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RESUMO 

 

Este projeto constitui-se como um eixo articulador dos estudos discursivos, a partir do viés do Círculo de Bakhtin, 

sobre diferentes aspectos da linguagem. Nesse sentido, consiste na articulação de estudos e discussões no âmbito 

do Curso de Letras, em função de projetos anteriores de iniciação científica e da criação, nesse momento, do 

Grupo de Estudos do Círculo de Bakhtin – GECIB.  O propósito desse projeto, portanto, reside na produção de 

estudos, análises e no refinamento conceitual a partir do referencial do Círculo de Bakhtin, constituindo um banco 

de dados de corpora diversos, articulados em 3 eixos: 

Eixo 1: Estudos sobre o diálogo no Ensino de Português 

Eixo 2: Estudos sobre o diálogo no processo de leitura 

Eixo 3: Estudos sobre o diálogo no processo de produção estética 

A noção de diálogo, no Círculo de Bakhtin, configura-se como característica constitutiva de qualquer signo e/ou 

ato de linguagem. Esse diálogo pressupõe uma alteridade interior e exterior a esses signos/atos de linguagem. Ao 

abordar dessa maneira tais fenômenos, tal referencial toca em processos da linguagem colocando como reflexão 

epistemológica e teórica não um estudo da linguagem em si, mas a assunção de que não há linguagem dissociada 

das práticas sociais que as engendram e que são, ao mesmo tempo, por ela engendradas. Não se trata de discutir 

uma relação hierárquica ou de anterioridade, mas sim de colocar em pauta os processos através dos quais as vozes 

sociais, históricas, culturais, ideológicas e antropológicas se fazem ouvir, nos seus embates e nas suas 

convergências. 
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Em cada um dos eixos propostos serão analisados conceitos que refinem e aprofundem a percepção desse diálogo 

constitutivo. 

OBJETIVOS E METAS (detalhar os objetivos e as principais metas): 

Objetivos: 

Objetivos gerais: 

Analisar, no interior dos eixos e na relação entre eles, elementos constitutivos, relativos ao diálogo entre 

perspectivas diferentes 

Elencar possibilidades não exploradas de diálogo entre estas instâncias  

Constituição de um banco de dados de corpora diversos, analisados sob a perspectiva teórica dos estudos do 

Círculo de Bakhtin 

 

Objetivos específicos: 

Identificar e analisar processos discursivos específicos e característicos dos atos de linguagem que são o foco de 

cada um dos eixos temáticos 

Investigar a participação potencial de outros conceitos do Círculo de Bakhtin para refinamento teórico-

epistemológico dos problemas de pesquisa elencados 

 

Metas: 

Aprofundar a reflexão teórico-metodológica e epistemológica sobre atos de linguagem a partir da perspectiva do 

Círculo de Bakhtin 

Construir conhecimentos analíticos sobre tais atos e processos de linguagem 

Tornar o aluno um sujeito capaz de realizar pesquisa científica com autonomia. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A relevância deste projeto reside, em primeiro lugar, na constituição de corpora diversos analisados a partir da 

perspectiva do Círculo de Bakhtin. No âmbito do Grupo de Estudos do Círculo de Bakhtin – GECIB, tais corpora 

constituirão oportunidade de se proceder a um processo investigativo de pesquisa que compare diferentes ordens e 

relações de signos, entre signos, de práticas sociodiscursivas e entre elas. Ao se fazer esse percurso, será 

oportunizado aos alunos bolsistas e aos demais alunos presentes nas discussões a condição de refletir sobre esta 

instância dialógica da linguagem. Essa característica multimodal tem sido comum aos estudos embasados no 

Círculo de Bakhtin, principalmente no contexto de pesquisa brasileiro. Em segundo lugar, por constituir um 

desenvolvimento epistemológico e conceitual para ser disponibilizado para outros pesquisadores; finalmente, por 

possibilitar aos discentes envolvidos, um amadurecimento e um refinamento na reflexão crítica e acadêmica sobre 

os atos de linguagem, do ponto de vista dos estudos do Círculo de Bakhtin. Tal construção constitui colaboração 

fundamental para a formação do licenciando em Letras, pois permite abordar a relação entre língua, linguagem e 
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seu entorno de maneira sistêmica, processual, o que responde às necessidade de trabalho na sala de aula, desde a 

Educação Básica até contextos de ensino de Português para Estrangeiros. 

 

METODOLOGIA: 

 

Abordagem qualitativa, com estudo e análise de textos a partir da conciliação entre a teoria discursiva do Círculo 

de Bakhtin o corpus objeto de estudo. Esta abrangência inicial sofrerá uma delimitação posterior, ligada aos 

interesses de pesquisa dos orientandos e disponibilidade do corpus. 

PLANO DE TRABALHO DO/A BOLSISTA (período de julho/2013 a junho de 2014): 

 

MÊS  ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA 

JULHO/2013 Leitura dos textos teóricos do Círculo de Bakhtin: concepção de diálogo, 

dialogismo e fundamentos epistemológicos do viés do Círculo de Bakhtin 

AGOSTO/2013 Discussão das especificidades de cada subprojeto, em seu respectivo eixo temático. 

Adoção de conceitos específicos, dentro do âmbito do Círculo de Bakhtin, 

compatível com cada problema de pesquisa 

SETEMBRO/2013 Discussão das especificidades de cada subprojeto, em seu respectivo eixo temático. 

Adoção de conceitos específicos, dentro do âmbito do Círculo de Bakhtin, 

compatível com cada problema de pesquisa 

OUTUBRO/2013 Constituição dos corpora específicos 

NOVEMBRO/2013 Constituição dos corpora específicos 

DEZEMBRO/2013 Discussão dos conceitos teóricos/ Estabelecimento de relações entre os conceitos e 

os corpora 

JANEIRO/2013 Discussão dos conceitos teóricos/ Estabelecimento de relações entre os conceitos e 

os corpora 

FEVEREIRO/2013 Discussão dos conceitos teóricos/ Estabelecimento de relações entre os conceitos e 

os corpora 

MARÇO/2013 Aprofundamento da análise. Início da elaboração do artigo 

ABRIL/2013 Discussão e elaboração do artigo 

MAIO/2013 Discussão e finalização da elaboração do artigo 

JUNHO/2013 Submissão do artigo e entrega do Relatório final 
 

 


