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XVI COLÓQUIO INTERNACIONAL
REDE LATINO-AMERICANA DE ANÁLISE DE
DISCURSO CRÍTICA E POBREZA (REDLAD)
DISCURSO, POBREZA E COVID-19
– Intersecções latino-americanas –
24, 25 e 26 de outubro de 2022

CONVOCATÓRIA1
A Rede Latino-americana de Análise de Discurso Crítica e Pobreza (REDLAD) teve seu
início em 2005, no âmbito do IV Congresso da Associação Latino-Americana de Estudos
do Discurso (ALED). A primeira edição do Colóquio Internacional da REDLAD ocorreu
no ano seguinte, 2006, na Argentina – país que sediou mais três edições, em 2008, 2015
e 2018. Desde então, a REDLAD já realizou mais 14 bem-sucedidos eventos em países
como Chile (2005 e 2017), Colômbia (2007), México (2009 e 2013), República
Dominicana (2019) e Brasil – junto com a Argentina, nação que mais sediou o Colóquio,
nos anos de 2010, 2011, 2012, 2014 e 2016. Devido aos diversos impactos da pandemia
da COVID-19, as edições de 2020 e 2021 não puderam ser realizadas. Desse modo, o
Brasil, na Universidade de Brasília, retoma as atividades presenciais da Rede.
A REDLAD representa uma conquista desejada por muitos espaços de construção de
conhecimento: uma rede robusta e propositiva. Com um histórico de discussão, reflexão
e construção de projetos inter-relacionados pelas particularidades da América Latina, os
eventos da REDLAD são momentos de intercâmbio de estudos para um trabalho
conectado com a visão científica da realidade social. Os colóquios da Rede têm a tradição
de promover espaços de reflexão gratuitos para estudantes de graduação para que
compartilhem suas incursões na pesquisa acadêmica – tão necessária para uma
observação mais acurada do mundo e das coisas que nos rodeiam.
Desde sua primeira edição, os colóquios da Rede Latino-americana de Análise de
Discurso Crítica e Pobreza (REDLAD) são espaços consistentes nos estudos discursivos
e sociais: ambiente que reúne propostas críticas para a superação da questão social,
compreendida em seu aspecto multidimensional. O XVI Colóquio Internacional da
REDLAD promove trocas entre pesquisadores e pesquisadoras brasileiras e estrangeiras
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com setores centrais da sociedade no Brasil, destacando a conjuntura da pandemia da
COVID-19 e seu impacto nas diferentes regiões da América Latina. Desse modo, a
REDLAD retoma suas atividades presenciais após o isolamento social, trazendo para o
Brasil seu tradicional Colóquio Internacional, evento que, com base nos Estudos Críticos
do Discurso, alinha academia com mais vozes em debates necessários para o
enfrentamento efetivo da pobreza. À REDLAD interessa o estreitamento dos debates
científicos sobre a relação entre linguagem e sociedade com foco na superação de
problemas sociais.
Pessoas inscritas no evento têm a oportunidade de conhecer experiências e vivências de
outras regiões da América Latina, as quais, até por questões idiomáticas, podem parecer
distantes do caso brasileiro. A REDLAD também promove lançamentos de obras e
apresentações culturais, além de momentos dedicados ao diálogo entre acadêmicos e
acadêmicas (de diferentes níveis) com representantes de movimentos sociais e
influenciadores digitais, vozes que influenciam os modos como as pessoas enxergam
realidades sociais. O XVI Colóquio Internacional da REDLAD é um evento gratuito.
Temática
A COVID-19, desde 2020, tem feito o mundo repensar e reorientar práticas que, até então,
pareciam consolidadas. A pandemia afetou todos os âmbitos das relações em sociedade,
e a ciência não passou incólume. A REDLAD viu-se obrigada a suspender seu tradicional
evento, pois dada a natureza (internacional e presencial) do evento, tornou-se impossível
sua realização. Ainda assim, pesquisadoras e pesquisadores da Rede não deixaram de se
movimentar em suas investigações sobre discurso e pobreza e, mesmo nos eventos já
programados que tiveram a possibilidade de serem convertidos em formato remoto, o
debate sobre como a pandemia afetou discursiva e materialmente as pessoas mais pobres
da América Latina não foi negligenciado. Assim sendo, com o avanço vacinal e com o
maior conhecimento de detalhes da doença, no ano de 2022 o Brasil colocou-se à
disposição para retomar esse importante trabalho. A temática proposta para a décima
sexta edição do Colóquio é “Discurso, pobreza e COVID-19: intersecções latinoamericanas”. O evento conectará percepções sobre como a linguagem (em nível
discursivo) contribui(u) para estratégias de manutenção, bem como de superação das
desigualdades profundas agudizadas pelo colapso sanitário. Com isso, a REDLAD aponta
um caminho possível de apoio às ações multidimensionais articuladas pelo globo para o
enfrentamento da doença.
Estrutura
A promoção do evento é da Universidade de Brasília, por meio do Instituto de Letras (IL)
– Laboratório de Estudos Críticos do Discurso (LabEC/IL) e Programa de Pós-Graduação
em Linguística (PPGL/LIP) – e do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares
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(CEAM) – Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade (NELiS/CEAM). O evento terá
a seguinte estrutura:
●
●
●
●
●
●

Conferências (convidades)
Mesas Redondas (convidades)
Pôsteres
Comunicações
Conversatórios
Vivência do Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR)

A estrutura pensada respeita a tradição dos colóquios anteriores, mas com uma novidade
para sua décima sexta edição: o XVI Colóquio Internacional da REDLAD será em
formato híbrido (isto é, com atividades presenciais e remotamente). Tal configuração
oferece uma discussão mais inclusiva (porque haverá a presença de participantes de
outros países latino-americanos), ampla e qualificada – a fim de facilitar o debate em
seções plenárias, que incluirão tempo para o debate. Com isso, pretendemos contribuir
para o fortalecimento da já constituída Rede, na qual pesquisas latino-americanas e
reflexões dedicadas à problemática da pobreza extrema nos países membros encontram
ambiente, sempre com foco nos estudos críticos do discurso.
A página do XVI Colóquio Internacional da REDLAD pode ser acessada clicando
aqui.
Objetivo
A Rede Latino-americana de Análise de Discurso Crítica e Pobreza, por meio de seus
eventos, tem como um de seus interesses centrais a articulação de pesquisas das áreas dos
estudos em linguagem e sociedade, da América Latina, na inter-relação com a
problemática da pobreza extrema. O XVI Colóquio Internacional da REDLAD
intenciona, a partir do diálogo local e internacional, construir um ambiente de reflexão
propositiva para fortalecer a contribuição da academia com políticas e projetos de
superação de desigualdades. Ao focar no cenário de crise multidimensional vivenciado
no contexto da pandemia da COVID-19, a edição de 2022 pretende atualizar o debate e
oferecer instrumentos analíticos consistentes, desde o entendimento da linguagem como
meio de ação e transformação sociais.
INSCRIÇÕES E ENVIOS DE PROPOSTAS DE TRABALHO
O evento é livre e gratuito, mediante inscrição prévia (vagas limitadas!).
As inscrições de participantes com e sem apresentação de trabalho poderão ser realizadas
via sítio oficial (aqui) até o dia anterior ao início do evento (i.e., dia 23 de outubro de
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2022). Propostas para apresentação de comunicações individuais ou pôsteres deverão ser
feitas até o dia 16 de setembro de 2022.
É importante destacar que as propostas de atividade para o XVI Colóquio da
REDLAD limitam-se a (até) três trabalhos por autoria. Para os casos de envios
superiores à quantidade apontada, sempre serão considerados as duas últimas submissões
(de acordo com o critério de data).
Se aprovada a proposta, a pessoa autora, posteriormente. deverá indicar se desejará
apresentar seu trabalho em formato presencial ou remoto – sendo que, para o segundo
modo, o evento não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos advindos do
contexto da pessoa proponente (como a conexão de rede de Internet ou de dispositivos).
Os resumos para submissão de trabalhos, entre 300 e 500 palavras, devem ser submetidos
somente pelo site do evento - www.even3.com.br/redlad2022. O Comitê Científico
poderá sugerir modificação da modalidade de apresentação pretendida (comunicação oral
ou pôster).
Para realizar sua inscrição, clique aqui.

DATAS IMPORTANTES
Convocatória: agosto de 2022
Envio de resumo: 29 de agosto a 16 de setembro de 2022
Avaliação dos resumos pela Comissão Científica: 19 de setembro a 7 de outubro de
2022
Divulgação dos aceites: 10 de outubro de 2022
Envio dos artigos completos: 7 de novembro de 2022
Publicação da agenda final: 5 de outubro de 2022
Realização do Colóquio: 24, 25 e 26 de outubro de 2022, na Universidade de Brasília,
Campus Darcy Ribeiro, Auditório da Faculdade de Direito
Entrada livre mediante inscrição prévia
Informações: https://linktr.ee/coloquioredlad2022
Realização:
REDLAD - Brasil
Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade – Universidade de Brasília (NELiS/UnB)
Laboratório de Estudos Críticos do Discurso - Universidade de Brasília (LabEC/U
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Programação provisória (com participações confirmadas até a data de lançamento desta versão).
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EQUIPE XVI COLÓQUIO INTERNACIONAL DA REDLAD
Comissão Organizadora
Gersiney Santos (UnB) - Coordenador
Viviane de Melo Resende (UnB)
Urânia Flores da Cruz Freitas (UnB)
Ana Lucia Silva Souza (UFBA)
Joana Darc Bazilio da Cruz (MNPR-DF)
Carolina Lopes Araújo (UnB)
Comissão Científica
Denize Elena Garcia da Silva (UnB)
María del Pilar Tobar Acosta (IFB)
Daniele de Oliveira (UFBA)
Carolina Lopes Araújo (UnB)
Ana Cláudia Camargo Carvalho (UnB)
Elizabeth del Socorro Ruano Ibarra (UnB)
Raylton Carlos de Lima Tavares (UnB)
Sinara Bertholdo (UEG)
Comissão de Apoio
Ana Lima Gaspar (UnB)
Mateus Augusto A. R. da Silva (UnB)
Cleiton Pinheiro Viana (UnB)
Marcela Ferreira Rocha (UnB)
Larissa Costa Silva (UnB)

XVI COLÓQUIO INTERNACIONAL DA REDLAD
- Discurso, pobreza e COVID-19: Intersecções latino-americanas 24 a 26 de outubro de 2022
even3.com.br/redlad2022
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