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Descrição
O aumento da mobilidade alterou profundamente a organização espacial das relações sociais e
transacionais e requer que os investigadores reconsiderem os espaços públicos e urbanos e os
analisem como representações de processos inerentes a fatores históricos, sociais, políticos,
ideológicos, geográficos e demográficos, assim como elementos envolvidos na construção da
realidade social e cultural (Shohami et alii 2010). O papel desempenhado pela língua é central para
perceber a representação desta construção e da paisagem linguística, sendo esta o espelho das
dinámicas sociais globais, e sendo um indicador importante dos processos de mudança, sendo que,
ao mesmo tempo, é afetada pela natureza dinámica e fluida da moldagem social.
A base teórica, dentro do paradigma sociolinguístico, é composta, por um lado, das obras que
estabelecem uma relação explícita entre o contexto de interação e a vida social, como demonstrado
nos estudos de Gumperz (1971), e por outro lado, das que evidenciam a necessidade de uma
abordagem holística e integrada, como no estudo de Bucholtz e Hall (2005), que aponta para uma
interrelação entre o plurilinguismo e o pluriculturalismo no espaço urbano.
Este Workshop Internacional, que terá lugar na Sapienza Università di Roma nos dias 27-28 de
outubro de 2016, propõe-se aprofundar a análise da Paisagem Linguística da Migração. Sob a
categoria “paisagem” reúnem-se representações e significados tangíveis, simbólicos e históricos
estritamente relacionados com representações sociais e identidades coletivas; assim, a sua leitura
torna-se relevante para a ampla gama das ciências humanas e sociais: desde a geografia até a
literatura, passando pela antropologia, a história, a psicologia e também a linguística.
O objetivo é aprofundar tanto as linhas teóricas como as novas abordagens metodológicas inseridoas em diversos contextos de aplicação, nos quais este paradigma é pertinente e relevante para o
avanço da leitura e da interpretação sociolinguística, sociopolítica, cultural e literária das nossas
sociedades.
O espaço urbano é, de facto, o cenário dos processos socioculturais que formam e se refletem na
dinámica das variações linguísticas e de construções identitárias, uma vez que as cidades absorvem
cada vez mais capital social e humano e ativam práticas sociais e discursivas que compõem a vida
quotidiana contemporânea.

Temas
Os temas confrontados nos dois dias abarcam:
a) Aspetos teóricos e/ou metodológicos relacionados com a Paisagem Linguística da Migração
b) Paisagem linguística em espaços públicos urbanos
c) Paisagem e línguas em interação
d) Paisagem linguística, meios de comunicação e ambientes digitais
e) Paisagem linguística, representação literária e cinematográfica
f) Paisagem linguística: apresentação e análise de dados
Participação
Os dois dias estão abertos tanto a sócio/as EDiSo como a todos os investigadores interessados na
temática da Paisagem Linguística da Migração.
O prazo para apresentação de propostas para o endereço plroma2016@uniroma1.it acaba no dia 15
de junho.
As propostas devem atender aos temas acima mencionados e devem conter as seguintes
informações:
Nome e Apelido, filiação, contacto, resumo (max. 500 palavras), principais referências
bibliográficas.
Inscrição
O valor da inscrição é de 80 euros.
Para sócio/as EDiSo, estudantes e desempregado/as: 40 euros.
A EDiSo oferecerá 10 bolsas de 50 euros a estudantes e jovens investigadores locais e 5 bolsas de
100 euros a estudantes e jovens investigadores de fora de Itália.
Organização
O Workshop Internacional é organizado pela Sapienza Università di Roma e a EDiSo - Associação
para os Estudos do Discurso e da Sociedade, que tem como objetivo promover o intercâmbio
científico e a colaboração interdisciplinar entre investigadores e grupos de pesquisa internacionais
que analisam os discursos e as sociedades sob diferentes perspetivas e abordagens.
Comité Científico
Carla Bagna, Maria Vittoria Calvi, Olga Cruz, Tiziana Grassi, Roberta Iannone, Clara Keating,
Julia Llompart, Laura Mariottini, Luisa Martín Rojo, Mario Morcellini, Adil Moustaoui Srhir, Ana
Pano Alamán, Isabelle Simões Marques.
Comité Organizador
Marco Binotto, Marco Bruno, Laura Ferrarotti Battino, Giovanna Gianturco, Carmela Alessia
Iacomino, Roberta Iannone, Laura Mariottini, Alessandro Oricchio, Marco Ottaiano, Ilaria Tani.

