
Grupo de Estudos Discursivos (GED) da Unesp, câmpus de Assis,  

organiza 2º Simpósio Internacional de Estudos Discursivos (SIED) 

 

Até dia 16 de agosto, ainda, estão abertas as inscrições, na modalidade 

ouvinte, para o II Simpósio Internacional de Estudos Discursivos (SIED), a ser 

realizado pelo Departamento de Linguística da Faculdade de Ciências e Letras da 

UNESP, câmpus de Assis, nos dias 16 e 17 deste mês. A organização do evento deve-se 

à iniciativa do Grupo de Estudos Discursivos (GED), constituído por pesquisadores do 

Departamento de Linguísticada Unidade, bem como de outras Universidades e, ainda, 

por estudantes de graduação do curso de Letras do câmpus da UNESP de Assis e de 

pós-graduação (lato e stricto sensu) do curso de Pós-Graduação em Linguística e 

Língua Portuguesa da UNESP – Araraquara e ainda de outras instituições. Neste ano, 

em parceria com a Direção da Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA, o 

evento ocorrerá nas instalações desta Instituição. 

O 2º SIED tem por objetivos estimular o desenvolvimento de pesquisas nas 

áreas dos estudos discursivos, sobretudo, relacionadas à análise do discurso, centrada na 

filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin, nos estudos franceses e na semiótica; 

aprofundar estudos realizados pelos pesquisadores do GED; ampliar conhecimentos 

adquiridos na graduação em Letras e na pós-graduação em Linguística e Língua 

Portuguesa; promover reflexões acerca da criação de um Programa de Pós-Graduação 

em Linguística em Assis; fortalecer o Programa de Internacionalização da Unesp; e 

expandir o diálogo entre academia e sociedade.  

Conforme a Profa. Dra. Luciane de Paula (do Departamento de Linguística, da 

UNESP, câmpus de Assis), coordenadora geral do evento, a realização do II SIED 

justifica-se pela necessidade de se refletir de maneira criteriosa acerca dos estudos 

discursivos. “Teremos a possibilidade de discutir sobre a importância dos estudos da 

linguagem voltados, especificamente, ao discurso para a área dos estudos linguísticos e 

de Letras; sua colaboração para a atuação profissional de professores e pesquisadores da 

área e de áreas afins (como História, Psicologia, Ciências Sociais, Filosofia, 

Comunicação Social, entre outras); além de tratar das variedades de perspectivas 

discursivas desenvolvidas no Brasil”, explica.  

No dia 16 de agosto, às 8h, terá início a entrega de materiais. A abertura 

Oficial, seguida de atividade artística, acontecerá às 8h30. Às 9h, o Prof. Galin Tihanov, 

da Universidade de Londres, fará a conferência de abertura intitulada Lukács e Bakhtin 



revisitados. Esta conferência será traduzida de forma simultânea pelo Prof. Dr. Jorge 

Augusto da Silva Lopes (do Departamento de Letras Modernas) e mediada pelo Prof. 

Dr. Marco Antonio D. Sant’Anna (UNESP – Assis). No período vespertino, serão 

apresentadas, por pesquisadores diversos, de diferentes instituições, comunicações sobre 

análise do discurso. Às 19h30, a Profa. Dra. Roxane Rojo (UNICAMP) tratará da 

questão de Multiletramentos: Desafios ao conceito de gêneros de discurso?, compondo 

uma mesa-redonda intitulada Gêneros Discursivos com o Prof. Dr. Valdemir Miotello 

(UFSCar), que abordará os Gêneros do Discurso como lugar do jogo dialógico. O Prof. 

Dr. Odilon H. F. Curado (UNESP – Assis) será o mediador. Ao término da mesa-

redonda, às 21h30, acontecem lançamentos de livros. 

No dia 17 de agosto, às 8h30, haverá atividade artística, seguida, às 9h, pela 

mesa-redonda, denominada Os discursos teórico-analíticos da Análise do Discurso no 

Brasil. Comporão esta mesa a Profa. Dra. Grenissa Stafuzza (UFG), que versará sobre 

Análise do Discurso no/do Brasil: percursos teóricos e institucionais, acompanhada 

pela Profa. Dra. Maria do Rosário Gregolin (UNESP – Araraquara) que, por sua vez, 

tratará de a Análise do Discurso do Brasil: contribuições de Michel Foucault. O Prof. 

Dr. Carlos Eduardo Mendes de Moraes (UNESP – Assis) será o mediador. 

No período vespertino, acontecerá, das 14h às 16h, outra mesa-redonda, 

intitulada O Círculo de Bakhtin e sua teoria dialógica. Farão composição nesta mesa o 

Prof. Dr. José Luiz Fiorin (USP), que tratará de Postulados para uma análise dialógica 

do discurso: a heteronímia em Fernando Pessoa e a Profa. Dra. Pampa Olga Aran 

(Universidade Nacional de Córdoba) que, por sua vez, abordará a Producción de sentido 

en Bajtín: implicancias epistemológicas (Produção de sentido em Bakhtin: implicações 

epistemológicas). A Profa. Dra. Kelly Cristiane Henschel Pobbe de Carvalho (UNESP – 

Assis) será a tradutora e a Profa. Dra. Sandra Aparecida Ferreira (UNESP – Assis), a 

mediadora. As comunicações terão prosseguimento das 16h às 17h. 

Às 19h30, o II SIED apresentará a conferência O discurso da canção, 

proferida por Márcio Coelho. A Profa. Dra Claudia V. Penaval Binato (UNESP – Assis) 

será a mediadora. Em seguida, haverá, às 21h30, um espetáculo musical. As atividades 

do evento terão seu encerramento às 22h30. 

Em síntese, os estudos sobre Análise do Discurso centralizarão as atividades 

do evento. A programação detalhada e a forma de inscrição estão disponíveis no site da 

UNESP, câmpus de Assis, especialmente, nas atividades desenvolvidas pelo GED: 

www.assis.unesp.br/iisied, no item “eventos”.   

http://www.assis.unesp.br/iisied

