PLANO DE TRABALHO
Biênio julho 2012 / julho 2014
Coordenadora: Profª Drª Beth Brait (PUCSP/USP/CNPq)
Vice-Coordenadora: Profª Drª Maria Inês Batista Campos (USP)

Este Plano de Trabalho prevê os seguintes encaminhamentos:
I. Tema de estudos/pesquisa/debates previstos para os próximos encontros:
Contribuição de Bakhtin e do Círculo para uma teoria da linguagem e para
o ensino. Cada membro do GT enviará, à coordenação e aos demais colegas,
até setembro de 2012, uma proposta de trabalho que contemple a temática
prevista para o biênio 2012-2014.
II. Constituição/viabilidade de um Banco de Dados voltado para as obras de
Bakhtin e dos demais membros do Círculo, suas traduções em diferentes
línguas, assim como trabalhos de comentadores que continuam dando
consistência à concepção de linguagem que caracteriza o pensamento
bakhtiniano e sua repercussão nas ciências Humanas e Sociais. A construção
do banco contará com a participação do Prof. Dr. Tony Berber
Sardinha/LAEL/PUC-SP,
especialista
responsável
pelo
CEPRIL/LAEL/PUC-SP - Centro de Pesquisa, Recursos e Informação em
Linguagem -, que abrigará o banco, em forma de portal interativo, com
vistas ao compartilhamento, divulgação e disponibilização das informações
levantadas e organizadas pelo GT;
III. Construção, manutenção e atualização da página do GT no sítio
www.linguagemememoria.com.br, que expõe histórico, objetivos,
publicação dos membros, encontros, iniciativas da atual coordenação para o
biênio, de acordo com as normas da ANPOLL para os GTs. O objetivo
principal é dar visibilidade aos trabalhos do GT Estudos Bakhtninianos,
conforme sugestão dos encontros realizados pelos GTs em 2011 e 2012, de
forma que as pesquisas tenham ressonância na área de Letras e Linguística e
no cenário acadêmico em geral;

IV. Reunião Anual de Trabalho a ser realizada em 2013, durante InPLA –
Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada/PUC-SP - , no intuito de
iniciar, da perspectiva do GT, a discussão em torno da Contribuição de
Bakhtin e do Círculo para uma teoria da linguagem e para o ensino.
V. Divulgação, por e-mail, de eventos, publicações e contato entre as /os
integrantes do GT.
VI. Preparação do Encontro Nacional da ANPOLL, a realizar-se em
Florianópolis/SC em 2014. O formato do encontro será proposto pela
coordenação, a partir de discussão, por e-mails, entre os membros. Desse
encontro, participarão os membros atuais e pesquisadores integrados ao GT a
partir de solicitação e avaliação, de acordo com as normas da ANPOLL e do
GT Estudos Bakhtinianos.

Período

Cronograma – Biênio 2012/2014
Atividades

Julho/Dezembro 2012

Preparação do detalhamento deste Plano de Trabalho
Discussão e planejamento das atividades propostas neste
plano;

Janeiro/Julho 2013

Organização do Encontro Regional do GT na PUC-SP,
durante o 19º InPLA, a ser realizado em de junho de 2013.
Participação da coordenadora, Beth Brait, no XXVIII
Encontro da ANPOLL (junho de 2013)

Agosto/ Dezembro 2013

Janeiro/Junho 2014

Conhecimento e divulgação de publicações (estudos e
traduções) ligadas aos estudos bakhtinianos, realizadas por
membros do GT.
Organização das apresentações do 3º. Encontro do GT
Estudos Bakhtinianos, a realizar-se no XXIX Encontro
Nacional da ANPOLL.
Elaboração de relatório final da gestão.

