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XXXII ENANPOLL 

CÁCERES, MT, UNEMAT, 23 a 25 de agosto de 2017 

  

As ciências da linguagem e a(s) voz(es) e o(s) silenciamento(s) 
de vulneráveis: reflexão e práxis - 

Homenagem ao Prof. Luiz Antônio Marcuschi  

 
SOBRE O EVENTO: 
 
A ANPOLL, uma das associações científicas brasileiras da área de Letras e 
Linguística, terá seu evento sediado na UNEMAT em Cáceres - MT, dos dias 
23, 24 e 25 de agosto 2017. O encontro contará com pesquisadores brasileiros 
e estrangeiros renomados, bem como importantes estudiosos da área de 
Literatura e Linguística do país. Trata-se de um evento com tradição, pois é 
realizado desde 1985, logo após a fundação da entidade. Nesta edição, o tema 
será "As ciências da linguagem e a(s) voz(es) e o(s) silenciamento(s) de 
vulneráveis: reflexão e práxis - Homenagem ao Prof. Luiz Antônio 
Marcuschi", o que permitirá, tanto discutir os desenvolvimentos mais recentes 
da área acerca dos discursos de sujeitos em situação de vulnerabilidade na 
nossa sociedade contemporânea, quanto propor ações para que a Letras 
contribuía de maneira que os discursos dos sujeitos vulneráveis tornem-se 
audíveis. Além disso, XXXII ENANPOLL prestará uma justa homenagem ao 
Prof. Luíz António Marcuschi: um dos fundadores e presidente da ANPOLL, 
falecido em setembro último. Estarão presentes os coordenadores dos 48 
Grupos de Trabalhos vinculados à ANPOLL, os coordenadores dos 128 
Programas de Pós-Graduação de todo o país, filiados à associação, bem como 
pesquisadores, professores e estudantes da área de Letras e Linguística, 
perfazendo um total de 800 pessoas. A dimensão do ENANPOLL certamente 
trará visibilidade acadêmica tanto para a UNEMAT quanto para a UFMT. 
 
SOBRE A ANPOLL: 
 
A missão da ANPOLL é representar politicamente Programas de Pós-
Graduação em Letras e Linguística, sendo a associação mais importante da 
área. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
a) Incentivar o estudo, o ensino e a pesquisa no âmbito das áreas de Letras e 
de Lingüística; 
b) Promover a divulgação e o intercâmbio de trabalhos científicos produzidos 
nas áreas de Letras e de Lingüística; 
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c) Estimular os debates, o estudo e a pesquisa que venham a contribuir para a 
solução dos problemas nacionais relacionados às áreas de Letras e de 
Lingüística; 
d) Promover o intercâmbio docente e a cooperação entre as instituições de 
pós-graduação e pesquisa, nas áreas de Letras e de Lingüística; 
e) Apoiar iniciativas de seus associados e diligenciar o apoio necessário junto 
às agências de coordenação, fomento e financiamento da pós-graduação e da 
pesquisa, existentes no país e no exterior. 
 
 
HISTÓRICO: 
 
Nos dias 21 e 22 de maio de 1984, professores das áreas de Letras e 
Lingüística, reunidos em Brasília, na sala 104 da FUNCEP, fundaram a 
ANPOLL - Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Letras e 
Lingüística. Desde então, a Associação realiza encontros anuais que buscam 
congregar os representantes dos programas de Pós-Graduação associados e 
também pesquisadores, através de seus Grupos de Trabalho. Neste ano de 
2017, portanto, a ANPOLL completa 33 anos de atuação junto às agências de 
fomento e aos fóruns responsáveis pelas políticas de pesquisa e pós-
graduação no país. 
 
 
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO ATUAL: 
 
No momento, são 128 os Programas filiados à ANPOLL. Na esfera intelectual 
e acadêmica da Associação, a dinâmica fundamental é o trabalho dos GTs 
(Grupos de Trabalho) temáticos, que hoje somam 48. A ANPOLL já realizou 31 
Encontros Nacionais, seguindo basicamente a mesma sistemática: nos 
Encontros ocorridos em anos ímpares, os debates giram em torno da política 
de Pós-Graduação brasileira, estando reunidos coordenadores dos Programas 
de Pós-Graduação e dos GTs; nos anos pares, a reunião dedica-se 
basicamente aos debates dos GTs e articula seus trabalhos, havendo, também, 
alguma discussão de ordem política. A Diretoria da ANPOLL tem mandato de 
dois anos, sendo eleita com base em um programa de gestão, submetido à 
Assembleia da Associação. A principal finalidade da ANPOLL é representar 
politicamente Programas de Pós- Graduação em Letras e Lingüística. 
 
PERFIL DOS ASSOCIADOS: 
 
O quadro de associados da ANPOLL é composto pelos programas de pós-
graduação em Letras e Lingüística do Brasil. 
 
 

JUSTIFICATIVA para a realização do evento 
 
A ANPOLL completa em 2017 33 anos de existência, mantendo seu objetivo 
primeiro que é o de representar política e academicamente a Pós-Graduação e 
a Pesquisa na Área de Letras e Linguística. Para avaliar e discutir sua atuação 
junto às agências de fomento e aos fóruns responsáveis pelas políticas de 
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desenvolvimento da Ciência no Brasil, bem contribuir para visibilizar o discurso 
de sujeitos em situação de vulnerabilidade, esse XXXII Encontro Nacional tem 
como tema "As ciências da linguagem e a(s) voz(es) e o(s) 
silenciamento(s) de vulneráveis: reflexão e práxis - Homenagem ao Prof. 
Luiz Antônio Marcuschi". As discussões buscarão abarcar questões que 
permeiam não apenas a produção e a difusão do conhecimento das áreas, 
subáreas e especialidades de Letras e Linguística, mas, sobretudo, os seus 
desdobramentos em ações de intervenção social. Nesta edição, o foco é tanto 
discutir os desenvolvimentos mais recentes da área acerca dos discursos de 
sujeitos em situação de vulnerabilidade na nossa sociedade contemporânea, 
quanto propor ações para que a Letras contribua de maneira que os discursos 
dos sujeitos vulneráveis tornem-se audíveis. Para o atual momento político das 
Letras e das Humanidades, a temática em destaque no evento é de suma 
importância, quando estão em debate as principais mudanças que ocorrem em 
nossa área, sendo discutidas pelos coordenadores de Pós-Graduação de todo 
o país e pelos coordenadores de Grupos de Trabalhos, ou seja, uma questão 
de primeira ordem discutida por aqueles que mais de perto são tocados por ela. 
O evento, que contará com a participação dos 128 coordenadores de 
Programas de Pós-Graduação associados à ANPOLL, de coordenadores dos 
48 Grupos de Trabalho representativos das principais temáticas de interesse 
da área, além de palestrantes, nacionais e estrangeiros, pesquisadores, 
professores e alunos, congregará cerca de 800 participantes (além daqueles já 
referidos, os conselheiros, a própria diretoria e convidados) e tem por objetivo 
principal estabelecer discussões sobre as novas demandas geradas pela área, 
entendendo a questão social de sujeitos em situação de vulnerabilidade como 
uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa e para 
os seus desdobramentos em ações de intervenção social. Ademais, o evento 
discutirá, principalmente, os problemas políticos por que passa a área, em um 
momento de crescente demanda do mercado sobre as instituições de 
Educação, sejam elas públicas ou privadas. Nesse sentido, o Programa do 
XXXII Encontro Nacional da ANPOLL contará com mesas compostas por 
pesquisadores de significativas atuações na área que refletirão, a partir de suas 
experiências, mas, principalmente, considerando o percurso dos estudos sobre 
Literatura e Linguagem no país, acerca do debate atual sobre a pressão 
política por que passa a área em todo o mundo, com aspectos particulares em 
nosso país. Estarão presentes representantes do comitê de área do CNPq e de 
Faps estaduais, além de presidentes de outras associações, que poderão 
ampliar a visão dos demais coordenadores acerca da atual situação, financeira 
e política, das instituições de fomento. Além disso, em contrapartida, o debate, 
a ser prolongado até o momento final da assembleia, terá foco nas demandas e 
exigências dos Programas, tendo assim uma ponte direta de comunicação com 
aquilo que no dia-a-dia lhes tange de perto. Consta também do programa 
mesas com o propósito de discutir especificidades gerais da área e interfaces 
significativas entre as diversas subáreas que compõem a grande área de 
Letras e Linguística, além de reuniões dos 48 Grupos de Trabalhos, que 
decidirão os rumos para suas pesquisas pelos próximos dois anos. O apoio 
dado tradicionalmente pelo pelos órgãos de fomento à pesquisa à realização 
do ENANPOLL tem sido fundamental, ao longo dos anos, no sentido de que 
tem tornado possível à ANPOLL custear despesas com a organização do 
evento: contratação de serviços, transporte e/ou acomodação de 
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coordenadores de programas de pós-graduação e coordenadores de grupos de 
trabalhos da ANPOLL, conferencistas convidados, diárias, etc.  
 
 
FINALIDADE E OBJETIVOS: 
 
O XXXII ENANPOLL - Encontro Nacional da ANPOLL tem como objetivo 
possibilitar a discussão acerca dos sujeitos em situação de vulnerabilidade. O 
foco, portanto, é tanto discutir os desenvolvimentos mais recentes da área 
acerca dos discursos de sujeitos em situação de vulnerabilidade na nossa 
sociedade contemporânea, quanto propor ações para que a Letras contribuía 
de maneira que os discursos dos sujeitos vulneráveis tornem-se audíveis 
 
CONTRIBUIÇÃO PARA PÓS-GRADUAÇÃO 
 
A realização do XXXII ENANPOLL certamente contribuirá para ampliar o 
debate em torno da educação universitária na área de Letras e Linguística e 
também do financiamento da pesquisa; apontará caminhos para os Programas 
de Pós-Graduação da Área no sentido de que venham a construir formas de 
atuação próprias e inovadoras, objetivando ampliar o acesso a recursos 
destinados à pesquisa e produzir estratégias de difundir os produtos gerados 
pela pesquisa, preservando ao mesmo tempo a autonomia da área. 
 
 
HISTÓRICO DOS EVENTOS ANTERIORES E PERIODICIDADE DO 
EVENTO: 
 
A ANPOLL já realizou 31 Encontros Nacionais, seguindo basicamente a 
mesma sistemática: nos Encontros ocorridos em anos ímpares, os debates 
giram em torno da política de Pós-Graduação brasileira, estando reunidos 
coordenadores dos Programas de Pós-Graduação e dos GTs; nos anos pares, 
a reunião dedica-se a mesas, palestras, debates temáticos e, também, aos 
encontros dos GTs, articulando seus trabalhos. Será mais uma vez de crucial 
importância organizacional e política para a área como um todo. 
 
 

PROGRAMAÇÃO 

  

23 de agosto de 2017 

18:00 hs – Entrega de material e inscrições de última hora; 

19hs – Cerimônia de Abertura. 

Um singelo adeus ao Mestre Antônio Cândido 
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19h30 – Mesa de abertura: As contribuições de Luiz Antônio Marcuschi para as 
ciências da linguagem do Brasil: 

Participantes: Profa. Dra. Kazuê Saito Monteiro – UFPe/CNPq; 

Profa. Dra. Edvânia Gomes da Silva – UESB – Vitória da Conquista; 

Profa. Dra. Cristina Altman - USP/CNPq; 

Coordenação: Prof. Dr. Manoel Mourivaldo Santiago-Almeida 
(USP/UFMT/CNPq); 

Apresentação: Profa. Dra. Ana Maria Di Renzo - UNEMAT; 

  

24 de agosto de 2017 

8h30 Mesa redonda I: O papel das Faps estaduais no fomento à pesquisa em 
Letras: entre desejos, possibilidades e(m) tempos de crise. 

Participantes: Profa. Dra. Verli Petri – UFSM/Anpoll; 

 Prof. Dr. Prof. Dr. Antônio Carlos Máximo UFMT/FAPEMAT; 
 
Profa. Dra. Zaíra Turchi UFG-FAPEG-CONFAP (a confirmar) ; 

Coordenação: Prof. Dr. Elias Alves de Andrade (UFMT); 

Apresentação: Profa. Dra. Ana Luíza Artiaga Motta - UNEMAT; 

  

10hs – 10h30 – Discussão 

10h30 às 11hs – Pausa para Café 

11hs – 12h30 – Mesa redonda II: O papel do CNPq no fomento à pesquisa em 
Letras: entre desejos, possibilidades e(m) tempos de crise. 

Participantes: Profa. Dra. Bethânia Mariani - UFF/Anpoll; 

Profa. Dra. Inês Signorini UNICAMP-CNPq; 

Prof. Dr. Fábio Durão – UNICAMP/CNPq; 

Coordenação: Prof. Dr. Taisir M. Karim (UNEMAT). 

Apresentação: Profa. Dra. Vera Maquêa - UNEMAT; 
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12h30 – 13hs – Discussão 

13hs às 14h30 - Almoço 

14h30 – às 16h30 - Mesa redonda III: Avaliação de periódicos e livros da área 
de Letras/humanidades pelo Qualis: reflexões programáticas 

Participantes: Prof. Dr. Eduardo Guimarães UNICAMP/CNPq; 

Profa. Dra. Ana Maria Zilles UNISINOS/CNPq; 

Prof. Dr. Rogério Mugnaini (USP/Fapesp) (a confirmar); 

Apresentação: Prof. Dr. Agnaldo Rodrigues - UNEMAT; 

Coordenação: Prof. Dr. Marinei Almeida UNEMAT/UFMT. 

  

16h30 – 17hs – Discussão 

  

17hs às 18hs – Pausa para o café  

18h – Encerramento do dia 

 

25 de agosto de 2017 

8h30 – Mesa redonda IV – Ciências de linguagem: questões epistemológicas, 
éticas, sociais e políticas I 

Participantes: Prof. Dr. José Luiz Fiorin USP; 

Profa. Dra. Lúcia Barbosa UNB; 

Prof. Dr. Luiz Francisco Dias UFMG/CNPq; 

Apresentação: Jocineide Karim – UNEMAT; 

Coordenação: Profa. Dra. Inês P. Cox - UFMT. 

10h30 às 11hs – Discussão 

11hs às 11h30 – Pausa para Café 
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11h30 – Mesa redonda V: Ciências de linguagem: questões epistemológicas, 
éticas, sociais e políticas II 

Participantes: Profa. Dra.  Eni Orlandi UNICAMP/UNIVÁS; 

Profa. Dra. Gláucia Lara UFMG; 

Profa. Dra. Marisa da Gama Khalil UFU – CNPq; 

Apresentação: Profa. Dra. Neuza Zattar UNEMAT; 

Coordenação: Prof. Dra. Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento - 
UFMS. 

 

13hs - 13h30 – Discussão 

13h30 – 14h30 – Almoço 

  

14h30 – Mesa de encerramento: As vozes dos locutores vulneráveis: reflexões 
programáticas 

Participantes: Profa. Ida lúcia Machado (UFMG/CNPq); 

Prof. Dr. Frederico Fernandes – UEL/CNPq.  

Profa. Dra. Carolyn Mckinney - University of Cape Town - África do Sul; 

Apresentação: Prof. Dr. Danie Marcelo de Jesus (UFMT); 

Coordenação: Prof. Dra. Claudete Cameschi de Souza (UFMS). 

16h30 - 17h – Discussão 

17h – Pausa para o café  

17h30 - Reunião de  coordenadores de GTs e Coordenadores 

18h30 – Encontro: Diretoria, Revista e Conselho para apreciação de contas 

19h30 – Coquetel de lançamento de livros. 

 

 Comissão Organizadora 
Roberto Leiser Baronas (UFSCar/UFMT) 
Taisir Mahmudo Karim (UNEMAT) 
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Marinei Almeida (UNEMAT/UFMT) 
Danie Marcelo de Jesus (UFMT) 
Elias Alves (UFMT) 
Manoel Mourivaldo Santiago Almeida (USP/UFMT) 
Inês P. Cox (UFMT) 
Neuza Zattar (UNEMAT) 
Jocineide Karim (UNEMAT) 
Agnaldo Rodrigues (UNEMAT) 
Vera Maquêa (UNEMAT) 
Ana Luíza Artiaga Motta (UNEMAT) 
Ana Maria Di Renzo (UNEMAT) 
Samuel Ponsoni (UEMG/UFSCar) 
Paula Camila Mesti (UFSCar) 
Tamires Bonani Conti (UFSCar) 
Ligia Boin Menossi de Araújo (UFSCar/USP) 
Lucas Lopes (UNICAMP) 

Conselho da Anpoll 

Heronides M. M. Moura (UFSC)  

Maria das Graças S. Rodrigues (UFRN)  

Oto Araújo Vale (UFSCar)  

Sebastião Carlos Leite Gonçalves (UNESP – SJRP)  

Rosângela Hammes (UFSC)  

João Gomes da Silva Neto (UFRN)  

Mônica Savedra (UFF)  

Marcos Luiz Wiedemer (UERJ)  

Andréia Guerini (UFSC)  

Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos Guardini (USP)  

Fabio Akcelrud Durão (UNICAMP)  

Lúcia Granja (UNESP – SJRP)  

Walter Carlos Costa (UFSC/UFC)  

Maria Eulália Ramicelli (UFSM)  

Socorro de Fátima Pacífico Barbosa (UFPB)  
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Apoio 

 

 

 

 

 
 
 

  
 


