III Simpósio Nacional Discurso, Identidade e Sociedade (III SIDIS)
DILEMAS E DESAFIOS NA CONTEMPORANEIDADE

Campinas, SP – 14, 15 e 16 de fevereiro de 2012

1ª CIRCULAR

APRESENTAÇÃO
O III Simpósio Nacional Discurso, Identidade e Sociedade é uma iniciativa do
Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Unicamp (IEL/DLA) e do
Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da USP
(DLM/FFLCH). Pretende dar continuidade às discussões realizadas no II Simpósio,
sediado no Rio de Janeiro e promovido pela PUCRJ e UFRJ em 2006. A temática
geral deste III Simpósio é “Dilemas e Desafios na Contemporaneidade”.
Desde a primeira edição, a grande relevância do evento deve-se à sua natureza
multi- e transdisciplinar. Nesse sentido, o objetivo principal do simpósio é reunir
pesquisadores de diversas áreas do conhecimento nas Ciências Humanas e Sociais,
a fim de partilharem leituras e reflexões acerca da problemática focalizada pelo
simpósio: discurso, identidade e sociedade.
Na sociedade contemporânea multifacetada, as identidades se constroem como
resultado de discursos que se contrapõem, que se impõem a todos enquanto
verdades a partir das quais somos instados a agir. O evento tem por objetivo
discutir questões que se apresentam para nós, pesquisadores, quando tomamos
por objeto a problemática da identidade, focalizada a partir do discurso
(compreendido como a palavra e outros meios semióticos) que estrutura o mundo
social. Com base nesse tripé – identidade, discurso e sociedade – o simpósio
pretende abordar dilemas e desafios na contemporaneidade em torno de temas que
nos afetam – exclusão, violência, memória, sexualidade, processos de subjetivação,
fronteiras reais ou imaginárias – nas várias áreas das ciências humanas, posto que
a separação entre elas resulta de um projeto político e de modos de fazer ciência
na atualidade, modos de recortar os diversos objetos de pesquisa e não da
incompatibilidade entre elas.
Ao contrário, o objetivo do encontro é tecer os fios dessa relação, a partir do
pressuposto de que os discursos que circulam em nossa sociedade na atualidade,
aparentemente dispersos, constroem uma teia de sentidos na qual ocupamos
lugares, construímos nossas identidades, fluidas, múltiplas, heterogêneas e
contraditórias.
Desse modo, convidamos os pesquisadores das diferentes áreas implicadas (dentre
as quais: Artes, Educação, Psicologia, Psicanálise, Literatura, Ciências Sociais,
História...) a apresentarem trabalhos que se baseiem em pesquisa teórica e
empírica e que tenham como escopo a discussão transdisciplinar dos dilemas e
desafios na contemporaneidade em suas áreas de pesquisa.
COMISSÃO ORGANIZADORA
Coordenação Geral:
Maria José Faria Coracini (UNICAMP)
Anna Maria G. Carmagnani (USP)
Secretaria:

Daniella Rubbo (Unicamp)*
Eliane Righi de Andrade (PUCCamp)*
Marisa Grigoletto (USP)
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Márcia Aparecida Amador Mascia (USF)*

Tesouraria:

Deusa Maria de S. Pinheiro Passos (USP)
Vânia Lescano Guerra (UFSM)*

Demais Membros da Comissão Organizadora:

Bianca Garcia (USP)
Celina Nascimento (UFMS)*
Christiane Elany Britto de Araújo (USP)
Eliana Donaio Ruiz (USF)*
Ingrid Isis del Grego Hermann (USP)
Juliana Cavallari (Unitau)*
Kanavilil Rajagopalan (Unicamp)
Maria Dolores Wirts Braga (USP)

Obs.: Os nomes seguidos de (*) são membros dos Grupos de Pesquisa, registrados
no CNPq, sob a coordenação da Profa Maria José Coracini.
APOIO
GT-ANPOLL-Práticas Identitárias na Linguística Aplicada
Grupos de Pesquisa: “Da Torre de Marfim à Torre de Babel” e “Vozes (In)fames:
exclusão e resistência” (registrados no Diretório do CNPq)
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO
IEL e Centro de Convenções da Unicamp (Campinas, SP)
INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES
- Taxa de inscrição:
Data
Pesquisadores
Até 15/10
R$ 160,00
Até 15/11
R$ 200,00
Até 30/12
R$ 220,00
Até o evento R$ 300,00

Alunos/Pós-graduandos
R$ 100,00
R$ 120,00
R$ 140,00
R$ 180,00

Alunos de Pós-graduação: enviar comprovação (histórico atual ou declaração da
instituição) por correio eletrônico.
- Pagamento:
Para fazer a sua inscrição, o participante deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição em conta bancária a ser informada na próxima circular.
- Público Alvo:
Pesquisadores e alunos de programas de pós-graduação stricto sensu, que atuam
nas áreas de Linguística, Linguística Aplicada, Literatura, Educação, Artes, História,
Geografia, Antropologia, Sociologia, Psicologia, Psicanálise, Estudos da Religião,
Tradução, Comunicação, Filosofia, Serviço Social e outras áreas afins.
ENDEREÇO
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Instituto de Estudos da Linguagem
Rua Sérgio Buarque de Holanda, no 571
Cidade Universitária Zeferino Vaz

III Simpósio Nacional Discurso, Identidade e Sociedade (III SIDIS)
DILEMAS E DESAFIOS NA CONTEMPORANEIDADE

Barão Geraldo (Campinas-SP)
CEP 13083-859
E-mail: sidis2012@gmail.com
RESUMO
Prazo para envio de resumos prorrogado para: 11/09/2011
Os
resumos
serão
selecionados
pela
Comissão
Científica
e
devem,
necessariamente, focalizar um dos temas abaixo relacionados, dentro da
problemática do simpósio (discurso, identidade e sociedade). Cada apresentação
utilizará 30 minutos, sendo 20 para apresentação de 10 para discussão. Os
trabalhos serão agrupados em sessões temáticas multidisciplinares. Serão
disponibilizados recursos de multimídia, em todas as salas.
Será aceito apenas um resumo por inscrição (autor ou primeiro autor no caso de
co-autoria).
O resumo deverá ser enviado exclusivamente pelo formulário de inscrição
disponível no site.
O texto deve conter de 400 a 500 palavras (máximo 3500 caracteres) e deve
explicitar a base teórica, a metodologia de pesquisa e os principais resultados.
Esses dois últimos requisitos não se aplicam a trabalhos que sejam somente de
natureza teórica.

TEMAS:
1º. Exclusão e violência
2º. Corpo e identidade
3º. Narrativa e memória
4º. Território e fronteiras
5º. Sexualidade e gênero
6º. Linguagem e práticas sociais
7º. Mídia e construção social
8º. Subjetividades e novas tecnologias
9º. Subjetividade e diferença
10º. Processos identitários e ensino

