histórias, sobre o seriado 13 Reasons Why. 
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VIDA, ARTE E HISTÓRIAS EM QUADRINHO: O CASO DA OBRA DE MAURÍCIO 

DE SOUSA SOB UMA PERSPECTIVA BAKHTINIANA 

 
 

Monique RODRIGUES (FCLAr - UNESP) 

nique.rod@gmail.com 

 
 

Esta pesquisa (FAPESP: 2017/25974-9) busca analisar dialogicamente gibis de autoria de 

Maurício de Sousa que circularam na sociedade brasileira desde a década de 1970, nos quais 

figuram as personagens da Turma da Mônica. Temos interesse específico na obra do autor, dado 

que suas personagens já ocupam lugar cativo no cenário nacional há mais de cinco décadas. O 

objetivo geral da pesquisa é investigar de que modo a produção artística do cartunista ao longo de 

quatro décadas responde aos discursos socioeducativos que circulam no espaço de formação da 

criança, a esfera pedagógica. Buscamos também responder a outras questões, tais como: É 

possível identificar no corpus algum momento em que essa relação vida-arte passa a se dar de 

forma mais direta? Como o gênero discursivo “histórias em quadrinho” se relaciona com a 

Literatura Infantil, principalmente quando se pensa em seu uso em sala de aula? E, a partir da 

perspectiva bakhtiniana, de que forma as Histórias em quadrinho podem ser consideradas como 

gênero? Trata-se de uma pesquisa qualitativa e interpretativa, fundamentada pelos estudos do 

Círculo de Bakhtin, além dos estudos realizados por outros pesquisadores em torno dos  mesmos. 

Metodologicamente, adotamos propostas de análise dialógica do discurso formuladas por 

pesquisadores brasileiros, com o cotejamento de textos, em que os enunciados pertencentes ao 

corpus são sempre postos em relação com outros enunciados com os quais potencialmente 

estabelecem diálogo. Segundo Bakhtin (2011, p. 404), “Toda palavra (todo signo) de um texto 

conduz para fora dos limites desse texto. A compreensão é o cotejo de um texto com os outros 

textos”. Trata-se de um trabalho de contextualização do objeto de análise, da busca pela 

contrapalavra, pelo entendimento de qual posição aquele enunciado ocupa frente a outros 

discursos: se concorda com eles, responde a eles, discorda deles, os justifica. É, também, um 

trabalho de interpretação, no qual o pesquisador, ao se debruçar sobre um objeto específico, de 

modo qualitativo, busca recuperar as relações de sentido que tal objeto estabelece com outros 

enunciados. 
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PROPAGANDAS GOVERNAMENTAIS E SEUS CONTRADISCURSOS: UMA 

ANÁLISE DIALÓGICA 

 

 

 
Ana Lúcia Furquim CAMPOS-TOSCANO (Uni-FACEF) 
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As propagandas governamentais têm por função influir sobre o comportamento das pessoas, por 

meio da criação, mudança ou reforço de imagens e atitudes mentais, assim como também obter o 

apoio do povo para a consecução dos objetivos estratégicos do governo. Para isso, as peças 

publicitárias, consideradas como enunciados concretos devido à sua dimensão histórica, cultural, 

social e dialógica, apresentam slogans que veiculam axiologias e ideologias, revelando uma 

convicção político-econômica de acordo com os preceitos de um partido ou sistema de governo 

que, associadas a imagens não verbais, corroboram para a constituição de conteúdos temáticos, 

reforçando, dessa maneira, suas posições sociais. Embora, nesses enunciados, haja a tentativa de 

se precaver de possíveis objeções, convicções e preconceitos, nem sempre a atitude responsiva 

ativa do ouvinte é de aproximação ou concordância, podendo ocorrer um embate discursivo que 

expõe outras ideologias, outras posições sociais a fim de contradizer, ironizar e/ou criticar as 

ideias e ações governamentais. Nesta pesquisa, portanto, temos como objetivo analisar anúncios 

publicitários do governo Temer e seus contradiscursos que, muitas vezes, mesmo semelhantes no 

estilo e na estrutura composicional dos enunciados a que se opõem, são diferentes em seus 

conteúdos temáticos e, por conseguinte, na veiculação das posições político- econômico-

ideológicas. Desse modo, a partir da concepção de que os enunciados refletem, mas também 

refratam a realidade, apresentando diferentes interpretações do mundo de acordo com os diversos 

grupos sociais, suas convicções e contradições, o referencial teórico-metodológico utilizado são 

as reflexões do Círculo de Mikhail Bakhtin sobre enunciado concreto, ideologia e dialogismo, 

visto que, por essa perspectiva, a relação estabelecida entre o locutor e seu ouvinte é inacabada e 

sempre exige uma resposta, configurando o caráter dialógico de todo enunciado. Entendemos, 

assim, que a análise desses discursos, oficiais e não oficiais e reveladores das forças centrífugas, 

mas também centrípetas, podem contribuir para a compreensão dos discursos construídos para 

propagar diferentes posições políticas, econômicas e sociais, num movimento dialógico de 

constantes construções, enfim, de novos sentidos. 
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OS COMENTÁRIOS DA COMISSÃO AVALIADORA SOBRE A PROVA DE 

REDAÇÃO EM EXAMES VESTIBULARES E SUA RESSIGNIFICAÇÃO EM 

VIDEOAULAS NO YOUTUBE 

 
 

Daiane Pereira Fernandes da SILVA (UNESP – FCL/AR) 

daiane-pf@hotmail.com 

 
 

Embasada teórico-metodologicamente nos escritos de Bakhtin e seu Círculo, esta pesquisa de 

caráter qualitativo e dialógico investiga o que se configura como a imagem de um “bom texto” 

em exames vestibulares, utilizando como corpus os comentários das equipes responsáveis pela 

análise das redações dos anos de 2015, 2016 e 2017, quais sejam: Comissão Permanente para os 

Vestibulares (COMVEST), Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) e Núcleo de 

Concursos (NC) responsáveis, respectivamente, pela análise e comentários das provas dos 

vestibulares da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) e Universidade Federal do Paraná (UFPR). O critério de escolha das instituições 

se dá por trazerem para a prova de redação uma pluralidade de gêneros que fazem parte do 

cotidiano dos alunos/candidatos e por darem um parecer sobre a prova de produção textual. Sendo 

assim, a partir da identificação dos critérios estabelecidos para a imagem do que seja considerado 

um “bom texto” pelos analistas que comentam as provas das referidas universidades será 

analisado como essas imagens dialogam, na esfera didático-pedagógica, com o que é ensinado 

pelos professores nas videoaulas de redação que são disponibilizadas no Youtube, mais 

precisamente, no canal Stoodi, um cursinho pré-vestibulares, para identificar se as imagens 

desejadas e apresentadas nos comentários das provas aparecem no ambiente online e se aparecem, 

de que forma elas são apresentadas nas videoaulas de preparação para o vestibular. A escolha 

desse cursinho online se justifica pelo número de visualizações de suas videoaulas e de inscritos 

no canal do Youtube, configurando-se como um dos mais populares entre o público de candidatos 

ao vestibular e estando em constante ampliação de novas gravações mensais. Levando esse recorte 

em consideração, destaca-se a relevância desta pesquisa para os estudos acerca do discurso sobre 

a produção textual em exames vestibulares e sua atualização em diferentes mídias, em especial 

no gênero de discurso videoaula no Youtube. 

 

Palavras-chave: Produção de texto; Videoaula; Análise dialógica do Discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:daiane-pf@hotmail.com


São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

 

PRÁTICAS DE ESCRITA EM DIFERENTES ESFERAS: QUESTÕES SOBRE 

SUBJETIVIDADE/ALTERIDADE E AUTORIA 

 

 

Marina Célia MENDONÇA (Unesp/Araraquara) 

marinamendonca@fclar.unesp.br 

 

 

Entre os resultados de dois projetos de pesquisa desenvolvidos por mim anteriormente, encontra-

se, com evidência, a problemática do sujeito na sua relação com a escrita. Em publicação recente 

(MENDONÇA, 2015), exponho pesquisas brasileiras a partir de 1970, desenvolvidas no interior 

da Linguística e da Linguística Aplicada, que tomam como ponto de partida a escrita como espaço 

de interação entre sujeitos. Nessa publicação, mostro como esses trabalhos da esfera científica são 

ressignificados em discursos que se constituem na esfera didático-pedagógica - esta mantém com 

as ciências da linguagem uma relação marcada por conflitos. Em outra publicação (MENDONÇA, 

2016), discuto como a noção de autoria, desenvolvida na esfera científica, é apropriada e 

ressignificada por discursos da esfera didático-pedagógica. Considerando esses resultados, o 

objetivo geral desta pesquisa é refletir sobre a relação entre sujeito/autor e texto em discursos sobre 

as práticas de escrita na esfera didático-pedagógica. Entre os objetivos específicos, proponho-me a 

responder às questões sobre como aparece no corpus a figura daquele que escreve, a figura daquele 

para quem se escreve e em que medida, no corpus, quem escreve e seu destinatário são relevantes 

para a produção do texto. Ademais, proponho-me contribuir com discussões teóricas, no campo 

dos estudos bakhtinianos do discurso, sobre: a produção de sentido quando da relação entre uma 

esfera de atividade e outra; a subjetividade/alteridade e a autoria. Em relação aos procedimentos 

metodológicos, a proposta é desenvolver estudo bibliográfico relativo aos trabalhos em autoria e 

subjetividade/alteridade, nem especial na perspectiva bakhtiniana, suporte teórico-metodológico 

desta pesquisa. A análise do corpus se dará de forma dialógica (GEGE, 2012; BRAIT, 2005, 2006) 

e a pesquisa é qualitativa. O corpus será produzido com enunciados da esfera didático-pedagógica: 

Parâmetros Curriculares Nacionais; três coleções de material didático direcionadas ao Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio (serão consideradas seções direcionadas à 

produção textual); e enunciados que materializem atividades informais de ensino/aprendizagem 

(aulas no Youtube sobre redação e blogs de professores). 
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