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Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso
Veus, silencis i silenciaments en els estudis del discurs
Voices, silences and silencing in discourse studies
Voces, silencios y silenciamientos en los estudios del discurso
Primeira convocatória
Analisar o discurso é uma tarefa que deve tomar em consideração quais as vozes que se
ouvem e quais aquelas que não se escutam, o que é dizível e visível, assim como aquilo que é
calado, invisível e indizível sob diferentes ordens do discurso. O silêncio e o ato de silenciar
são consequências da estratificação de falantes, de discursos e de línguas (nomeadas)
conforme a evolução dos modelos que legitimam a condição de se ‘ser falante’, de cidadania e
de mobilidade. A reflexão sobre a conexão entre vozes e silêncios / silenciamentos pode
lançar luz sobre as relações sociais de poder nos vários contextos, assim como sobre as
condições de geração de conhecimento a que está sujeito o nosso trabalho de analistas do
discurso. O IV Simpósio Internacional EDiSo visa trazer para o primeiro plano o não dito, o
não visto e o não escutado, como forma de entender a conformidade, o conflito, a resistência e
mesmo a subversão face às ordens discursivas, sociolinguísticas e económicas dominantes na
modernidade tardia.
Serão bem vindos painéis, oficinas, mesas redondas e contributos individuais sobre os
seguintes temas:
Silêncios e silenciamentos do multilinguismo em contextos de mobilidade e
diversidade.
Vozes, silêncios e silenciamentos em políticas linguísticas.
Vozes, silêncios e silenciamentos nos diversos espaços institucionais.
Silêncios e silenciamentos nos nossos dados discursivos, etnográficos ou
interacionais.
Silêncio e silenciamento como medida de acção, resistência ou controlo do
discurso que implica (auto)censura, diálogo e apagamento ideológico.
Vozes e silêncios na nossa produção de conhecimento.

Tal como nos simpósios anteriores, aceitam-se contributos que foquem outros temas de
interesse para os estudos actuais do Discurso e Sociedade.
Calendário
Os prazos para as distintas convocatórias são os seguintes:
Primeira convocatória, para submissão de propostas de painéis, oficinas de
análises de dados, mesas-redondas e outras modalidades de sessões
temáticas: de 28 de setembro até 29 de outubro de 2018.
Segunda convocatória, para submissão de contributos individuais para os
painéis temáticos ou oficinas de análise de dados e apresentação de
comunicações livres: de 19 de novembro de 2018 até 31 de janeiro de 2019.
Envio de propostas de painéis, oficinas de análise de dados, mesas redondas e outras
modalidades de sessão temática:
Disponível nesta ligação: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedCM6UnXfAcIkjVQGCIBkXpwmQDTbP5sHnYd1rc99wtN4qw/viewform
As propostas devem conter as seguintes informações:
1- Tipo de atividade (painel, oficina de análise de dados, mesa redonda ou outra
modalidade de sessão temática).
2- Coordenador/a ou coordenadores/as da atividade.
3- Título.
4- Resumo do conteúdo da atividade, dos seus objetivos, enfoque e metodologia
(extensão máxima de 3000 carateres com espaços).
5.- Número total de participantes calculados.
6.- Lista de participantes, no caso de uma sessão fechada, ou indicação clara de que a
proposta é aberta à segunda convocatória a contributos. A aceitação de contributos
numa determinada sessão temática dependerá da decisão da(s) pessoa(s)
coordenadora(s) da mesma.
A avaliação das propostas submetidas será realizada pela Comissão Científica, tendo em vista
a sua relevância, a sua contribuição para o campo dos Estudos do Discurso e a sua relação
com os temas do simpósio e com os objetivos de EDiSo.

Inscrição
Prazo de inscrição até dia 3 de maio de 2019, mediante pagamento do valor correspondente:

Modalidade

Até 15 de março

Estudante sócio
Estudante não
sócio
Sócio

25€

De 16 de março até 3 de
maio
30€

35€

40€

50€

60€

Não sócio

80€

90€

Comissões
Comissão organizadora: Manuel Alcántara Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Olga Cruz
Moya (Universidad Pablo Olavide de Sevilla), Manuel Fernández Ferreiro (Universidade da
Coruña), María Rosa Garrido Sardà (Université de Lausanne), Elisa A. Hidalgo McCabe
(Universidad Autónoma de Madrid), Clara Keating (Universidade de Coimbra), Miguel Ángel
López Rodríguez (Universidade de Santiago de Compostela), Júlia Llompart (Universidad
Autónoma de Madrid), Isabelle Simões Marques (Universidade Nova de Lisboa), Adil Moustaoui
Shir (Universidad Complutense de Madrid), Ana Pano Alamán (Università di Bologna), Miguel
Pérez Milans (University College London), Gabriela Prego Vázquez (Universidade de Santiago
de Compostela), Francesco Screti (Glion Institute of Higher Education), Felisa Rodríguez Prado
(Universidade de Santiago de Compostela), María Beatriz Taboada (Universidad Autónoma de
Entre Ríos, Argentina), Luz Zas Varela (Universidade de Santiago de Compostela).
Comissão científica: Manuel Alcántara Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Celso Álvarez
Cáccamo (Universidade da Coruña), Antonio Bañón (Universidad de Almería), Raquel Bello
Vázquez (UniRitter - Centro Universitário Ritter dos Reis, Brasil Porto Alegre), Josep María
Castellá (Universitat Pompeu Fabra), Eva Codó Olsina (Universitat Autònoma de Barcelona),
Víctor Corona (Universitat de Lleida), Olga Cruz Moya (Universidad Pablo Olavide de Sevilla),
José del Valle (City University of New York), Manuel Fernández Ferreiro (Universidade da
Coruña), Ofelia García (City University of New York), María Rosa Garrido Sardà (Université de
Lausanne), Clara Keating (Universidade de Coimbra), Isabelle Simões Marques (Universidade
Nova de Lisboa), Luisa Martín Rojo (Universidad Autónoma de Madrid), Júlia Llompart
(Universidad Autónoma de Madrid), Maria Aldina Marques (Universidade do Minho), Adil
Moustaoui Srhir (Universidad Complutense de Madrid), Luci Nussbaum (Universitat Autònoma
de Barcelona), Ricardo Otheguy (City University of New York), Ana Pano Alamán (Università di
Bologna), Lluis Payrató (Universitat de Barcelona), Miguel Pérez Milans (University College
London), Gabriela Prego Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela), Fernando
Ramallo (Universidade de Vigo), Isabel Galhano Rodrigues (Universidade do Porto), Felisa

Rodríguez Prado (Universidade de Santiago de Compostela), María Beatriz Taboada
(Universidad Nacional del Rosario, Argentina), Luz Zas Varela (Universidade de Santiago de
Compostela).

