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O colapso sistêmico que se manifesta nas crises globais e regionais de saúde, economia e
meio-ambiente na América Latina mostra os efeitos de um sistema que está chegando ao seu limite. O
sofrimento e as crises sociais, ambientais e econômicas manifestam-se na crescente desigualdade
econômica, no aumento das doenças e do autoritarismo. Esta situação multi-crise também
demonstrou a centralidade da solidariedade, ajuda mútua e cuidado. Nesse contexto, a educação,
entendida como um processo que transcende as instituições educacionais, e a comunicação são
espaços que permitem o desenvolvimento de formas resilientes de organização com justiça social a
fim de construir horizontes de possibilidades e utopias. Diante do colapso e do desespero, a Linguística
Sistêmico Funcional (LSF) nos oferece uma perspectiva com consciência dialética, interdependência e
intersubjetividade em que a linguagem e os sistemas semióticos revelam os sujeitos em interação e,
ao mesmo tempo, materializam as possibilidades de transformação social e cultural. O trabalho
semiótico surge como ferramenta para a construção de alternativas.

Nós, que nos dedicamos ao ensino e à investigação a partir dos estudos da linguagem e da
comunicação no âmbito da LSF, assumimos não só a teoria como ferramenta analítica, mas também o
seu selo de compromisso social. Dessa forma, podemos contribuir para elaborar uma análise
prospectiva do presente e propor formas de organização social para satisfazer as necessidades neste
novo contexto.



Conferências plenárias:
Viviane Resende, Universidade de Brasília, Brasil
Silvia Pessoa, Carnegie Mellon University -Qatar

Helen Caple, University of New South Wales, Austrália

Línguas oficiais: Espanhol, Português, Inglês

ÁREAS TEMÁTICAS (ver Primeira Chamada)
Cada área temática do congresso originou-se de uma série de reflexões que aparecem em forma de
perguntas, as quais estão apresentadas logo abaixo dos temas. Selecione uma das cinco áreas
temáticas como palavras-chave para a apresentação do resumo, independente da modalidade de
apresentação escolhida:

■ Análise da conjuntura em estudos da linguagem e comunicação (análise do discurso)
■ Ensino e pesquisa em tempos de incertezas (linguagem e educação)
■ Mudança social e consciência crítica e reflexiva da linguagem (reflexão crítica sobre a

linguagem e a sociedade)
■ Contribuições ao desenvolvimento de diferentes aspectos da teoria (contribuições da teoria

LSF)
■ Desenvolvimentos teóricos sobre multimodalidade ou análise de textos multimodais (estudos

em multimodalidade)

MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO (só será permitida uma apresentação por pessoa)

Mesas coordenadas a cargo de grupos de até quatro participantes que preparam apresentações
complementares ou alternativas sobre um mesmo tema. A mesa deve ter um coordenador que será
responsável por apresentar um resumo principal que discuta o tema proposto com um máximo de
200 palavras. Igualmente, cada participante deve apresentar um resumo de sua proposta com as
mesmas características formais que os resumos de comunicações individuais. A duração total máxima
de uma mesa coordenada será de 2 horas. Apesar de o grupo ter que organizar-se e inscrever-se como
tal, cada participante deverá também inscrever-se individualmente no congresso. A mesa deve
selecionar uma palavra-chave para identificar sua temática.

Comunicações individuais: O tempo para cada apresentação será de 20 minutos por
comunicação, o qual será acrescido de 10 minutos para a discussão.

Características formais dos resumos das comunicações individuais:
● Devem ter 300 palavras no máximo.
● Devem conter referências bibliográficas.
● Devem conter:

● delimitação do problema
● objetivos gerais/perguntas de pesquisa
● marco teórico
● metodologia
● resultados preliminares e / ou comentários finais
● palavra-chave para identificar a área temática

Pôsteres: O resumo da proposta deve incluir o título do pôster e um resumo de 300 palavras. As
propostas aceitas serão apresentadas mediante uma imagem fixa do pôster acrescida de um áudio
entre 5 a 10 minutos com a explicação correspondente. Esses materiais serão incluídos em uma
seção da página web durante o congresso. Os pôsteres devem selecionar uma palavra-chave para
identificar sua temática.



CURSOS PRÉ-CONGRESSO

Os cursos terão 25 participantes no máximo. Cada assistente poderá inscrever-se no máximo em dois
dos cursos. Em caso de que as vagas sejam preenchidas, será dada prioridade a quem não estiver
inscrito/a em nenhum.

Cursos ministrados em
espanhol

Cursos ministrados em
português

Cursos ministrados em inglês

Introdução à Linguística
Sistêmico Funcional,
Laura Hlavacka

Pedagogia de gêneros e
multimodalidade, Marta
Alexandre

Ler para aprender,
David Rose

Introdução à Valoração,
Cristina Boccia

Análise do discurso em
redes sociais,
Rodrigo Lima Lopes

Metalinguagem e gramática
no ensino de línguas,
Sally Humphrey

Introdução à análise
Multimodal, Julia Zullo

Introdução à análise
multimodal,
Viviane Heberle

Desenvolvimento de
curriculum,
Susan Feez

● Datas: 27 e 28 ou 28 e 29 de outubro
● Custo: USD 100 (cem dólares). Em breve, anunciaremos a forma de pagamento (transferência

bancária à Universidad de la República)
● carga horária: 6 horas em duas sessões
● vagas: mínimo 6 e máximo 25 assistentes
● a inscrição aos cursos pré-congresso começará el 31 de julho de 2021

INSCRIÇÕES À CONFERÊNCIA
As inscrições serão realizadas através da página web do congresso a partir de 31 de julho e não
terão custo. Os certificados de apresentação terão um custo de USD 10 (dez dólares) e deverão ser
solicitados no formulário de inscrição.

Para mais informação: congresoalsfal2021@gmail.com

mailto:congresoalsfal2021@gmail.com

