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[Links integrados no texto!] 

 

A 20ª Conferência Anual de la ACBLPE será realizada na Universidade de 
Augsburgo, em Augsburgo, Alemanha, entre os dias 8 e 10 de setembro de 2022. 
Este encontro anual faz parte de uma semana de eventos dedicados ao estudo dos 
contactos linguísticos na Universidade de Augsburgo, incluindo o workshop Creole 
studies in motion e o 2º encontro da rede internacional BayMIS. 

Acolhemos favoravelmente propostas de trabalhos sobre qualquer aspecto 
da linguística de contacto em relação às línguas portuguesa e espanhola, sejam 
problemas estruturais, variacionais ou ecolinguísticos. Além disso, são 
particularmente bem-vindas propostas de trabalhos sobre uma das três linhas de 
trabalho seguintes. 

Em primeiro lugar, como o título da conferência sugere, convidamo-lo a 
discutir a continuidade entre os diferentes resultados da reestruturação causada 
pelo contacto de línguas (desde os processos de aquisição da segunda língua até 
ao processo de crioulização, passando pela fossilização das interlínguas, e desde 
os fenómenos de code-switching até à formação de mixed-languages, passando 
pela incorporação mais ou menos ocasional de empréstimos), bem como sobre a 
continuidade entre a linguística de contacto e disciplinas afins (antropologia, 
sociologia, genética populacional, etc.) e sobre a formação histórica da 
(ibero)crioulística como uma (sub)disciplina linguística (mais ou menos autónoma; 
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mais ou menos situada entre diferentes áreas de estudo (al. Fächer), tais como a 
Romanística, os Estudos da África, os estudos de línguas austronésias, etc.).  

Em segundo lugar, convidamo-lo a estudar problemas que direta ou 
indiretamente se relacionem com o espírito da cidade anfitriã do congresso, que é 
famosa por dois factos históricos: por um lado, por uma tradição de procura de 
encontros pacíficos entre ideias e religiões tradicionalmente opostas (de facto, 
Augsburgo é conhecida como a "cidade da paz" (al. Friedenstadt) entre 
Protestantes e Católicos); por outro lado, devido ao seu papel histórico central – 
especialmente através das famílias Fugger e Welser no século XVI – na formação 
de redes de comércio transcontinental, incluindo, infelizmente, uma participação 
proeminente no comércio de escravos. A este respeito, saudamos pesquisas sobre 
os conflitos sociais e linguísticos e suas possíveis formas de resolução (incluindo 
aspectos da política linguística, educação multilíngue etc.), bem como sobre as 
consequências linguísticas da globalização e do capitalismo a partir da Idade 
Moderna. 

Em terceiro lugar, temos o prazer de dar as boas-vindas aos colegas que 
trabalham em áreas de acordo com as linhas de trabalho da cátedra em linguística 
aplicada (Romanística), organizadora da Conferência: em particular, contactos 
linguísticos Guarani-Românicos, contactos Bantu-Românicos, variedades de 
migrantes na América Latina, e geografia linguística em espaços multilíngues.  

 

Os resumos, com um máximo de 400 palavras, podem ser submetidos 
através do sistema ConfTool de 1 de Janeiro a 15 de Março de 2022. A notificação 
de aceitação terá lugar até 15 de Abril de 2022. 

O link para ConfTool pode ser acedido a partir do  website da Conferência, 
onde toda a informação sobre o congresso também será atualizada.   

 

 Como é habitual na avaliação dos resumos, serão tidos em conta os 
seguintes aspectos:  

(1) a pertinência do tema em relação às linhas temáticas da Conferência e da 
Associação (ACBLPE)  

(2) a clareza da argumentação e a definição da metodologia e da abordagem 
teórica 

(3) uma indicação do papel do seu trabalho no contexto mais amplo da literatura 
precedente e das pesquisas atuais sobre o tema.  

 

As línguas oficiais do congresso são português, espanhol, alemão e 
inglês. 

 

Para questões relacionadas com a organização, pode escrever-nos para o 
seguinte endereço electrónico: acblpe2022@philhist.uni-augsburg.de  
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Aguardamos com expectativa a sua recepção em Augsburg e enviamos-lhe 
as nossas mais calorosas saudações, 

 

A comissão organizadora 

 

Dr. Miguel Gutiérrez Maté (Augsburg) 

Prof. Dr. Joachim Steffen (Augsburg)  

Prof. Dr. Evelyn Wiesinger (Tübingen) 

Dr. Eduardo Tobar Delgado (Vigo) 

Leonie Ette (Augsburg) 

Christian Wilson (Augsburg) 

Niklas Schmidt (Augsburg) 

 


