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Resumo: Este GT pretende: promover e divulgar pesquisas que se centrem em olhar o 
homem na contemporaneidade: suas atividades e formas de manifestação midiáticas, 
culturais, identitárias, literárias, linguístico-discursivas etc.; bem como aprofundar as 
discussões acerca da contemporaneidade e seus reflexos sobre o fazer e saber fazer; 
perceber o homem e suas atividades linguageiras  sob uma perspectiva ético-estética, 
discursivo-argumentativa;  compreender a contemporaneidade como espaço para a 
interação, considerando o papel dos meios de comunicação e das mídias sociais na 
constituição deste homem no que se refere à construção de sua identidade, a partir 
das relações de alteridade; estabelecer intercâmbio entre os diversos pesquisadores 
que têm como pressuposto teórico o bakhtianismo e, também,  suas relações  com 
outras vertentes teóricas. Encontra-se no escopo deste GT o desenvolvimento de 
reflexões teórico-metodológicas que contemplem uma perspectiva dialógica 
argumentativa da linguagem, fato que pressupõe o estabelecimento de um diálogo 
dessa contemporaneidade com discursos que transcendem às coordenadas do “aqui e 
agora”, sem desconsiderá-las. Observando-se a noção bakhtiniana de “texto” como 
“qualquer conjunto coerente de signos”, o presente GT visa oportunizar a criação de 
um espaço de reflexão acerca de pesquisas que circunscrevam o contexto sócio-
histórico como elemento constitutivo de enunciados verbais, verbo-visuais, etc, bem 
como os mais variados gêneros discursivos que circulam na inter-relação entre as 
diversas esferas de atividade humana: artística, literária, científica, divulgação 
científica, jornalística, etc. Dessa forma, o encontro privilegiará o compartilhamento de 
estudos que explicitem o tangenciamento semântico tanto entre discursos que se 
refletem, em relações de concordância; quanto em discursos que se refratam, de modo 
a instaurar divergências ideológicas, quer seja por meio de polêmicas discursivas, 
réplicas dialógicas, paródias, etc., em corpus midiáticos, literários, artísticos, etc. 
Espera-se, igualmente, que o GT proporcione a divulgação de pesquisas que se 
encontrem em fase de processamento, quer seja em nível de mestrado, doutorado ou 
pós-doutoramento, quer seja finalizadas, de modo a evidenciar, em ambos os casos, as 
principais contribuições de ordem científica que possam viabilizar o avanço do 
conhecimento na área dos estudos discursivos, em especial no que tange a uma 
abordagem bakhtiniana, bem como na interação dessa perspectiva com outras 
focalizadas em um viés discursivo de análise.    
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