19 de outubro – segunda-feira
17h
Inscrições
19h30min – Auditório Bruno Hammes (Centro 4)
Abertura
20h
Conferência de abertura: “Derailments of Strategic
Maneuvering in Argumentative Discourse” (com
tradução simultânea: "Descarrilamentos das
manobras estratégicas no discurso argumentativo")
– Frans van Eemeren (UVA)
20 de outubro – terça-feira
9h – Sala Conecta
Mesa do GT em Filosofia da Linguagem: “Agir, sentir,
dizer: a base da significatividade” – Celso Braida
(UFSC), Ernesto Perini (UFMG), Sofia Stein
(UNISINOS)
10h45min – Salas Conecta e Seminário 2 (Biblioteca)
Comunicações: GT de Filosofia da Linguagem
14h – Sala Conecta
Mesa-redonda: “Subjetividade, alteridade e poder na
linguagem” – Castor Bartolomé Ruiz (UNISINOS),
Luiz Rohden (UNISINOS); debatedor: Celso Cândido
de Azambuja (UNISINOS)
17h – Sala Conecta
Oficina: Enunciados teóricos y enunciados
observacionales en el lenguaje de la ciencia - Nélida
Gentile (UBA)
20h – Auditório Bruno Hammes (Centro 4)
Conferência: “Controvérsia, Argumentação e Conflito:
a racionalidade da Tolerância” – Marcelo Dascal
(University of Tel-Aviv)

21 de outubro – quarta-feira
9h – Sala Conecta
Mesa do GT em Filosofia da Linguagem: "Ceticismo,
linguagem e significado" – Plínio Junqueira Smith
(USJT), Nélida Gentile (UBA)
10h45min – Sala Conecta
Reunião: GT em Filosofia da Linguagem
14h – Sala Centro 4
Mini-curso: “Pressuposição Pragmática” –
Marcos Goldnadel (UFRGS)
17h – Salas Centro 4
Comunicações: Semana Acadêmica
19h – Sala Centro 4
Lançamento de livro sobre a filosofia de Carlos
Roberto Cirne-Lima, Cirne: sistema e refutações
(Org. Adriano Naves de Brito)
20h – Auditório Bruno Hammes (Centro 4)
Conferência: “Excesso, ausência e decepção das
significações: uma reflexão ético-semântica a partir
de um fato traumático da história argentina” – Júlio
Cabrera (UNB); debatedor: Adriano Brito (UNISINOS)
22 de outubro – quinta-feira
9h – Auditório Bruno Hammes e Salas Centro 4
Comunicações: GT de Filosofia da Linguagem
10h45min – Auditório Bruno Hammes e Salas Centro 4
Comunicações: GT de Filosofia da Linguagem
14h Sala Centro 4
Mini-curso: “Pressuposição Pragmática” – Marcos
Goldnadel (UFRGS)
17h – Salas Centro 4
Comunicações: Semana Acadêmica
19h30min – Auditório Bruno Hammes (Centro 4)
Mesa-redonda: “Argumentation and Pragmatics”
(tradução simultânea: “Argumentação e Pragmática”)
– Júlio Cabrera, Marcelo Dascal, Frans van Eemeren

Apresentação
Os eventos terão lugar na Universidade do Vale do
Rio dos Sinos, Av. Unisinos, nº 950, São Leopoldo,
em outubro de 2009, consolidando a tradição de
eventos voltados para a apresentação e debate da
produção nacional em torno de temas da filosofia da
linguagem. Neste ano, o foco será a relação entre a
teoria da argumentação e a filosofia da linguagem
ordinária de cunho pragmático.
Como já de praxe, o CNFL e o Colóquio de Filosofia
da UNISINOS reúnem a cada edição um conjunto
qualificado de conferencistas nacionais e convidam
alguns pesquisadores estrangeiros para participar
das discussões, apresentarem seus trabalhos e
interagirem com seus pares brasileiros.
Haverá também um espaço destinado à
apresentação de trabalhos em sessões de
comunicação, permitindo a participação ativa de
estudantes envolvidos com projetos de pesquisa no
âmbito da filosofia da linguagem.
Diversos foram os enfoques a partir dos quais se
pensou a argumentação. Sua análise passou pela
formalização gradual, pela discussão acerca da
relação entre forma e conteúdo, pela avaliação de
critérios possíveis de sua utilidade, e desembocou
em classificações variadas de sua composição.
Sintaxe, semântica e pragmática foram vistas como
áreas de estudos centrais para a análise do discurso
e da argumentação. Manteve-se, no entanto, até a
atualidade, a contraposição entre visões formalistas
e visões contextualistas com respeito a como pensar
a integridade e as conclusões possíveis de
argumentações. Os eventos proporcionarão um
fórum para pensadores nacionais e estrangeiros
debaterem em que sentido avançamos na
compreensão do que é argumentar e quais
ferramentas pragmáticas são essenciais para tanto.

Comissão organizadora
Rúbia Vogt (UNISINOS), Sergio Portella (UNISINOS),
Sofia Inês Albornoz Stein (UNISINOS)

XII COLÓQUIO DE FILOSOFIA DA UNISINOS
V COLÓQUIO NACIONAL
DE FILOSOFIA DA LINGUAGEM
SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE FILOSOFIA

Comissão científica
Adriano Naves de Brito (UNISINOS), Anna Carolina K.
P. Regner (UNISINOS), Celso Braida (UFSC), Celso
Cândido de Azambuja (UNISINOS), Luiz Rohden
(UNISINOS), Mário Fleig (UNISINOS)

As inscrições para os eventos ocorrerão pelo site
www.unisinos.br/eventos
entre os dias 25 de setembro e 18 de outubro/09
Maiores informações podem ser obtidas no site
www.iphi.com.br/vcoloquio
ou pelo e-mail
argumentacaopragmatica@gmail.com

Promoção
Programa de Pós-graduação em Filosofia da
UNISINOS - PPGFil

As conferências das manhãs dos dias 20/10 e
21/10 e da tarde do dia 20/10 poderão ser
assistidas também pelo
site: http://avsd.unisinos.br/ead

Realização
GT Filosofia da Linguagem, Curso de Graduação em
Filosofia da UNISINOS, Diretório Acadêmico de
Filosofia da UNISINOS, Unidade Acadêmica de
Pesquisa e Pós-graduação, Unidade Acadêmica de
Graduação, Unidade Acadêmica de Educação
Continuada e Gerência de Cursos de Extensão da
UNISINOS

Inscrições

Argumentação e Pragmática
Coordenação

Sofia Inês Albornoz Stein (UNISINOS)

Apoio

UNISINOS - 19 a 22 de outubro de 2009

