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PROGRAMAÇÃO 
 
Local das atividades: Auditório Bloco F – Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
(CFH/UFSC) 
 
Dia 26/08/2019 
9h -10h15 – Abertura do V Ciclo de Debates e Conferência de Abertura: 
 
“A pesquisa em linguagem e a questão racial no Brasil hoje: balanços e perspectivas” – 
Kassandra Muniz (UFOP)  
 
10h30 – 12h Mesa-redonda: “Resistência e Permanência na Educação Básica e 
Superior” 
 
“Educação linguística e currículo: colocar-se em favor da humanização é revolucionário” 
Rosangela Pedralli (UFSC) 
 
“Todos semos de frontera: ideologias linguísticas e a construção de uma pedagogia 
translíngue” 
Daniel do Nascimento e Silva (UFSC) 
 
“O ensino e aprendizagem da linguagem como práticas de educação cidadã” 
Rosangela Hammes Rodrigues 
 
 
13h30 – 15h10 Mesa Redonda: “Raça e Discurso no Brasil Contemporâneo” 
 
“Os silêncios raciais na formação d@ professor@ de línguas(linguagem) e seus efeitos” 
Glenda Valim Melo (UNIRIO) 
 
“Raça e construção de subjetividades” 
Lia Vainer Schucman (UFSC) 
 
“O tecnobiodiscursivo, as resistências, os limites: racialização e nova direita no Brasil” 
Atilio Butturi Junior (UFSC) 
 
 



 
Dia 27/08/2019 
 
8h40 – 10h10 – Mesa Redonda: “Gênero, Sexualidade e Resistência” 
 
“Gênero, raça e classe em tempos de recrudescimento fascista” 
Elenira Vilela (IFSC) 
 
“Gênero e (r)existência no romance En finir avec Eddy Bellegueule”  
Moacir Lopes de Camargos (UNIPAMPA) 
 
Daniel Kerry (UNISUL) 
 
10h30 – 12h Mesa Redonda: “Mídia, perigo, resistência” 
 
“Psicofármacos, mídia e patologização da vida” 
Sandra Caponi (UFSC) 
 
“Liderança e o impacto da comunicação não-violenta no ativismo ambiental” 
Daniel Librelato Massuco (Jornalista, membro do Movimento Orleans Viva) 
 
“Fake news e discurso jornalístico dominante: ainda a difícil questão da leitura crítica 
dos gêneros jornalísticos” 
Adair Bonini (UFSC) 
 
 
13h30 – 15h15 GT: “Linguística Aplicada e Resistência” 
Debatedoras: Kassandra Muniz (UFOP) e Glenda Melo (UNIRIO) 
 
“Um olhar etnográfico sobre o uso de linguagens entre um professor surdo e crianças 
ouvintes”  
Danielle Vanessa Costa Sousa (PPGL/UFSC) 
 
“O boom do bullying: uma análise empírica e histórica da performatividade”  
Graziela Hahn (PPGL/UFSC) 
 
“Um olhar etnográfico sobre práticas de linguagem de mães haitianas aprendizes de 
língua portuguesa em Florianópolis” 
Narjara Oliveira Reis  (PPGL/UFSC) 
 
“Educação indígena, bilíngue e intercultural no contexto das políticas educacionais com 
ênfase nos indígenas Akwê Xerente do município de Tocantínia – TO” 
Raylla Tatielly Almeida da Silva 
 



“A concepção de Escola Sem Partido e suas múltiplas semioses” 
Graciela Massironi Carús 
 
“Línguas em contato na Tríplice Fronteira: A variação fonético-fonológica do português 
falado em Tabatinga – AM” 
Dayane Lima Viana 
 
 
15h40 – 16h45 Palestra de encerramento:  
“Performatividade de raça: ações que realizamos na/pela linguagem” 
 Glenda Melo (UNIRIO) 
 
 


