PLANO DE TRABALHO
Biênio julho 2016 a junho 2018
Coordenador: Prof. Dr. Pedro Farias Francelino (UFPB)
Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Dóris de Arruda C. da Cunha (UFPE/ UNICAP/ CNPq)

Este Plano de Trabalho apresenta as principais ações do GT Estudos Bakhtinianos
a serem desenvolvidas no biênio 2016-2018. Ele foi elaborado com base em discussões
realizadas por e-mail entre os membros do grupo e em discussões tecidas durante a
reunião de encerramento do XXXI Encontro Nacional da ANPOLL, em junho de 2016, na
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP/SP). As atividades propostas são as
discriminadas a seguir.
I. Manutenção das linhas de pesquisa do GT
1. Análise dialógica do discurso: fundamentos teóricos e metodológicos do verbal
e do verbo-visual
2. Diálogo entre a perspectiva bakhtiniana e outras abordagens
3. Estudo, tradução e divulgação de textos de Bakhtin e o Círculo

II. Proposição de tema de estudo/pesquisa/debate previsto para os próximos encontros
Contribuições dos escritos de Bakhtin, Medviédev e Volóchinov para o estudo das
linguagens verbal e verbo-visual, da tradução e para o ensino. As pesquisas também
poderão contemplar o diálogo estabelecido entre tais autores e seus interlocutores, sejam
estes contemporâneos ou não.
Os membros do GT enviarão, à coordenação e aos demais colegas, até janeiro de
2017, uma proposta de trabalho que contemple a(s) temática(s) prevista(s) para o biênio.

III. Publicação do livro Estudos Bakhtinianos, proposta pela Profa. Beth Brait e aprovada
pelos membros do GT

IV. Manutenção do Site do GT Estudos Bakhtinianos
A página do GT, hospedada no sítio www.linguagemememoria.com.br, manterá as
informações nele contidas, ampliadas com links para grupos de pesquisa coordenados
e/ou integrados por membros do GT. Informações sobre o GT também poderão ser
consultadas no sítio da ANPOLL (http://anpoll.org.br/gt/estudos-bakhtinianos/).

V. Realização da Reunião Anual de Trabalho
A reunião ocorrerá em 2017, na cidade de João Pessoa-PB, em data a ser definida,
para discussão das pesquisas dos membros do GT, em torno das Contribuições dos
escritos de Bakhtin, Medviédev e Volóchinov para os estudos das linguagens verbal e
verbo-visual, da tradução e para o ensino.

VI. Divulgação, por e-mail, de eventos, publicações e contato entre os integrantes do GT.
As informações sobre eventos científicos da área de Letras e Linguística e sobre
chamada/divulgação de publicações em periódicos, disponibilizadas pela secretaria da
ANPOLL, serão encaminhadas para o(s) e-mail(s) dos integrantes do GT.

VII. Construção de um espaço virtual para interação mais sistemática e contínua entre os
membros do GT
Potencializar a comunicação institucional entre os membros do GT, visando a uma
maior cooperação acadêmica entre os integrantes do grupo, mediante ações como: 1)
divulgação de trabalhos publicados em periódicos; 2) participação em bancas de exame
de trabalhos de conclusão de cursos de mestrado e doutorado, via Skype/webconferência
ou presencialmente; 3) participação em eventos científicos organizados pelos pares em
suas IES de origem, seja presencialmente ou por meio de TICs (Skype, webconferência
etc.); 4) intercâmbio entre grupos de pesquisa dos membros do GT, visando ao
desenvolvimento de atividades acadêmicas conjuntas.

VIII. Realização do Encontro Nacional da ANPOLL
Organização da Reunião do GT no XXXIII Encontro Nacional da ANPOLL ENANPOLL, a realizar-se na Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT/MT), no
Campus de Cáceres, Cáceres/MT, em 2018. O formato da Reunião será o mesmo
adotado no último encontro do GT (XXXI ENANPOLL), decidido pelo conjunto dos
pesquisadores, que privilegiou o debate de resultados individuais de pesquisa, enviados
por e-mail, previamente, em forma de resumo expandido.

IX. Cronograma de atividades
Período

Atividades

julho-novembro/2016

 Discussão e planejamento das atividades propostas neste
plano.
 Elaboração do Plano de Trabalho do biênio.

janeiro-julho/2017

 Organização do Encontro Nacional do GT em 2017, na
UFPB, em João Pessoa-PB.
 Participação do Coordenador do GT no XXXII ENANPOLL
(UNEMAT/MT, Campus de Cáceres, Cáceres/MT, de 28 a
30/06/2017)
 Elaboração de um livro intitulado Estudos Bakhtinianos:
contribuições de Bakhtin e o Círculo para uma teoria da
linguagem e para o ensino.

agosto-dezembro/2017

 Continuidade do trabalho de organização do livro Estudos
Bakhtinianos: contribuições de Bakhtin e o Círculo para
uma teoria da linguagem e para o ensino.
 Divulgação de publicações (estudos e traduções)
relacionadas aos estudos bakhtinianos, realizadas por
membros do GT.

janeiro-junho/2018

 Continuidade do trabalho de organização do livro Estudos
Bakhtinianos: contribuições de Bakhtin e o Círculo para
uma teoria da linguagem e para o ensino.
 Organização da Reunião do GT Estudos Bakhtinianos no
XXXIII Encontro Nacional da ANPOLL – ENANPOLL
(UNEMAT/MT).
 Publicação do livro Estudos Bakhtinianos: contribuições
de Bakhtin e o Círculo para uma teoria da linguagem e
para o ensino.
 Elaboração de relatório final da gestão.

João Pessoa/Recife, novembro de 2016.
Pedro Farias Francelino (UFPB)
Dóris de Arruda C. da Cunha (UFPE/UNICAP/CNPq)

