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Para celebrar esta
iniciativa, o WIP tem o prazer
de apresentar:
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Para celebrar esta iniciativa, o WIP tem o prazer de
apresentar:
O III Workshop Internacional de Pragmática apresenta
edição comemorativa dos 100 anos do Curso de
Linguística Geral e dos 30 anos de Teoria da Relevância.
O Workshop Internacional de Pragmática chega a
sua terceira edição neste ano de 2016, trazendo como
tema a comemoração dos aniversários dos 100 anos
do Curso de Linguística Geral e dos 30 anos de Teoria da
Relevância. O III WIP será realizado na cidade de
Curitiba/PR, Brasil, entre os dias 28 a 30 de novembro de
2016, nas dependências da Reitoria da Universidade
Federal do Paraná (UFPR).
Em homenagem aos 100 anos de publicação
do Curso de Linguística Geral e dos 30 anos da Teoria da
Relevância, a terceira edição do WIP propõe como tema
as relações entre Linguística, Pragmática e Discurso.
Ferdinand de Saussure (1916) foi quem postulou que uma
das três tarefas a serem executadas pela então inaugural
ciência Linguística seria a de “delimitar-se e definir-se a si
própria”. Após cem anos da publicação de seu Curso, uma
das questões que permanece em efervescência no
interior dos estudos linguísticos é justamente a respeito
de como estabelecer tais limites, tanto daquilo que se
refere aos fenômenos da linguagem quanto aos limites
das teorias linguísticas. Como Saussure propôs
inicialmente que a matéria da Linguística seria constituída
por todas as manifestações da linguagem humana,
postulando, na sequência suas famosas dicotomias, após
os cem anos que o sucedem, interessa-nos muito discutir
suas ideias, bem como o impacto de sua obra no
desenvolvimento da pragmática e em seus
desdobramentos no interior da linguística.
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Submissão de resumo para comunicação oral
De 29 de julho a 29 de setembro de 2016.
Preencher o formulário no site do evento. Para todas as
outras informações importantes, acesse:
http://www.wip-ufpr.org/
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