4.ª MESA REDONDA INTERDISCIPLINAR
4TH INTERDISCIPLINARY ROUNDTABLE

Línguas e
Mobilidades/Mobilidades
linguísticas
Mobilities and language(s)
/Linguistic mobilities
18 novembro 2016 / 18 November 2016

Local /Venue
Real Marina Hotel & Spa – Ria Formosa – Olhão, Portugal.

Tema/Apresentação
Vivemos num mundo de mobilidades aceleradas, onde as pessoas estão “em movimento”
como nunca antes (Urry, 2007; Elliott & Urry, 2010). A complexidade inerente aos contextos
de mobilidade contemporânea é caracterizada pela diversidade dos seus atores, das políticas
e das práticas, devendo por isso ser analisada por uma lente interdisciplinar de forma a
compreender as dinâmicas de todas estas realidades inconstantes.
Enquanto para muitos, viajar e estar em movimento depende, até certo ponto, da livre
escolha individual – enquanto turista, viajante, trabalhador, estudante, peregrino, migrante
– para outros essa escolha é muito limitada ou não chega a existir: refugiados, asilados
políticos e exilados podem dizer muito pouco sobre quando, como e para onde vão. Contudo,
um aspeto inerente a todas estas mobilidades internacionais são os movimentos que afetam
as línguas e as culturas. Através do movimento das pessoas, as línguas e as variedades
linguísticas também se encontram “em movimento”, significando que as práticas linguísticas
ficam reterritorializadas e situadas em contextos sociogeográficos diversos e em constante
mutação.
Com esta mesa redonda gostaríamos de convidar os participantes a explorar as ligações
multifacetadas entre língua(s) e mobilidades. O âmbito é, assim, inter- e multidisciplinar, com
contributos de diversas áreas de investigação, incluindo a sociolinguística, análise de
discurso, sociologia, antropologia, geografia, estudos (inter)culturais, ciências da educação,
e literatura.

Convidamos todos os participantes a refletirem sobre as seguintes perguntas (entre outras
possíveis):
- Como é que os diferentes tipos de mobilidades (por exemplo migrações, turismo,
negócios e viagens de trabalho, etc) são praticadas / estão ligadas / aumentam /
restringem-se através da língua, e de práticas e políticas linguísticas?
- Como é que as mobilidades são mediadas pela(s) e através da(s) língua(s)? (por
exemplo, nos media, na paisagem linguística, no espaço educativo, em livros de
viagens, etc)
- Como é que as práticas e políticas linguísticas se (re)estruturam e se moldam através
das mobilidades contemporâneas?
- Qual é o valor (económico e/ou simbólico) das diferentes línguas num território de
mobilidade?
- De que forma a(s) língua(s) e as mobilidades interagem e moldam identidades
(nacional, étnica, linguística)?
- Como é que as vidas e territórios de mobilidade são considerados na pedagogia das
línguas?
Continuando o trabalho desenvolvido na 1.ª e 2.ª mesa redonda interdisciplinar acolhidas pelo
CES de Lisboa em 2014 e 2015, o objetivo principal desta mesa redonda será proporcionar um
espaço de encontro para abordagens conceptuais, metodológicas e empíricas que, embora
diferentes, são certamente complementares e que procuram responder a questões
prementes da sociedade contemporânea.
O evento será organizado pela Universidade do Algarve, Escola Superior de Gestão, Hotelaria
e Turismo, em parceria com o Núcleo de Estudos sobre Humanidades, Migrações e Estudos
para a Paz (NHUMEP) do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES/UC),
em colaboração com investigadores do CIES-IUL e CEPED – Université Paris Descartes e com
a EDiSo – Associação de Estudos sobre Discursos e Sociedade e ainda com o apoio da Tourism
& Management Studies International Conference 2016.

O evento é de inscrição gratuita e aberto à participação de estudantes,
investigadores e público geral.

Chamada de comunicações
Resumos com 300 palavras em Português ou Inglês deverão ser enviados para
fperdig@ualg.pt e ktorking@ualg.pt até 15 de junho de 2016.

Roundtable Theme
We live in a world of accelerating mobilities, with people ‘on the move’ as never before (Urry,
2007; Elliott & Urry, 2010). The inherent complexity of contemporary mobilities is
characterised by a diversity of social actors, policies and practices and thus needs to be
explored and analysed through an interdisciplinary lens in order to grasp the dynamics of its
shifting realities.
While for many, mobility has at least some degree of choice – whether as tourist, traveller,
worker, student, pilgrim, or migrant – for others the element of choice is limited or even nonexistent: refugees, asylum seekers, and other displaced and exiled people have little say in
when, how and to where they move.
However, something inherent to all types of transnational mobilities are the movements
across languages and cultures that they entail. Furthermore, through the movements of
people, languages and language varieties are also ‘on the move’, meaning that language

practices become reterritorialized and emplaced in diverse, fluid, socio-geographical
contexts.
For this roundtable event, we are inviting contributions that explore the multi-faceted links
between language(s) and mobilities. The scope is therefore inter- and multi-disciplinary, and
we welcome participants from a range of academic fields including sociolinguistics, discourse
analysis, sociology, anthropology, geography, (inter)cultural studies, educational sciences
and literature.
Questions to address include (but are not limited to):
- How are different types of mobilities (e.g. migration, tourism, business and
professional travel, etc.) practiced / connected / enhanced /constrained through
language and language practices and policies?
- How are mobilities mediated by and through language(s)? (e.g. in the media, the
linguistic landscape, educational spaces, travel books, etc.)
- How are language practices and policies (re)shaped and (re)structured as a result of
mobile practices?
- What is the value (economic/symbolic) of different languages in terms of mobilities
and mobile worlds?
- How do language(s) and mobilities interact and shape identities (national, ethnic,
linguistic)?
- How are mobile worlds and lives accounted for in language pedagogies?
Carrying on from the 1st and 2nd roundtable events hosted by CES/Lisboa in 2014 and 2015, the
overall aim of this roundtable is thus to provide a meeting point for different, but
complementary conceptual, methodological and empirical approaches to questions of a
highly topical and contemporary social nature.
The event will be organized by the Universidade do Algarve, School of Management, Hospitality
and Tourism, in partnership with the Núcleo de Estudos sobre Humanidades, Migrações e
Estudos para a Paz (NHUMEP) do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
(CES/UC), and researchers from CIES-IUL and CEPED – Université Paris Descartes. The event is
also organised in conjunction with EDiSo – Associação de Estudos sobre Discursos e Sociedade
with the support of Tourism & Management Studies International Conference 2016.
Attendance of the event is open to students, researchers and the general public, with prior
registration (free of charge).

Call for Papers
Abstracts with up to 300 words in Portuguese or English should be sent to fperdig@ualg.pt
and ktorking@ualg.pt until 15 June 2016.

PROGRAMA /PROGRAMME
09:30 – 09:45
Acolhimento / Welcome and Opening session
09:45 – 10:00
Discurso de apresentação da jornada
10:00 – 10:30
Ronda de apresentações dos participantes e os seus projetos
/Roundtable presentations of participants and their research
10:30 – 10:45
Pausa café / Coffee break
10:45 – 11:45
Sessão / Session 1
[duas comunicações/ two presentations]

11:45 – 12:45
12:45 – 14:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30

Sessão 2 / Session 2
[duas comunicações / two presentations]
Almoço / Lunch
Sessão 3 / Session 3
[duas comunicações / two presentations]
Sessão 4 / Session 5
[duas comunicações / two presentations]
Pausa café / Coffee break
Conclusões e Discussão / Summing up and Discussion

