
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2018 / 1 OFERTA ESPECIAL 

(DISCIPLINAS DE 

30H E 15H) 
 
Área de concentração 

Linguística Teórica e Descritiva 
Título e subtítulo da disciplina. O título deve ser estabelecido conforme código das atividades acadêmicas do Poslin (página 2). O subtítulo 
consiste no tópico variável a ser ofertado. 

Código 

Seminários de Tópicos Variáveis em Linguística Teórica e Descritiva: A Pragmática na perspectiva de Grice LIG958 C 
Professor (a) 

Marcos Goldnadel 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

3ª, 4ª, 5ª e 
6a 

regular (14h a 17:40h) [ x

 

 ]    especial [  ]      15h [ x

 

]          30h [  ] 20 

Tipo da disciplina Período da disciplina (30 ou 15h) 

presencial   [ x

 

]     on-line  [  ]    semi-presencial   [ ] 10/04/2018 a 13/04/2018 

 
Participação de convidado? (até 50% da carga horária, em forma de seminários) 

SIM [ x

 

]       NÃO [  ] 

Dados da participação e do participante 

nome [ Marcos Goldnadel ]       instituição [ UFRGS ]          carga horária [ 15hs ] 

 
 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 

SIM [x ]       NÃO [ ] 

 
Programa 

O curso propõe uma apreciação do pensamento griceano e de sua contribuição para a compreensão do 

processo de produção de sentido em linguagem verbal. A partir da consideração do papel do 

reconhecimento de intenções na interpretação de enunciados linguísticos, o debate avança para a 

explicitação do modelo de análise pragmática proposto por Grice, de modo a delinear o conceito de 

implicatura conversacional, proposto em seus artigos e conferências. A aplicação desse modelo é 

realizada, em seguida, na análise do modo de produção de implicaturas generalizadas, que é realizada a 

partir da consideração de reformulações recentes do modelo griceano. Por fim, aborda-se a implicatura 

de relevância, tema que expõe certos limites da análise proposta por Grice e aponta para novas 

perspectivas teóricas. Listamos os pontos que serão abordados a cada encontro: 

 

1. Reconhecimento de intenções nas interações comunicativas 
 

2. Plano Geral do pensamento griceano e propriedades das implicaturas conversacionais  

 

3. Implicaturas conversacionais generalizadas 

 

4. Implicatura de relevância: limites e revisões 
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Belo Horizonte, 27  de outubro de 2017 

 

Márcia Cançado 

PROFESSOR(A) 

Pré-requisitos 

É desejável um conhecimento básico de Semântica e Pragmática. 

Outras exigências 

      


