
 

	

 
 
 
 
	

3o	Congresso	DiscourseNet	em	colaboração	com	ALED	

Conhecimento	e	poder	em	um	mundo	policêntrico:	
os	discursos	por	meio	das	línguas,	das	culturas	e	dos	espaços	

		
11-14	de	setembro	de	2019	

		
Paris	Seine,	Universidade	Cergy-Pontoise	

		
A	legitimidade	da	“Europa”	e	do	“Ocidente”	como	entidades	territoriais	e	imaginárias	está	em	crise.	
Tomamos	consciência	de	um	mundo	cada	vez	mais	policêntrico.	Ao	mesmo	tempo,	o	domínio	dos	
Estudos	 de	 discurso	 –	 isto	 é,	 as	 análises	 do	 discurso	 projetadas	 pelas	 diferentes	 disciplinas	 das	
ciências	humanas	e	sociais	–	está	crescendo	de	maneira	deslumbrante	pelo	mundo.	Os	Estudos	de	
discurso	 são	 conhecidos	 pelas	 suas	 orientações	 teóricas	 e	 suas	 ferramentas	 metodológicas	 que	
tomam	a	produção	do	sentido	como	uma	prática	social	mobilizando,	assim,	as	línguas,	as	mídias	e	as	
tecnologias.	 É	 nesse	 sentido	 que	 se	 torna	 um	 lugar	 propício	 para	 observar	 e	 analisar	 as	 novas	
concepções	 de	 um	mundo	 pós-colonial	 e	 pós-eurocêntrico.	 Os	 diferentes	 entendimentos	 sobre	 a	
intersecção	da	linguagem	e	da	sociedade,	num	conjunto	de	escolas	específicas,	teorias	e	abordagens	
no	seio	dos	Estudos	de	discurso,	prometem	uma	confrontação	de	análises	diferenciadas	e	dialógicas	
do	mundo	contemporâneo.	
		
		
Os	 centros	 de	 interesse	 dos	 analistas	 do	 discursos	 variam	 igualmente	 em	 função	 dos	 contextos	
nacionais	ou	regionais	específicos	nos	quais	as	questões	de	poder	e	 linguagem,	de	subjetividade	e	
desigualdade,	de	 linguagem	e	de	 contexto	 são	problematizados.	 Por	exemplo,	 as	 comunidades	de	
estudos	do	discurso	anglófones,	franceses,	alemães,	espanhóis,	brasileiros,	portugueses	e	russos	são	
marcadas	por	debates	dinâmicos,	terminológicos	e	abordagens	que	não	são	conhecidas	fora	de	sua	
comunidade	 linguística.	 O	 3o	 congresso	 DiscourseNet	 pretende	 ser	 um	 lugar	 onde	 o	 diálogo	 e	 a	
reflexão	sobre	essas	diferentes	tradições	linguísticas	e	nacionais	possam	se	produzir.	
		
DiscourseNet	 (http://discoursenet.discourseanalysis.net)	 é	 uma	 rede	 interdisciplinar	 de	
pesquisadores	 em	 análise	 do	 discurso	 que	 tem	 uma	 organização	 ativa	 de	mais	 de	 25	 eventos	 na	
Europa	ao	longo	dos	últimos	dez	anos.	De	sua	parte,	a	Associação	Latino-Americana	de	Estudos	do	
Discurso	 (ALED,	 http://www.aledportal.com/)	 foi	 criada	 em	 1995	 com	 o	 projeto	 de	 promover	 o	
desenvolvimento	 dos	 Estudos	 de	 discurso	 na	 América	 Latina.	 A	 ALED	 já	 organizou	 12	 congressos	
internacionais	e	11	eventos	nacionais	em	diferentes	países	membros.	A	partir	da	iniciativa	conjunta	
do	grupo	DiscourseNet	e	da	ALED,	o	DNC3-ALED	convida	a	todos	a	participarem	das	discussões	em	
torno	 de	 algumas	 concepções,	 tais	 como	 “Europa”,	 “O	 sul	 global”,	 “Ocidente”,	 etc.	 No	 interior	
dessas	discussões	tão	abrangentes	e	necessárias,	que	fazem	parte	de	nosso	mundo	contemporâneo,	



 

convidamos	todos	os	analistas	do	discurso,	de	todas	as	partes	do	mundo,	a	fazerem	um	balanço	dos	
desenvolvimentos	dos	Estudos	de	discurso	na	atualidade.	
		
		
Nesse	espírito	dialógico,	o	DNC3-ALED:	
		

● É	aberto	aos	pesquisadores	de	todas	as	disciplinas;	
● Acolhe	proposições	de	todas	as	línguas	nas	quais	são	produzidos	os	Estudos	de	discurso;	
● Deseja	criar	e	desenvolver	um	espaço	de	diálogo	não	hierárquico	e	de	intercâmbio.	

		
		
Submissões	de	trabalhos	
		
Acolheremos	 trabalhos	 que	 reexaminem	 os	 quadros	 teóricos	 do	 discurso,	 que	 articulem	 novas	
abordagens	 de	 diferentes	 campos	 e	 escolas,	 que	 estudem	 fenômenos	 sociais	 empíricos	 e	 que	
reflitam	sobre	o	potencial	 crítico	dos	Estudos	de	discurso.	Convidamos	 também	contribuições	que	
tratem	de	desafios	teóricos	e/ou	metodológicos	em	Estudos	de	discurso,	em	especial	trabalhos	que	
têm	em	sua	temática	as	questões	sobre	o	conhecimento	e	poder.	
		
Os	 pesquisadores	 podem	 direcionar	 seus	 olhares	 para	 uma	 variedade	 de	 tópicos.	 Encorajamos	
contribuições	que	tenham	como	objetivo	proporcionar	novas	abordagens,	tais	como:	a	subjetividade	
na	 sociedade	 contemporânea,	 epistemologia	 discursiva,	 ideologia,	 conhecimento	 e	 hegemonia,	
governamentalidade	 na	 economia	 do	 conhecimento,	 protesto	 e	 ativismo,	 materialidade	 do/e	
discurso,	 crítica	 e	 reflexividade,	 multilinguismo,	 política	 de	 linguagem,	 discurso	 e	 gênero,	 classe,	
migração,	 racismo,	 populismo,	 (neo-)facismo,	 discriminação,	 argumentação	 e	 retórica,	 cognição	
social,	discurso	institucional,	comunicação	no	trabalho,	práticas	e	identidades	no	trabalho,	interação	
multimodal	 e	 análise	 do	 discurso,	 formatos	 de	 mídia	 on-line	 e	 cultura	 digital,	 materialismo	 e	
discurso,	 humanidades	 digitais,	 interação	 transcultural,	 multimodalidade,	 linguística	 de	 corpus,	
conversação...	
		
A	participação	no	DNC3-ALED	inclui	três	modalidades:	
		
1.	Comunicação	individual	(20	minutos	de	apresentação	seguidos	de	10	minutos	de	discussão)	
2.	 Proposição	 de	 mesas	 de	 trabalhos	 em	 grupo	 (geralmente	 de	 60-90	 minutos	 para	 o	 grupo).	
Também	 serão	 bem-vindas	 sugestões	 de	 mesas	 redondas,	 workshops	 e	 outros	 formatos	 de	
apresentações.	Por	favor,	especifique	o	formato	de	apresentação	no	seu	resumo.	
3.	“Conferências	ad	hoc”	serão	organizadas,	uma	em	cada	tarde.	Tal	espaço	não	será	pré-planejado.	
Ao	 invés	 disso,	 todos	 os	 participantes	 terão	 a	 oportunidade	 de	 colocar	 suas	 apresentações	 na	
agenda	 durante	 o	 congresso.	 Participantes	 poderão	 sugerir	 tópicos,	 métodos,	 teorias,	 questões,	
problemas	etc.	Nenhuma	preparação	é	necessária.	Para	mais	 informações	 sobre	essa	modalidade,	
por	 favor,	 consulte	 o	 seguinte	 link:	 <http://unconference.net/unconferencing-how-to-prepare-to-
attend-an-unconference.>	
		
Conferencistas:	
		



 

O	 DNC3-ALED	 terá	 início	 com	 uma	 mesa-redonda	 coordenada	 por	 Johannes	 Angermuller	 e	
Dominique	 Maingueneau.	 Os	 pesquisadores	 que	 a	 comporão	 refletirão	 sobre	 um	 conjunto	 de	
conhecimentos	diversos,	de	diferentes	países,	que	incluem:	
		

● Caterina	Carta,	Canada	(em	inglês)	
● Patrick	Charaudeau,	França	(em	francês)	
● Laura	Pardo,	Argentina	(em	espanhol)	
● Viviane	Resende	de	Melo,	Brasil	(em	português)	

		
Prazos	
		
As	submissões	de	mesas	(com	todos	os	participantes,	títulos	e	resumos)	deverão	ser	encaminhadas	
o	mais	rápido	possível,	mas	o	prazo	final	é	30	de	setembro	de	2018	(às	20:00	CET).	
As	submissões	de	comunicações	individuais	e/ou	submissões	de	resumo	em	mesas	já	criadas:	30	de	
setembro	de	2018	(20:00	CET)	por	meio	do	site	do	congresso:	<	http://dnc3.discourseanalysis.net.		
Notificações	de	aceite	para	comunicações	 individuais	serão	enviadas	aos	autores	a	partir	de	15	de	
dezembro	de	2018.	
A	 primeira	 versão	 das	 apresentações	 e	 conferências	 estará	 disponível	 a	 partir	 de	 31	 de	 julho	 de	
2019.	
Todas	as	versões	da	programação	estarão	disponíveis	no	site	do	congresso.	
		
Redução	de	taxas	
		
Taxa	 de	 inscrição	 antecipada	 até	 31	 de	 maio	 de	 2019	 (redução	 da	 taxa	 para	 pesquisadores	 e	
estudantes	sem	financiamento:	30	euros).	Se	você	deseja	participar	do	programa	social,	por	 favor,	
adicione	30	euros	a	essa	tarifa.	
Após	31	de	maio	de	2019,	as	 taxas	de	redução	do	congresso	serão	de	100	euros	 (redução	da	taxa	
para	 pesquisadores	 e	 estudantes	 sem	 financiamento:	 40	 euros).	 Se	 você	 deseja	 participar	 do	
programa	social,	por	favor,	adicione	30	euros	a	essa	tarifa.	
		
Lembramos	 que	 há	 um	 limite	 de	 vagas	 para	 os	 participantes	 que	 não	 desejem	 apresentar	 uma	
comunicação	 individual	 ou	 participar	 das	 mesas.	 Tais	 participantes	 serão	 aceitos	 por	 ordem	 de	
inscrições.	Embora	a	participação	na	“conferência	ad	hoc”	não	exija	resumo	ou	qualquer	preparação	
preliminar,	todos	deverão	se	inscrever	como	participantes.	
		
Por	favor,	para	fazer	o	pagamento	da	taxa	reduzida	de	inscrições,	utilize	a	seguinte	conta.	
		

Gradnet	e.V.	
IBAN:	DE80	1203	0000	1001	1963	18	
BIC:	BYLADEM1001	

		
Lembramos	que	não	aceitaremos	as	taxas	caso	tenham	cobranças	bancárias.	
		
Você	também	poderá	pagar	a	taxa	de	inscrição	via	Paypal	e	enviar	o	comprovante	para	o	seguinte	e-
mail:	dnc3aled@gmail.com.	



 

		
O	jantar	de	recepção	está	incluso	no	pagamento	da	taxa,	que	será	em	formato	de	buffet	no	dia	12	
de	setembro,	às	19:00h.	
		
Instruções	para	a	confecção	dos	resumos	e	primeiras	versões	
		
		
Os	 resumos	 de	 no	máximo	 250	 palavras	 devem	 ser	 enviados	 pela	 plataforma	 antes	 do	 dia	 30	 de	
setembro	de	2018:	www.dnc3aled.discourseanalysis.net.	
		
Por	favor,	indicar	na	inscrição	(i)	escolha	de	formato	de	participação	(apresentação	individual/sessão	
conjunta)	 e	 (ii)	 a	 língua	 de	 apresentação	 desejada.	 Encorajamos	 a	 submissão	 de	mesas	 temáticas	
(com	apresentação	de	temas	em	uma	única	língua).	
Os	 resumos	em	 inglês,	 francês,	alemão,	espanhol,	português,	 russo,	assim	como	de	outras	 línguas	
são	igualmente	bem-vindos.	Para	toda	língua	representada	no	congresso,	é	preciso	o	mínimo	de	dez	
proposições	para	que	as	apresentações	sejam	aceitas	nessa	língua,	caso	contrário,	as	apresentações	
deverão	ser	feitas	em	inglês	ou	em	francês.	
		
Em	 relação	 às	 “conferências	 ad	 hoc”,	 nenhuma	 submissão	 de	 resumo	 é	 necessária,	 é	 preciso	
somente	 a	 inscrição	 de	 um	 participante	 e	 a	 apresentação	 de	 uma	 ideia,	 de	 uma	 questão,	 de	 um	
tema,	 de	 um	método,	 de	 um	 conceito,	 de	 um	projeto	 etc.	Os	 proponentes	 deverão	 responder	 às	
necessidades	dos	locutores	de	outras	línguas.	
		
Convidamos	 todos	 os	 participantes	 a	 levarem	em	 consideração	os	 aspectos	 de	 uma	 apresentação	
dinâmica	numa	conferência	multilíngue.	É	por	isso	que	pedimos	a	todos	os	proponentes	que	envie-
nos	o	seu	artigo	ou	uma	versão	ampliada	do	seu	resumo	(mínimo	de	3	páginas)	antes	do	dia	31	de	
julho	de	2019.	
		
Os	artigos	poderão	ser	submetidos	à	uma	revista	de	livre	acesso	sob	o	comitê	de	leitura	da	Palgrave	
Communications	 (publicado	pela	Palgrave	Macmillan),	 na	 coleção	 “Discourse	 studies:	 theories	 and	
methodological	 at	 the	 crossroads	 of	 language	 and	 society”	 (conferir	
<https://www.nature.com/palcomms/for-authors/call-for-papers#discourse>	 para	 as	 informações	
sobre	 o	 processo	 de	 submissão,	 os	 artigos	 estão	 disponíveis	 no	 seguinte	 endereço:	
<https://www.nature.com/collections/gxplbgvcbv>),	 assim	 como	 na	 série	 Working	 Paper	 do	
DiscourseNet	(conferir	<http://dncwps.discourseanalysis.net>).	
		
Todos	 os	 participantes	 do	 DNC3-ALED	 serão	 convidados	 a	 fazer	 parte	 de	 uma	 discussão	 sobre	 o	
futuro	quadro	associativo.	
		
Para	maiores	informações:	dnc3aled@gmail.com	
		
		
Organizadores:	Johannes	Angermuller	(University	of	Warwick	/	École	des	Hautes	Études	en	Sciences	
Sociales),	Cristina	Arancibia	Aguilera	(Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	ALED),	Johannes	Beetz	
(University	 of	 Warwick),	 Axel	 Boursier	 (Paris	 Seine,	 Cergy-Pontoise),	 Françoise	 Dufour	 (École	 des	



 

Hautes	 Études	 en	 Sciences	 Sociales),	Michael	 Kranert	 (Edinburgh	Napier	 University),	 Julien	 Longhi	
(Université	 Paris	 Seine,	 Cergy-Pontoise),	 Felicitas	Macgilchrist	 (Georg	 Eckert	 Institute	 /	 Universität	
Göttingen),	 Dominique	 Maingueneau	 (Université	 Paris	 4	 -	 Sorbonne),	 Ailin	 Nacucchio	 (Paris	 3	 -	
Sorbonne	 Nouvelle	 /	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires),	 Laura	 Pardo	 (Universidad	 de	 Buenos	 Aires,	
ALED),	Luciana	Radut-Gaghi	(Université	Paris	Seine,	Cergy-Pontoise),	Marco	Antonio	Ruiz	(Université	
Fédérale	 de	 São	 Carlos	 /	 École	 des	 Hautes	 Études	 en	 Sciences	 Sociales,	 ALED),	 Susanne	 Weber	
(Universität	Marburg),	Jan	Zienkowski	(Université	Saint-Louis,	Bruxelles).	
	
Comitê	Científico	
		
Alejandra	Vitale	(Universidad	de	Buenos	Aires)	
Ammar	Azouzi	(Université	de	Sousse)	
Arnaud	Richard	(Université	Montpellier	3)	
Benno	Herzog	(Universitat	de	València)	
Carmen	Aguilera-Carnerero	(University	of	Granada)	
Cécile	Canut	(Université	Paris-Descartes)	
Chris	Hart	(University	of	Lancaster)	
Christian	Meyer	(Universität	Konstanz)	
Christophe	Rey	(Université	de	Cergy-Pontoise)	
Cristina	Arancibia	(Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile)	
Damon	Mayaffre	(CNRS)	
Delia	Badoi	(EHESS	Paris/Romanian	Academy	of	Science)	
Denize	Elena	García	da	Silva	(Universidade	de	Brasilia)	
Eduardo	Chávez	Herrera	(University	of	Warwick)	
Frédéric	Lebaron	(ENS	Paris)	
George-Elia	Sarfati	(Université	Populaire	de	Jérusalem/Université	Clermont	Auvergne)	
Griselda	Drouet	(Université	Rennes	2)	
Irina	Mironova	(Higher	School	of	Economics	-	Nizhny	Novgorod)			
Jacques	Guilhaumou	(Aix-Marseille	Université)	
Jan	Krasni	(University	of	Belgrade)	
Jaspal	Singh	(University	of	Cardiff)	
Josiane	Boutet	(Université	Paris-Sorbonne)	
Jules	Duchastel	(UQAM)	
Julieta	Haidar	(INAH)	
Kaushalya	Perera	(University	of	Colombo)	
Laura		Pardo	(Universidad	de	Buenos	Aires)	
Laurent	Gautier	(Université	Bourgogne	Franche	Comté)	
Ligia	Menossi	Araujo	(Université	Fédérale	de	São	Carlos/Université	de	São	Paulo)	
Luzmara	Curcino	(Université	Fédérale	de	São	Carlos)	
Majid	KhosraviNik	(University	of	Newcastle)	
Marc	Angenot	(Université	McGill's)	
Marc	Glady	(Université	Paris-Dauphine)	
Marek	Czyzewski	(Université	de	Łódź)	
Marianne	Doury	(CNRS/Université	Paris	Nanterre)	
Mariano	Dagatti	(University	of	Buenos	Aires)	



 

Nathalie	Garric		(Université	de	Nantes)	
Pascale	Delormas	(Université	Paris	Est	Créteil)	
Patrick	Haillet	(Université	de	Cergy-Pontoise)	
Peter	Furkó	(Károli	Gáspár	University	of	the	Reformed	Church)	
Renata	Carreon	(Université	Fédérale	de	São	Carlos)	
Roberto	Baronas	(Université	Fédérale	de	São	Carlos)	
Roberto	Marafioti	(Universidad	Nacional	de	Lomas	de	Zamora	(UNLZ))	
Shi-xu	(Zhejiang	University)	
Sixian	Hah	(University	of	Warwick)	
Tatiana	Shutova	(Nizhnyi	Novgorod)	
Teresa	Oteiza	(Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile)	
Vanice	Sargentini	(Université	Fédérale	de	São	Carlos)	
Viviane	Resende	(Universidad	de	Brasilia)	
Yannis	Stavrakakis	(Aristotle	University	of	Thessaloniki)	
	  



 

	


