PLANO DE TRABALHO
Biênio julho 2010 / julho 2012
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/debates previstos para os próximos encontros: Recepção das
obras de M. Bakhtin no Ocidente;
II. Constituição 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. Criação da página do GT no sítio www.linguagemememoria.com.br, contendo
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, de forma que as pesquisas tenham ressonância na área de
Letras e Linguística e no cenário acadêmico em geral;
IV. Reunião de Trabalho a ser realizada no dia 25/06/2011, na PUC-SP, durante 18º
InPLA – Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada - , no intuito de
iniciar, da perspectiva do GT, a discussão em torno da recepção de Bakhtin
no Ocidente. Durante a reunião, o debate terá como tema The First Hundred
Years of Mikhail Bakhtin (New Jersey: Princeton University Press, 1997)/Os
cem primeiros anos de Mikhail Bakhtin (Rio de Janeiro: DIFEL, 2003), da

pesquisadora americana Caryl Emerson, que trouxe nova leitura para o
conjunto de textos de Mikhail Bakhtin e o Círculo; Bakhtinology and
Ideology, de Craig Brandist (Dialogism 2, 1999, p. 87-94); Présence de
l’autre dans l’ écriture de soi: problèmes de poétique chez Hubert Aquin, de
Anthony Wall (http://fis.ucalgary.ca/awall/hubertaquim.htm);
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 Niterói em
2012. 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 alguns pesquisadores interessados em ingressar no GT.
VII.

Engajamento de grupos de pesquisa já existentes, caso do GP/CNPq
Linguagem, identidade e memória.

VIII.

Gestão junto a IES que tem grupos de estudo em formação e/ou em
andamento, situados no âmbito dos estudos bakhtinianos, para fomento de
intercâmbios de discussão, de aproximação e de integração.

Período

Cronograma – Biênio 2010/2012
Atividades

Julho/Dezembro 2010

Preparação do Plano de Trabalho
Discussão e planejamento das atividades propostas pelo
GT, no momento de sua criação;
1º Encontro Regional em 27/11/2010, no LAEL/PUC-SP.

Janeiro/Julho 2011

2º Encontro Regional em 10/02/2011, realizado durante o
VII Congresso Internacional de Linguística da ABRALIN,
Curitiba, fevereiro de 2011;
Organização do 3º Encontro Regional do GT na PUC-SP,
durante o 18º InPLA, a ser realizado em 18 de junho de
2011.
Participação da coordenadora, Beth Brait, no XXVI
Encontro da ANPOLL (06 de 08 de julho de 2011) –
Instituto de Letras da UFF, Niterói).

Agosto/ Dezembro 2011

Janeiro/Junho 2012

Conhecimento e divulgação de publicações (estudos e
traduções) ligadas aos estudos bakhtinianos, realizadas por
membros do GT.
Organização das apresentações do 4º. Encontro do GT
Estudos Bakhtinianos, a realizar-se no XXVII Encontro
Nacional da ANPOLL.
Elaboração de relatório final da gestão.

