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Resumo 

 

Os estudos bakhtinianos ou, como tem sido cunhado no Brasil, a Análise Dialógica do 

Discurso (ADD), voltada à interação, calca-se na relação entre enunciados e sujeitos 

situados cronotopicamente. Os enunciados expressam vozes sociais refletidas e 

refratadas, no embate entre infra e superestrutura, nos mais variados gêneros de 

discurso. O foco dos estudos da filosofia da linguagem bakhtiniana se volta ao 

enunciado verbal (em particular, o romanesco), como é explicitado em muitas de suas 

obras. Todavia, diversos termos, que constituem as concepções teóricas de linguagem e 

enunciado, advêm de outros campos e são abordados de maneira metaforizada pelos 

estudiosos da área, ainda que tais conceitos também possam ser tomados como pistas 

que abrem possibilidades de pesquisa teórico-analítica para universos musicais, 

imagéticos e sincréticos os mais diversos, orais e/ou escritos. A proposta deste projeto, 

de maneira ampla, é refletir sobre a concepção de linguagem do Círculo russo, 

entendida de maneira tridimensional. As dimensões se voltam à verbalidade (oralidade e 

escrita), à vocalidade (matéria acústica – sonoridade da própria língua – entoação; e 

musicalidade) e à visualidade (referente imagético), todas, presentes em qualquer 

gênero, de maneira mais ou menos explorada/enfatizada, a depender da arquitetônica de 

cada enunciado, estudado em sua unicidade e em sua genericidade relativamente 

estável. De maneira específica, este projeto se propõe a refletir acerca da pertinência da 

ADD como aporte teórico-analítico de enunciados concretizados em materialidades 

verbo-voco-visuais, especialmente os sincréticos contemporâneos, dos mais variados 

gêneros. O objetivo é discutir a especificidade teórico-metodológica da abordagem 

bakhtiniana (entendida como tridimensional) especialmente ao que tange à análise de 

discursos estéticos e midiáticos constituídos por semioses sincréticas e como esses 

enunciados podem (e devem) ser abordados, inclusive na escola. A justificativa se pauta 

na contribuição para os estudos da área. Acredita-se que os resultados contribuirão para 

uma abordagem contemporânea dos estudos bakhtinianos. Metodologicamente, este 

projeto se calca na dialética-dialógica e utiliza o cotejo como elemento crucial para o 

exame dos enunciados estudados de maneira analítico-interpretativa. A pesquisa é 

bibliográfica e de cunho qualitativo. A hipótese é a de que a noção de linguagem do 

Círculo é tridimensional e a de que a verbivocovisualidade caracteriza suas dimensões. 

Espera-se, com as análises de enunciados verbo-voco-visuais, cada vez mais presentes 

na contemporaneidade, nas mais diferentes esferas, comprovar a hipótese levantada.  

 

Palavras-Chave: Análise Dialógica do Discurso; Círculo de Bakhtin; 

verbivocovisualidade; gêneros; linguagem. 



 

 

“Além dos limites das formas verbais, o discurso é 

também qualquer forma totalmente séria de 

autoexpressão do ser humano, desde o abraço e a 

carícia até a dança e a sinfonia”.  

     (GARDNER, 1993, p. 40-1). 

 

Introdução e Justificativa 

 

Este projeto propõe a reflexão sobre algumas concepções tomadas pelo Círculo 

de Bakhtin a partir de outros universos (mais especificamente o musical, tais como voz, 

escuta, ento(n)ação, polifonia, entre outros) como metafóricas, para o delineamento de 

sua formulação filosófica e teórico-analítica dialógica. Mais que isso, a proposta é se 

debruçar sobre o método bakhtiniano, a fim de refletir sobre a pertinência dessa 

perspectiva e sua dinamicidade diante de enunciados verbo-voco-visuais. 

Bakhtin, apesar de não ter se ocupado diretamente de enunciados musicais e 

visuais, mas sim de discursos literários, volta-se ao campo estético e à esfera cultural em 

primazia, muitas vezes, buscando em outras esferas e gêneros metáforas para exprimir 

sua concepção dialógica de linguagem e faz isso ao colocar em embate interativo a 

cultura oral e escrita, popular e canônica, gêneros, esferas e sociedades.  

Há, no Círculo, uma produção interativa autoral composta por estudiosos 

(Sollertinsky, Yudina, Pumbianski, Medviedev, Volochinov, Bakhtin, Kagan, Kanaiev, 

Vaginov, Zubakin, entre outros) de diversas formações (musicistas, físicos, biólogos, 

linguistas, literatos, teóricos da cultura) e suas obras são utilizadas em diversas áreas 

(linguística, literatura, ciências sociais, educação, história, filosofia, psicologia), bem 

como a metalinguagem que origina termos teóricos fundamentais típicos da concepção 

bakhtiniana de linguagem advém de lugares não-comuns às concepções canônicas dos 

estudos da linguagem (tais como forças centrípetas e centrífugas, reflexo e refração, 

polifonia, voz, entoação, escuta, entre outros).  

Diferentemente de outros estudiosos, o Círculo de Bakhtin, como ficou 

conhecido, possui um modo sui generis de abordar o mundo, pensado a partir da 

construção dinâmica dos sentidos, produzidos por vozes de sujeitos dialógicos que 

representam posições éticas e ideológicas específicas. 

No universo bakhtiniano, a linguagem verbal (e, especificamente, a literária, 

muitas vezes) é privilegiada como um percurso capaz de traduzir a voz humana na 



 

medida em que é portadora dos sentidos da existência, que o Círculo caracteriza 

mediante metáforas relacionadas à voz e à música (polifonia, contraponto, orquestração, 

entonação etc). Nas palavras de Zumthor, “O texto não é mais que a oportunidade do 

gesto vocal” (1989, p. 65). Essas não são categorias estilísticas no sentido tradicional, 

mas são concebidas como uma espécie de memória semânticossocial (cf. DAHLET, 

1992 apud BUBNOVA, 2011), cujo depositário é a forma das palavras e, nesse aspecto, 

são, antes de mais nada, portadoras de valoração social, que pode se materializar em 

enunciados verbais ou também em musicais, visuais ou ainda sincréticos.  

A justificativa acerca da importância colaborativa da pesquisa aqui proposta se 

volta à reflexão aqui esboçada, ou seja, em outras palavras: refletir sobre a 

produtividade da teoria analítica dialógica bakhtiniana no que concerne à abordagem de 

enunciados verbo-voco-visuais. Além de uma reflexão teórica, este projeto também 

propõe se debruçar sobre tais discursos, especificamente aqueles elaborados com 

determinado acabamento estético, a fim de verificar a pertinência de tal perspectiva.  

O termo enunciado que, na comunicação discursiva, é a unidade mínima de 

sentido (sempre responsivo), em sua versão russa, está ligado ao falar, articular, 

argumentar. Em uma palavra, trata-se de dar voz a alguém, tanto em seu processo como 

em seu resultado. O lexema russo vyskazyvanie não corresponde com perfeição ao seu 

equivalente em português: enunciado, tomado do francês em seu sentido 

especificamente teórico. A palavra russa remete, ao mesmo tempo, a “enunciado” e 

“enunciação”, “processo” e “resultado”, cancelando dicotomias e trazendo a 

complexidade da linguagem para o centro da abordagem, não mais separando, por 

exemplo, “língua” e “fala”, “significante”, “significado” e “valor axiológico”, etc. 

O enunciado é a unidade mínima de sentido que pode ser respondida no processo 

da comunicação dialógica. Desse ponto de vista é que este projeto parte: dos discursos, 

materializados em enunciados, vistos como unidades de sentidos. 

Visto que Bakhtin é, segundo nossa perspectiva, um filósofo, para entender 

como funciona em seu pensamento uma questão particular, por exemplo a da palavra 

sonora, faz-se necessário recorrer à sua concepção geral de mundo para situar 

adequadamente o conceito da voz e do sentido.  

O sujeito e seu fazer em uma intensa interação com o outro está no centro de 

seus estudos. O mundo não é só percebido por meio de sentidos físicos, mas também 

morais: as valorações geradas por atos que sempre se realizam em presença e em 

cooperação com o outro, por intermédio de uma tríplice ótica na qual o Círculo vê o 



 

mundo: eu-para-mim, eu-para-outro, outro-para-mim, de tal modo que o mundo resulta 

ser o espaço-tempo onde se desenvolve a atividade humana, concebida em estreita 

particip-ação do e com o outro, de maneira responsiva e responsável.  

A mesma abordagem é assim acometida quando se pensa o enunciado. A 

interação entre sujeitos e enunciados é extremamente fecunda e necessária, pois, por 

meio dela, é possível pensar a constituição de discursos verbo-voco-visuais, como se 

propõe aqui, já partindo do pressuposto de que a perspectiva dialógica dá conta de tais 

enunciados e o grande desafio se encontra em descobrir como abordá-los a partir de 

categorias específicas da análise dialógica discursiva, advindas do interior da mesma. 

Cada ocupação, cada expressão ou gesto e cada tarefa são destinadas do eu para 

o outro e do outro para mim, do eu para mim e do outro para o outro. Isso, sempre, em 

movimento, no jogo da linguagem. O ato é um encontro do eu com o outro. Encontro 

baseado em uma responsabilidade específica que a relação com o outro produz.  

O que acontece entre nós (eu-outro/você) é um “acontecimento do ser”, um 

“aconteSer”, um fato dinâmico aberto que tem caráter de interrogação e de resposta ao 

mesmo tempo; e uma projeção ontológica: o “acontecimento do ser” é, em russo, 

sobytie bytia, ou seja, um “ser junto no ser”. Isso significa que os enunciados verbal, 

musical ou visual se relacionam, podendo ou não gerar enunciados sincréticos, mas 

sempre em diálogo. Desse ponto de vista, verbal e não-verbal se semiotizam de maneira 

interativa e, nessa perspectiva, a hipótese aqui defendida é a de que a proposta analítica 

bakhtiniana, mesmo explicitamente voltada ao verbal, apresenta um método pertinente e 

produtivo para se analisar discursos musicais, imagéticos e sincréticos. 

Ao se envolver em um sistema de relações com outros, os sujeitos passam a 

existir no mundo, eles vêm-a-ser por seus atos. Atos-ações que “sem álibis”, uma vez 

“ser no mundo compromete”, como já escreveu Bubnova (2011). A linguagem integra o 

ato ético bilateral organicamente, de modo que se pode expressar (por meio de palavras, 

visualidade, musicalidade ou com hibridismo entre esses códigos), entre a variedade dos 

atos humanos: ato-ação física, ato pensamento, ato sentimento, ato estético, ato 

cognitivo e ato enunciado em si. Segundo Bubnova (idem), “O domínio do discurso 

inclui, desse modo, não apenas o estritamente vocalizado, mas também os gestos e as 

expressões corporais, as pausas, as ausências, as respostas tácitas, os sentidos mudos”.  

O sentido da linguagem adquire poder de ação – o enunciado estético, nesse 

sentido, passa a ser ato-ação. Essa é uma outra justificativa deste projeto: refletir a 



 

constituição dialógica de enunciados estéticos, tratados do ponto de vista bakhtiniano, 

colabora com a concepção de atuação vida e arte, tão enfocada na filosofia do Círculo. 

Natureza 

 

 Este projeto se constitui como uma pesquisa de natureza qualitativa com caráter 

interpretativo analítico-descritivo. O caráter multidisciplinar deste projeto contempla 

duas preocupações: uma teórica e outra analítica. 

Segundo Bubnova (2000), “Bakhtin propõe pensar na natureza dialógica da 

própria vida humana: a vida é um diálogo inacabado; o homem participa deste diálogo 

tanto por meio da palavra como por meio de todo o seu corpo (olhos, lábios, etc.)”. 

Assim, conceber a linguagem numa perspectiva bakhtiniana significa encará-la do ponto 

de vista de sua dialogia, uma vez que, a partir desse conceito-chave, as concepções do 

Círculo (pessoa, cronotopia, exotopia, responsabilidade, responsividade, 

ato/atividade/evento, carnaval, polifonia, sujeito, consciência, signo ideológico, 

semiose, forças centrífugas e centrípetas, reflexo e refração, enunciado e discurso, voz, 

entoação, escuta ativa, autor, herói, entre outros) constituem-se, em movimento.  

Seja ao se tomar Bakhtin de maneira isolada seja como ícone do Círculo 

integrado por ele e por outros pensadores tão expressivos quanto ele (não tratará este 

projeto da questão autoral dos manuscritos do grupo), é possível ver que seus estudos já 

foram incorporados pela teoria da literatura, linguística, filosofia da linguagem, 

teologia, história da cultura, estética e filologia, tamanha a sua transitoriedade entre 

áreas e objetos díspares. A questão se volta aos critérios e às categorias metodológicas 

que fundamentam teoricamente as análises dessas diversas materialidades discursivas 

verbo-voco-visual – e é essa a proposta deste projeto. 

Além disso, não se pode falar do Círculo sem mencionar a importância da 

amizade entre Bakhtin, Volochinov, Medviedev, Sollertinsky, Yudina e Pumbianski, e 

da relação dialógica de seus escritos teóricos. Talvez, a questão da produção teórica 

autoral dialógica que constitui o próprio Círculo seja a peça chave que possa indicar a 

transitoriedade de seus trabalhos e o interesse de diversas áreas por suas ideias, bem 

como a “aplicabilidade” de suas reflexões em enunciados de diversas naturezas (no caso 

deste projeto, verbo-voco-visuais e/ou sincréticos). 

A noção de “signo ideológico”, por exemplo, em uma relação de diálogo com o 

marxismo, é definida por Bakhtin/Volochinov na obra Marxismo e filosofia da 

linguagem, em função da potencialidade de refração de todo fenômeno social-



 

ideológico, ou seja, é o modo de transpor a realidade objetiva conveniente à consciência 

humana. Nesse sentido, a noção de signo ideológico demonstra a tese do Círculo sobre 

o caráter essencialmente material de todo acontecimento dessa ordem.  

A ideologia é expressa via material semiótico (logo, concretizado por diversos 

gêneros e intergêneros, não necessariamente apenas verbais) e, contrariamente, tudo que 

é expresso ou possível de ser expresso, possui um valor ideológico: os objetos materiais 

apresentam-se dispostos entre os fenômenos ideológicos – como a palavra, o texto, o 

enunciado, o discurso (slovo, em russo) – segundo o critério de sua realização material - 

verbal e não-verbal (musical, imagética) ou ainda sincrética.  

 Com os textos de Clark e Holquist e os estudos de Morson e Emerson, o Círculo 

de Bakhtin começa a ser considerado, no campo das ciências humanas, leitura 

imprescindível no meio intelectual acadêmico e a produção de trabalhos que envolvem 

conceitos bakhtinianos começa a ter suas extensões teóricas tomadas por profissionais 

das mais diversas áreas e, no Brasil, em especial, na linguística, na seara discursiva. 

 O interesse não apenas foi crescendo em se ler a obra do Círculo e pensar em 

suas relações teóricas como também em se debater sobre o método filosófico da 

linguagem, tal qual por Bakhtin concebido – dialética-dialogicamente.  

No Brasil, apenas no final dos anos 80, início dos anos 90, é que Bakhtin (e o 

Círculo) começa a ser lido e discutido mais fortemente na e pela academia. Todavia, ao 

se instaurar neste país, o Círculo adentra inclusive os currículos institucionais de 

diversos cursos e áreas: a Pedagogia, já encantada pelas recentes traduções de Vigotski, 

encontra em Bakhtin um sério interlocutor para a recente redemocratização do ensino e 

os seus debates educacionais; as Ciências Sociais e a História encontram uma leitura 

especial do marxismo e da ideologia e ainda o tomam em suas linhas de pesquisa que 

reflitam questões de cultura e sociedade; a Letras passa a olhar sob outra perspectiva as 

concepções de linguagem, signo (ideológico), gênero, linguística, translinguística, 

comunicação, discurso, sujeito, entre outras noções são incorporadas e discutidas no 

âmbito da pesquisa, em seus mais diversos níveis. Apesar de predominarem nas 

Ciências Humanas, os estudos bakhtinianos extrapolam seus territórios, pois há 

registros de pesquisas que contam com esse aporte teórico, entre outros, na biologia e na 

engenharia, por exemplo. Isso é enriquecedor e ocorre de maneira dialógica no Brasil, 

pois encontramos, em eventos acadêmicos, com estudiosos das diversas áreas, com 

preocupações distintas, que se atêm e colaboram com pesquisas a partir do aporte 

bakhtiniano, com grande interesse, o que estimula a pluralidade de pesquisas 



 

produzidas, com corpora distintos. Refletir sobre a pertinência de sua filosofia da 

linguagem para a abordagem de enunciados verbo-voco-visuais estéticos 

contemporâneos, congregando pesquisas e pesquisadores de diversas instituições, 

nacionais e internacionais, bem como áreas distintas enriquece o escopo teórico 

abordado, uma vez que congrega especialidades que podem contribuir para a 

compreensão da constituição de enunciados materialmente díspares (como os visuais e 

os sonoros). Esta é a proposta deste projeto.  

  

Objetivos 

 

 Os objetivos da pesquisa proposta se dividem em geral e específicos: 

 

Objetivo Geral 

 

. Refletir sobre a pertinência da abordagem bakhtiniana para analisar enunciados verbo-

voco-visuais e sincréticos estéticos, produzidos, veiculados e recebidos em esferas 

culturais contemporâneas; bem como analisar o corpus a ser delimitado ao longo da 

pesquisa para comprovar a produtividade da ADD diante de tais materialidades. 

 

Objetivos Específicos 

 

. Analisar elementos linguísticos e translinguísticos que componham o corpus da 

pesquisa, especificamente voltado a gêneros e intergêneros estéticos verbo-voco-visuais, 

tendo como foco central a canção e seus desdobramentos com e em outros gêneros; 

. Refletir sobre categorias bakhtinianas de análise pertinentes para abordar enunciados 

verbo-voco-visuais contemporâneos; 

. Descrever o contexto de produção, circulação e recepção dos discursos a serem 

analisados e relacioná-los com seu acabamento estético e a esfera da cultura; 

. Descrever a peculiaridade dos gêneros e intergêneros estudados, bem como a forma 

especifica de realização de atos discursivos verbo-voco-visuais na contemporaneidade; 

. Rever as obras do Círculo, em busca de concepções que viabilizem a análise dos 

enunciados verbo-voco-visuais propostos; 

. Dialogar esta pesquisa com estudiosos e grupos, brasileiros e estrangeiros, voltados 

para a temática aqui desenvolvida; 



 

. Interagir, por meio de estágios-pesquisa e estágio pós-doutoral, com grupos e 

pesquisadores, ao estabelecer contato entre pesquisas direcionadas para o assunto 

desenvolvido ao longo desta pesquisa; 

. Estabelecer diálogo entre a pesquisa teórica e a análise realizada. 

 

Material e Métodos 

 

A delimitação do corpus pesquisado será feita no desenvolvimento da pesquisa. 

Este projeto, por sua proposta, possui duas entradas, logo, dois corpora a serem 

definidos: um teórico e um analítico, se não, impossível verificar a pertinência teórica 

da perspectiva bakhtiniana ao se voltar a enunciados verbo-voco-visuais.  

Como, por um lado, este projeto possui uma proposta reflexiva teórica, a 

proposta de execução é a de revisitar as obras bakhtinianas, bem como realizar uma 

busca de trabalhos voltados para os estudos do Círculo que foquem discursos verbo-

voco-visuais junto a pesquisadores e grupos nacionais e internacionais será uma meta 

desta pesquisa. Para tal, pretende-se: 

 

1. realizar estágios-pesquisa no Brasil e no exterior, a fim de realizar diálogos mais 

profícuos e efetivos com outros estudiosos e grupos com os quais já temos 

contatos informais, a fim de refletir sobre a abordagem bakhtiniana e refletir 

sobre tais visadas voltadas aos enunciados verbo-voco-visuais;  

2. proporcionar a vinda de professor visitante a pesquisadores internacionais para 

fomentar uma rede entre pesquisas, pesquisadores, grupos de estudo e 

instituições – brasileiras e estrangeiras – contribuindo e fortalecendo, assim, a 

área e os estudos discursivos; 

3. aproximar pesquisas, estudiosos, grupos de pesquisas e instituições nacionais e 

internacionais para realizar levantamento de estudos já realizados sobre o tema; 

4. realizar estágio pós-doutoral no exterior, na University Queen Mary, em 

Londres, a fim de ter contato mais próximo com os pesquisadores que se 

encontram nessa instituição, conhecida, junto com a University of Sheffield, 

pela possibilidade de trabalho com os arquivos russos, originais, do Círculo; 

5. participar de discussões junto ao grupo de estudos coordenado por Beth Brait, 

que já possui um caminho trilhado no sentido aqui proposto (enquanto Beth 



 

Brait se volta mais à imagem, pretende este projeto focar-se na musicalidade e 

no sincretismo de discursos estéticos contemporâneos). 

 

Como, por outro lado, este projeto pretende analisar enunciados verbo-voco-

visuais de acabamento estético e voltados ao campo da cultura, exatamente para 

verificar a produtividade dos estudos bakhtinianos junto desses discursos, a proposta é 

delimitar, a partir de um levantamento amplo (a ser feito), um conjunto de enunciados a 

serem tomados como corpus desta pesquisa, que levará em consideração a relação com 

os corpora pesquisados por estudiosos (de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado) 

sob a orientação da proponente. De maneira particular, com base em pesquisas 

realizadas por ela e em desenvolvimento, seja por ela seja sob sua orientação, a pesquisa 

aqui proposta pretende voltar-se a enunciados cancioneiros, mas também a discursos 

fílmicos, literários, publicitários e pictóricos relacionados, de alguma forma, com 

canção e produzidos na contemporaneidade.  

O material desta pesquisa é o bibliográfico e se divide em dois tipos: o material 

teórico, uma vez que se propõe aqui a voltar-se às obras bakhtinianas, a fim de verificar 

a produtividade de sua abordagem para analisar enunciados verbo-voco-visuais; e o 

material analítico, que será composto por materialidades diversas (musicais, vocais, 

imagéticas, sincréticas), tanto estáticas quanto em movimento (vídeos), a depender do 

gênero a ser estudado, delimitado ao longo da pesquisa. 

O método bakhtiniano encara o “objeto” da pesquisa não mais como “objeto” 

em si, mas sim como “sujeito” ativo, que altera o pesquisador, ainda que este, a priori, 

escolha o seu corpus de trabalho, já alterando-o. Desse ponto de vista, segundo Amorim 

(2000), o corpus é o outro do pesquisador, que com ele se relaciona. Não se parte, aqui, 

de uma teoria metodológica cartesiana ou positivista. A perspectiva discursiva 

bakhtiniana parte do método dialético e propõe o método dialógico em seus estudos, 

como abordagem voltada à linguagem, tendo em vista a relação do enunciado com a 

vida, do ponto de vista sócio-ideológico, tendo como base a arquitetônica de um projeto 

de dizer de sujeitos, ambientados em espaços-tempos específicos, constituído, portanto, 

por enunciados, sujeitos e sujeitos-enunciados. 

Uma proposta que enfatize o aspecto arquitetônico de construção de discursos, 

como é o caso deste projeto, precisa pensar a relação do pesquisador com seu corpus e 

com os contextos do eu e do outro, bem como em categorias pertinentes para cada 

gênero discursivo a ser analisado.  



 

Por isso, neste projeto, propõe-se, com base numa proposta de Beth Brait não 

publicada, descrita aqui a partir de um texto de aula usado pela autora, uma pesquisa de 

natureza qualitativa com caráter interpretativo analítico-descritivo, composta por etapas 

de análise do enunciado ao gênero, por meio de três etapas: a primeira é a descrição 

material do objeto, que inclui um levantamento sumário dos elementos essenciais de sua 

esfera; a segunda é a análise discursiva do corpus; a terceira é a interpretação 

propriamente dita, que busca identificar, dadas a esfera, a materialidade e os recursos 

discursivos e textuais do corpus, que efeitos de sentido são nele construídos.  

 

Plano de Trabalho e Cronograma de Execução 

 

O plano geral de trabalho deste projeto será desenvolvido no período de 36 

meses (de 2014 a 2016), com atividades a serem realizadas em 6 semestres, conforme 

descrito a seguir: 

 

. Primeiro semestre: Embasamento teórico-metodológico e levantamento de corpora; 

estabelecimento de contatos formais entre pesquisadores, grupos e instituições nacionais 

e estrangeiras, com vistas à realização de discussões sobre a temática estudada (isso 

deve ser realizado por meio de organizações de reuniões acadêmicas); a constituição de 

uma rede de pesquisa voltada á temática proposta (realizada por meio da construção de 

um núcleo de estudos da linguagem na UNESP – FCL Assis, de um laboratório em 

Análise do Discurso, de um site do GED – Grupo de Estudos Discursivos, grupo 

coordenado pela proponente; e de uma revista, a Dis-Cursiva, para a divulgação dos 

resultados discutidos); 

. Segundo semestre: Continuação da fundamentação teórica com início de análise de 

corpora; realização de reuniões acadêmicas para estabelecimento de discussões entre 

pesquisadores, grupos e instituições brasileiras e estrangeiras acerca da temática aqui 

proposta; atividade de pesquisa com professor visitante estrangeiro (proporcionar a 

vinda de Galin Tihanov – University Queen Mary, London para o Brasil); 

. Terceiro semestre: Realização de estágio-pesquisa no exterior – professor visitante 

voltado à temática da pesquisa, com coleta de material bibliográfico teórico, discussão 

em grupo e entre pesquisadores, com análise de corpora; criar a proposta de um núcelo 

de pesquisa em estudos da linguagem na UNESP – FCL Assis; 



 

. Quarto semestre: Realização de estágio pós-doutoral no Brasil e/ou no exterior voltado 

à temática da pesquisa, com coleta de material bibliográfico teórico, discussão em grupo 

e entre pesquisadores, com análise de corpora;  

. Quinto semestre: Reflexão acerca da produtividade da filosofia bakhtiniana mobilizada 

para análise de enunciados verbo-voco-visuais, tendo em vista a proposta deste projeto; 

criação de um laboratório de Análise do Discurso no Núcleo de Estudos da Linguagem 

(NEL), a ser construído, na UNESP – FCL Assis. 

. Sexto semestre: Elaboração e entrega do Relatório Circunstanciado de 

Desenvolvimento da Pesquisa à UNESP.  

 

 Além disso, algumas outras atividades relacionadas à pesquisa serão realizadas 

ao longo de todo o período de desenvolvimento da pesquisa: 

 

. Coordenação do GED - Grupo de Estudos Discursivos; 

. Participação em outros Grupos de Pesquisa no qual atua, com desenvolvimento 

reflexivo da temática proposta neste projeto; 

. Orientação de pesquisas de graduação (Iniciação Científica) e pós-graduação 

(Mestrado – acadêmico e profissional – e Doutorado) relacionada a esta pesquisa; 

. Elaboração e publicação de artigos, capítulos de livros e livros relacionados ao tema da 

pesquisa, ao longo de seu desenvolvimento;  

. Organização e participação de eventos nacionais e internacionais; 

. Criação e manutenção do site do GED, já em elaboração (www.gedunesp.com); 

. Construção e manutenção da Revista Dis-Cursiva, em elaboração; 

. Promoção de troca de experiências acadêmicas entre pesquisadores, grupos e 

instituições, no Brasil e no exterior (vinda de professor visitante ao Brasil; realização de 

estágio e de um pós-doutoramento). 

 

Claro que essas atividades não serão realizadas de maneira estanque, como 

descritas acima. Por isso, para a melhor visualização do cronograma de execução 

proposto, segue o a tabela em que, por exemplo, a fundamentação teórica e a análise do 

corpora aparecem contempladas em todo o processo, de maneira dialógica: 

 

 

 



 

Etapas 1º Sem 2º Sem 3º Sem 4º Sem 5º Sem 6º Sem 

       

Embasamento teórico X X X X X X 

Historicização X X X    

Análise do corpus X X X X X X 

Publicações X X X X X X 

Relatório      X 

Reuniões acadêmicas X X X X X X 

GED X X X X X X 

Orientações X X X X X X 

 

Forma de Análises dos Resultados 

 

A análise dos resultados será feita de maneira qualitativa, em reuniões 

acadêmicas, entre pesquisadores e grupos, nos estágios-pesquisa e pós-doutorado, 

divulgada por meio da produção de publicações (em periódicos indexados, capítulos e 

livros), tendo como foco os estudos do Círculo de Bakhtin, voltados aos enunciados 

verbo-voco-visuais, a fim de contribuir para o desenvolvimento teórico-analítico de 

pesquisas da área, bem como colaborar com pesquisas em perspectiva dialógica. 
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