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Introdução e Justificativa 

 

 Durante a pesquisa de mestrado, trabalhamos com as respostas de alunos pré-

vestibulandos à leitura das tiras da Mafalda em contexto escolar avaliativo. Este estudo 

analisou os enunciados responsivos dos alunos ante à linguagem verbo-visual no contexto 

escolar. No entanto, o foco do referido trabalho se focou mais sobre os dizeres dos estudantes 

acerca das tiras do que sobre a própria análise da configuração dessa como um gênero 

discursivo arquitetado a partir do verbo-visual. Como continuação da pesquisa de mestrado e 

com vistas a contribuir com os estudos contemporâneos voltados ao verbo-voco-visual, 

propomos, neste projeto, não mais analisar enunciados de sujeitos sobre o verbo-voco-visual, 

mas olhar especificamente para a configuração de gêneros constituídos por essas 

materialidades.  

 A recriação1 de romances da literatura canônica em enunciados verbo-voco-visuais é 

uma produção muito presente no mercado editorial nacional e internacional. Muitas vezes, 

essa outra obra, que, na verdade, configura-se como um outro enunciado, uma vez que 

constituído por outras materialidades, com forma e estilo específicos, é tomada por um caráter 

polêmico, devido à retomada temática que possui. Os conteúdos dessas obras transfiguradas 

em gêneros distintos do gênero fonte (em geral, romanesco) aparecem materializados nos 

mais diferentes gêneros, tais como filmes, pinturas, canções, poemas, peças teatrais, histórias 

em quadrinhos, entre outros. As linguagens verbal, vocal e visual arquitetam os enredos em 

outros enunciados. Estes, ora se aproximam mais do texto inicial, ora se distanciam dele, 

tomando-o como mote para uma outra construção. Em algumas recriações, a narrativa 

romanesca se mantém com cortes, em outras, sofre modificações graduais, de acordo com o 

objetivo do autor-criador. Críticas quanto à qualidade dessas produções surgem por parte dos 

diversos tipos de leitores, as quais se fundamentam muitas vezes no grau de fidelidade que a 

recriação possui ou não com o enredo inicial, gerando opiniões em conflito. A nossa proposta 

de estudo é pensar a relação entre esses enunciados, considerando-os em sua relativa in-

dependência. 

 Ante à tendência e à polêmica de produção desse tipo de enunciados verbo-voco-

visuais compostos a partir de romances e a fim de contribuir com os estudos contemporâneos 

sobre as materialidades verbal, vocal e visual, na continuação dos estudos por nós realizados 

                                                           
1 Não consideramos esses enunciados verbo-voco-visuais surgidos a partir de romances da literatura canônica 
adaptações, pois consideramos cada obra um enunciado autônomo, com sua unidade e peculiaridade 
arquitetônica. 



do mestrado com a análise da configuração desse tipo de enunciados, propomos, como corpus 

de pesquisa deste projeto, refletir sobre a constituição interativa desse tipo de construção, a 

fim de pensar sobre a peculiaridade arquitetônica dos gêneros, considerados a partir da 

expressão de suas materialidades. Para isso, delimitamos o corpus desta pesquisa em um 

enunciado verbal, outro verbo-visual e um terceiro verbo-voco-visual, sendo, 

especificamente: o romance Dom casmurro, de Machado de Assis; a História em Quadrinhos 

(doravante HQ) Dom Casmurro, do roteirista Felipe Greco e do desenhista Mário Cau; e a 

minissérie global televisiva Capitu, do diretor Luiz Fernando Carvalho. 

 De maneira geral, almejamos, com a pesquisa, discutir como um enredo, semelhante 

nas três produções, sofre uma ressignificação e se torna outro, autônomo, devido a formas e 

estilos diferentes, sem deixar de estabelecer diálogo com o texto fonte e outros enunciados.  

A hipótese primária do trabalho aqui apresentado é a de que os dois enunciados verbo-

voco-visuais, propostos como corpus desta pesquisa, mantêm relações dialógicas com o 

romance ao mesmo tempo em que se constituem como enunciados autônomos, de outros 

gêneros (respectivamente, HQ e minissérie).  

Segundo os estudos realizados pelo conhecido no Brasil como Círculo de Bakhtin, os 

gêneros são tipos de enunciados relativamente estáveis, os quais se constituem a partir de um 

estilo (marcas peculiares de autoria), de um tema (conteúdo) e de uma forma (construção 

composicional) em esferas ou campos de atividades específicos. Todo enunciado se manifesta 

por meio de um gênero e pensar a sua composição arquitetônica significa considerar os traços 

que o caracterizam. Se um enredo, como o do romance Dom Casmurro, é reproduzido a partir 

de outro estilo e outra forma composicional, materializado de outra maneira, estamos diante 

de outro gênero, e por consequência, de outro enunciado.  

Ao analisarmos enunciados verbo-voco-visuais constituídos com um enredo interativo, 

construídos a partir de um outro enunciado, com outra forma e um estilo diferente, temos que 

considerar a constituição genérica desses enunciados verbo-voco-visuais e analisar a 

constituição interativa desses discursos, em sua relativa autonomia é a proposta desta 

pesquisa, que se justifica por se voltar às peculiaridades genéricas e a enunciados verbo-voco-

visuais. Ao investigar a tênue e complexa relação entre tais enunciados, acreditamos poder 

contribuir com os estudos dos gêneros verbo-voco-visuais, uma vez que nos voltaremos, 

teórica e analiticamente, às suas composições arquitetônicas. 

 Compreender como o verbal, o visual e o vocal, tidos como materialidades distintas 

que, juntas, num dado enunciado, configuram-no arquitetonicamente e o compõem, retratam 

seu estilo, sua forma, configurando seu enredo num outro gênero é essencial para pensar a 



produção e a existência dos gêneros. A fim de buscar tal compreensão, propomos uma análise 

dos elementos característicos de cada um dos gêneros aqui propostos (traço, cor, câmera, 

fotografia, encenação, entoação, signo, perspectiva, figurino, entre outros). Além disso, 

almejamos contribuir com os estudos dos gêneros ao nos voltar especificamente para gêneros 

midiáticos e artísticos (estéticos). Este estudo se fundamentará nas discussões desenvolvidos 

pelo Círculo de Bakhtin, compreendidas como teoria analítica (tal qual assevera Brait, 2000), 

calcado no método dialético-dialógico (Paula et al, 2011). 

 Ao escolher trabalharmos com Dom Casmurro, colocamo-nos diante de uma das 

questões mais discutidas: a traição ou não de Capitu, ainda que saibamos não ser essa a 

principal questão do texto. A construção da narrativa machadiana não permite a revelação 

desse mistério e cria toda uma constituição estilística e composicional ambígua na obra. 

Diante disso, volveremos neste trabalho os olhares para a constituição das personagens 

Bentinho/Dom Casmurro e Capitu nos três gêneros analisados (romance, história em 

quadrinhos e série televisiva), pensando em como o percurso narrativo2 se constrói nos 

diferentes estilos e formas composicionais. 

 A história em quadrinhos de Felipe Greco e Mário Cáu foi escolhida por ser a única 

recriação em quadrinhos indicada ao prêmio de literatura Jabuti e ganhadora em segundo 

lugar do mesmo na categoria ilustração. Já a série televisiva Capitu, da Rede Globo, de 

direção de Luiz Fernando Carvalho, foi selecionada como corpus desta pesquisa por ter sido 

premiada no festival de Cannes de 2008 e por possuir uma arquitetônica formada pelo diálogo 

entre elementos da televisão, do cinema e do teatro. A obra romanesca machadiana surgiu 

como um dos textos mais canônicos de nossa literatura, muito discutido e polêmico, com 

diversas leituras e ressignificações. 

 

Objetivos 

 

Os objetivos que orientam a realização desse trabalho são 

 

Objetivos gerais 

 

                                                           
2 Neste momento não mencionamos o termo narrador, pois este não aparece configurado igualmente nas três 
obras a serem analisadas. Pesquisaremos, teoricamente, o melhor termo a ser usado, pensando nas peculiaridades 
de cada gênero. Por ora, assumimos o termo semiótico, com a finalidade de pensarmos no projeto de dizer do 
autor-criador ao que se refere à unidade narrativa como um todo. 



• Refletir teoricamente acerca da constituição de gêneros entre e a partir de outros 

gêneros, tendo como foco enunciados verbo-voco-visuais, bem como analisar a 

constituição da história em quadrinhos Dom Casmurro, de Felipe Greco e Mário Cáu; 

da minissérie televisiva Capitu; e do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, 

encarados, ao mesmo tempo como enunciados únicos, que mantêm diálogos entre si 

de maneira interdiscursiva/intertextual. 

 

Objetivos específicos 

 

• Interpretar a construção da narrativa das obras, nos três gêneros (romance, história em 

quadrinhos e minissérie televisiva) volvendo-nos mais especificamente para a construção 

das personagens principais (Dom Casmurro/Bentinho e Capitu), feita a partir de um 

percurso arquitetônico típico de cada enunciado e de cada gênero. 

• Investigar a constituição genérica do romance, da HQ e da minissérie a partir de suas 

materialidades verbais, vocais e visuais. 

 

Fundamentação teórica 

 

Os conceitos teóricos que embasam este projeto de pesquisa são as noções 

desenvolvidas pelo conhecido no Brasil como Círculo de Bakhtin. 

Segundo Bakhtin (2011), o uso da linguagem está presente nos diversos campos de 

atividade humana. Ela é utilizada nas várias atividades e interações vivenciadas pelo homem 

nas diferentes situações sociais. Várias são as formas de uso dessa linguagem, que se 

materializa por meio de enunciados. 

Os enunciados são concretos e únicos, situados em determinado espaço e tempo. Eles 

se configuram de acordo com as necessidades interacionais em sociedade. Segundo Bakhtin 

(2011), eles são considerados unidades da comunicação discursiva e possuem diferentes 

propriedades. Dentre elas, o autor destaca o fato de nenhum enunciado ser inédito: “Cada 

enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados” 

(BAKHTIN, 2011, p. 272). Não há, portanto, enunciado que não seja sempre uma resposta a 

outro ou a outros. 

Outra propriedade do enunciado, segundo o autor russo, é a capacidade de poder 

comportar uma tonalidade. Ele, por poder receber marcas estilísticas autorais, é marcado por 



uma entoação valorativa. Assim, ao se constituir um enunciado, constituem-se nele 

“intenções” discursivas por parte daquele que o enuncia. 

Apesar dessa natureza multiforme, Bakhtin (2011) fala sobre a existência de uma 

relativa estabilidade no enunciado, em cada campo da atividade humana. O autor chama os 

tipos relativamente estáveis de enunciados de gêneros do discurso:  

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada 
campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e se 
diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo. 
(BAKHTIN, 2011, p. 262) 

 

Os gêneros, como já dito, são considerados relativamente estáveis, por se modificarem 

de acordo com a autoria, a intensão discursiva, os sujeitos participantes na interação, a sua 

forma, de acordo com as necessidades das diversas atividades do homem, todas mediadas pela 

linguagem. Os gêneros estão abertos ao estilo, marcado por cada sujeito, situado sócio 

histórica e culturalmente. Para pensar os gêneros propostos como corpus desta pesquisa, 

refletiremos sobre a configuração do gênero discursivo, que segundo Bakhtin (2011), possui 

forma, estilo e conteúdo. 

Lê-los é se colocar diante de uma forma, um tipo de construção composicional do 

gênero, que se constitui pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais. Na 

história em quadrinhos, por exemplo, temos quadros, tipos de balões, tipos de traços que 

constituem o gênero e sua significação. Na minissérie televisiva, temos a fotografia, a 

focalização da câmera, os jogos de luz e movimento, o figurino, as cores, a encenação. Além 

disso, há também a singularidade da marca autoral de cada enunciado. O olhar do roteirista e 

o olhar do ilustrador na história em quadrinhos, assim como o olhar do diretor na minissérie 

são marcas estilísticas. E por fim, há o conteúdo, o tema que pode se diferir ou se assemelhar 

quando pensamos nas construções dos enunciados genéricos produzidos a partir de outros 

discursos genéricos. Assim, ao pensarmos em três tipos de enunciados genéricos sobre Dom 

Casmurro, ao mesmo tempo em que há uma semelhança no enredo (tema), o fato das 

materialidades que constituem cada gênero ser outra, a forma e o estilo se diferem e, por isso, 

a composição de cada um é única e in-dependente. Este trabalho se coloca em meio a essa 

problemática discutida por Bakhtin ao propor a análise do estilo e da forma de cada um dos 

enunciados do corpus de pesquisa para compreender a ressignificação do enredo em cada um 

dos gêneros. De acordo com o filósofo russo, falar de gênero é pensar a constituição dessas 

categorias, na tensão entre o estável (recorrente) e o instável (singular). 



O enunciado aponta para a realidade e é ideológico, já que segundo Bakhtin (2012), a 

ideologia se manifesta por meio da linguagem e se constitui na relação entre indivíduos 

socialmente organizados e hierarquizados. Assim, o enunciado funciona como materialização 

discursiva. Nele, as ideologias se encontram em embate. De acordo com Bakhtin,  

 

Cada palavra se apresenta como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e 
lutam os valores sociais de orientação contraditória. A palavra revela-se, no 
momento de sua expressão, como o produto da interação viva das forças sociais. 
(2012, p.66) 

 

Podemos entender, como sugere Ponzio (2008), palavra como metáfora de linguagem, 

em seu sentido amplo que extrapola a noção de lexema em si. 

Ao analisarmos os três gêneros propostos como corpus desse trabalho, podemos 

verificar que mesmo sendo diferentes entre si no estilo e forma e até na ressignificação do 

enredo, o diálogo entre eles e os contextos de produção e recepção não deixa de existir. A 

história em quadrinhos e a série televisiva podem se constituir enunciados autônomos em 

relação ao romance, sem deixar de interagir com ele, de maneira responsiva. 

Outro conceito que mobilizamos para pensar a problemática proposta nesse projeto é a 

questão do sujeito. De acordo com os preceitos do Círculo de Bakhtin, o sujeito é um ser 

social, “um agente, um organizador de discursos, responsável por seus atos e responsivo ao 

outro” (BRAIT, p. 24, 2012). A concepção do Círculo é importante para esta pesquisa ao 

pensar a constituição dos sujeitos das obras e também a questão de seu público. 

O outro está fora de mim, mas, ao mesmo tempo, ele me constitui. O sujeito para o 

Círculo sempre se constitui na relação com o outro. Este constitui o eu tanto quanto o eu 

constitui o outro, numa via de mão dupla incessante e mútua, sem deixar que cada um tenha a 

sua identidade. Pensar na questão do sujeito significa pensar as vozes sociais por ele 

representadas, em interação, bem como considerar as relações eu-para-mim, eu-para-o-outro, 

outro-para-mim, outro-para-o-outro (explicitadas por Bakhtin em Para uma filosofia do ato 

responsável). Segundo o filósofo russo, 

 

A vida conhece dois centros de valores que são fundamentalmente e essencialmente 
diferentes, e ainda assim correlacionados um com o outro: eu mesmo e o outro; e é 
em torno desses centros que todos os momentos concretos do Ser são distribuídos e 
dispostos (2010, p.63) 

 

Todo ato do sujeito é responsivo e responsável. Responsivo por ser uma resposta ao 

discurso proferido por outro (no passado ou no futuro) e responsável por ter uma 



responsabilidade sobre o que foi e será dito. Os seres envolvidos em um processo de 

comunicação não podem ser desconsiderados. Todo sujeito é ativo, inclusive na escuta 

 

Neste caso, o ouvinte, ao perceber e compreender o significado linguístico do 
discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: 
concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se 
para usá-lo. Essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o 
processo de audição e compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a partir 
da primeira palavra do falante. (BAKHTIN, 2011, p. 271) 

 

 Segundo Bakhtin, toda compreensão é prenhe de resposta e o ouvinte é também ativo. 

A compreensão dos sentidos discursivos é responsiva. Assim, ao pensarmos que cada 

enunciado que ressignifica o romance machadiano responde a ele (e a outros 

textos/discursos), podemos pensar a sua relativa autonomia e in-dependência. Desse ponto de 

vista é que pensaremos o diálogo entre os gêneros no caso específico de nascimento a partir 

de um outro. 

 Em diálogo com os conceitos discutidos pelo Círculo, mais especificamente os 

propostos acima, enunciado/gêneros, diálogo, ideologia e sujeito, a análise dos três gêneros 

(romance, HQ e série televisiva) é proposta neste projeto. Focalizando principalmente as 

personagens Capitu Dom Casmurro/Bentinho, almeja-se analisar as obras a partir dos 

conceitos bakhtinianos e contribuir ao mesmo tempo com reflexões sobre as próprias ideias 

do círculo. 

Metodologia 

 Ao propor como fundamentação teórica os conceitos discutidos pelo Círculo de 

Bakhtin, assumimos como método de pesquisa o processo dialético-dialógico. Chamamos o 

método bakhtiniano dessa maneira porque, com base em Paula et al (2011), pensamos no tripé 

hegeliano tese, anti-tese e síntese, entendendo esse último elemento como nova afirmação, 

logo, uma espiral em movimento (e não um fim, fechado em si mesmo) e, ao mesmo tempo, 

sem desconsiderar que a tese não é a primeira afirmação (adâmica), mas sim já uma resposta. 

A dialética e a dialogia não são estanques e as assumimos como métodos filosóficos e 

concepções de mundo. 

 Além disso, a pesquisa aqui proposta apresentará um caminho de desenvolvimento em 

três momentos: um descritivo, um analítico e um interpretativo. Afinal, ela se caracteriza 

como uma pesquisa qualitativa, voltada a análise descritivo-interpretativa, tendo a bibliografia 



como material a ser trabalhado (enunciados verbo-voco-visuais, de três gêneros distintos, já 

delimitados). 

Ao analisarmos a constituição das personagens Bento/Dom Casmurro e Capitu e de 

seu percurso narrativo nos três enunciados (romance, história em quadrinhos e minissérie 

televisiva), olharemos cada uma delas nos três gêneros (vistos como obras autônomas, porém, 

sempre em relação dialógica) e em interação entre si (a relação de Bento com Capitu e desses, 

com o sujeito Casmurro). Essa delimitação do corpus ocorre em função da complexidade da 

obra machadiana e das inúmeras ressignificações e enunciados que dela existem. Além disso, 

este trabalho se propõe a pensar a constituição genérica dos enunciados não no âmbito 

literário, mas discursivo. 

Trabalharemos com a edição do romance Dom Casmurro da editora Cultrix, 

organizada e revisada por Massaud Moises. A opção por esta edição está no fato desta trazer 

uma capa visual, a qual permite uma análise visual, para estabelecer diálogos com as outras 

materialidades analisadas no corpus. 

Este projeto já prevê uma pré-estrutura de escrita da tese. Pretendemos ter um capítulo 

voltado à discussão sobre a produção dos enunciados verbo-voco-visuais história em 

quadrinhos e série televisiva, onde trataremos dos elementos voco-visual, em especial. Da 

mesma maneira, pretendemos desenvolver um capítulo específico voltado apenas aos 

elementos verbais, tendo como foco o romance machadiano. A partir dessas questões, a 

proposta é escrevermos um capítulo específico voltado à constituição dos gêneros discursivos, 

pensando mais especificamente nos três pesquisados, tendo em vista a sua arquitetônica e suas 

características particulares. Da mesma forma, pretendemos escrever um capítulo acerca dos 

elementos verbo-voco-visuais e a contribuição que a perspectiva bakhtiniana pode dar para 

analisarmos essas materialidades (ainda que o Círculo não tenha se voltado a elas). 

Escreveremos também um capítulo sobre as relações interdiscursivas/intertextuais do corpuse, 

finalmente, apresentaremos as análises propostas, terminando a tese com os resultados acerca 

da relativa autonomia existente entre eles, tendo em vista, em especial, a constituição das 

personagens Bento e Capitu nos três enunciados.  

Para ilustrar a relação entre os enunciados elencados como objeto da pesquisa 

proposta, trazemos a questão dos olhos de ressaca de Capitu, tão mencionados ao longo do 

romance machadiano. Vejamos um trecho da obra romanesca, a ilustração dos olhos de 

ressaca no quadrinho e uma cena da minissérie em que a personagem encara a câmera 

enquanto o narrador fala sobre seus olhos de ressaca: 

 



Trecho do Romance 

 

"Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que 
foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da 
dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. 
É o que me dá idéia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e 
enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos 
dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às 
orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava 
as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-
me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do 
céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas; 
nem por não acabar nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos 
suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu conhecer a soma dos 
tormentos que já terão padecido no inferno os seus inimigos; assim também a 
quantidade das delícias que terão gozado no céu os seus desafetos aumentará as dores 
aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante; mas eu não 
estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não 
marcado, agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos, e 
disse-lhe, – para dizer alguma cousa, –que era capaz de os pentear, se quisesse.” 

 

Ilustração dos olhos de ressaca na HQ 

 

 

 

Quadro (fotograma) da minissérie 

 



 

 

No romance, percebe-se a descrição detalhada dos olhos de ressaca, segundo o ponto 

de vista do narrador Casmurro. Na história em quadrinhos, o desenho, com traços de anime 

(muito popular entre os jovens), em pb (preto e branco), expressa um dos olhos preenchido 

por um possível mar, o que apresenta o olhar do cartunista de que esses olhos são o próprio 

mar em ressaca. Nenhuma palavra descreve nada. Não é necessário. O olhar-mar em ressaca 

diz tudo. Já na minissérie televisiva, um outro olhar (o do diretor e o do roteirista) semiotisa 

um outro olhar de ressaca. Por meio do movimento da câmera, do jogo de luzes , bem como 

da interpretação da atriz e da encenação em si, o enunciado traz à baila uma Capitu com olhar 

“demoníaco”, mas ambíguo, pois seus olhos se encontram espelhados na água e o movimento 

da água desfoca o rosto de Capitu. Cada enunciado é único, mas se relacionam e ressignificam 

o texto machadiano. Pensar essa constituição interativa é o que propomos como pesquisa 

deste projeto. 

 

Plano de Trabalho e Cronograma de Execução 

 

O plano de trabalho deste projeto será desenvolvido em 50 meses (de fevereiro de 

2015 a março de 2019) e as atividades estão descritas em quatro (4) momentos, considerando 

o período anual: 

 

. Fevereiro de 2015 – Janeiro de 2016: Cumprimento de créditos, embasamento teórico e 

pesquisa histórica. 



. Fevereiro de 2016 – Janeiro de 2017: Cumprimento de créditos, embasamento teórico, e 

descrição do corpus. 

. Fevereiro de 2017 – Janeiro de 2018: Embasamento teórico e análise do corpus. 

. Fevereiro de 2018 – Março de 2019: Interpretação do corpus, análise dos resultados, escrita 

da tese e defesa. 

.  

Além disso, nós nos comprometemos a participar, com apresentação de trabalho, de, 

pelo menos, quatro (4) eventos expressivos da área por ano no decorrer do desenvolvimento 

da pesquisa e a apresentar os resultados da mesma em forma de publicação de, ao menos, dois 

(2) artigos em periódicos indexados da área ou capítulos de livros, também a cada ano.    

Participação semanal das reuniões do GED – Grupo de Estudos Discursivos, bem 

como dos encontros de orientação. 

Claro que essas atividades não serão realizadas de maneira estrutural, como descritas 

acima. Por isso, para a melhor visualização do plano de trabalho, segue o cronograma de 

execução, em que as atividades aparecem contempladas por etapas, em todo o processo, de 

maneira dialógica: 

 

Etapas e Atividades 02/2014-

01/2015 

02/2015-

01/2016 

02/2016-

01/2017 

02/2017-

01/2018 

01/2018-

03/2019 

Embasamento teórico X X X X X 

Crédito em disciplinas X X    

Análise do corpus X X X X X 

Escrita da tese  X X X X 

Entrega da tese     X 

Créditos em eventos X X X X X 

Publicações X X X X X 

Participação No GED X X X X X 

Reuniões de Orientação X X X X X 
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