2º COLÓQUIO LEITURAS DE EMILE BENVENISTE
PASSO FUNDO – RS, 9 e 10 de agosto de 2018.
1. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:
Universidade de Passo Fundo- UPF
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM
Universidade Federal do Rio Grande – FURG
Universidade Federal de Pelotas - UFPEL
2. ORGANIZAÇÃO
Profª Dr. Claudia Toldo (UPF)
Prof. Dr. Valdir do Nascimento Flores (UFRGS)
3. COORDENAÇÃO GERAL
Profª Dr. Claudia Toldo (UPF)
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PARTICIPANTES
Profª Dr.Alena Ciulla (UFRGS)
Profª Dr.Carmem Luci Costa Silva (UFRGS)
Profª Dr.Carolina Knack (FURG)
Profª Dr.Célia De La Mea (UFSM)
Profª Dr.Claudia Toldo (UPF)
Profª Dr.Daiane Neumann (UFPEL)
Profª Dr.Heloísa Monteiro Rosário (UFRGS)
Prof.ª Dr. Luiza Milano (UFRGS)
Profª Dr.Marlete Diedrich (UPF)
Profª Dr.Patrícia Valério (UPF)
Profª Dr.Silvana Silva (UFRGS)
Prof. Dr. Valdir do Nascimento Flores (UFRGS)

5. APRESENTAÇÃO
O 2º COLÓQUIO LEITURAS DE EMILE Benveniste é uma atividade a realizar-se
no âmbito do Acordo de Cooperação entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por
intermédio do Instituto de Letras, com interveniência do Programa de Pós-Graduação em Letras,
e a Universidade de Passo Fundo, através do Programa de Pós-Graduação em Letras,
objetivando a colaboração e o intercâmbio de atividades de pesquisa e desenvolvimento entre os
Programas.
O 1º Colóquio Leituras de Émile Benveniste ocorreu em 2014, na Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Naquele momento, reuniram-se os
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pesquisadores durante dois dias para discutir a produção que se desenvolvia em torno do
pensamento de Émile Benveniste. Na sua primeira edição, o Colóquio não contou com público
externo; todos os participantes ali estavam, a convite, para expor suas ideias, para vê-las
debatidas e para ouvir o que os demais tinham a dizer sobre a obra do linguista. Foram
abordados aspectos epistemológicos da teoria da enunciação de Benveniste, suas relações com
outras áreas de estudo, além de aspectos metodológicos do campo da enunciação.
Como se pode notar, a intenção era, na época, focar o debate sobre os estudos
enunciativos de/sobre Benveniste. As atas do Colóquio estão reunidas em um número especial
da Revista Letras de Hoje (cf. v. 39, n. 4, dez. 2004).
Hoje, o cenário mudou: não se admite mais estudar a dita teoria da enunciação de
Benveniste separadamente da sua teoria da linguagem; vários manuscritos do autor foram
publicados indicando horizontes ainda não pensados para o conjunto da sua reflexão, teses
foram escritas e novas interpretações estão em franco desenvolvimento. É tempo, portanto, de
retomar o debate para, a partir disso, projetar novas perspectivas.
Nesse sentido é que se propõe este 2º Colóquio Leituras de Émile Benveniste. A ideia é
manter a mesma estrutura de funcionamento do anterior, quer dizer, um pequeno grupo de
especialistas reunidos para o debate. No entanto, agora, admite-se que o debate seja aberto à
comunidade de alunos de Programas de Pós-graduação, na condição de assistência ao evento.
O foco deste 2º Colóquio também é distinto do que foi feito em 2004: desta vez, cada
pesquisador convidado deverá escolher para apresentar um texto de Émile Benveniste.
Em outras palavras, espera-se que cada pesquisador escolha um texto do linguista que
considere fundamental para o desenvolvimento de algum ponto da teoria da linguagem do
autor e o comente hermeneuticamente. A ideia é ver que leituras na atualidade estão sendo
feitas dos trabalhos de Benveniste.
A exemplo do que foi feito na sua primeira edição, nesta também teremos reunidas as
atas do Colóquio em um número especial da Revista Desenredo, dedicada à exegese de alguns
textos de Benveniste.
Em termos de síntese, o Colóquio objetiva, então:
a) criar um fórum de debates em torno da teoria da linguagem de Emile Benveniste;
b) avaliar os desdobramentos da sua teoria quanto a aspectos teóricos e metodológicos;
c) discutir textos de Benveniste com o intuito de impulsionar a investigação teórica no
campo da linguística da enunciação;
d) proporcionar discussões teóricas que propiciem articulações entre áreas afins que se
podem articular pela enunciação;
e) promover a formação de redes institucionais, por meio de grupos de pesquisas que se
aproximam pelo mesmo campo teórico;
f) formalizar e aproximar pesquisas entre as instituições e pesquisadores que participarão
do Colóquio;
g) instrumentalizar, teoricamente, os estudos individuais dos professores pesquisadores, a
fim de que possam construir pontos de vista a partir das discussões estabelecidas no
Colóquio;
h) oportunizar um momento de discussão, para que se possa simplesmente estudar os
textos escolhidos e discuti-los sob diferentes vieses;
i)

oferecer aos alunos-assistentes a oportunidade de ouvir discussões teóricas, com
diferentes leituras, de diferentes pesquisadores sobre o mesmo teórico: Émile
Benveniste e seus leitores.
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6.

PROGRAMA:

9/08/2018:
8 horas:
Abertura dos trabalhos – Profa. Dr. Claudia Toldo (Coord. Programa de Pós-graduação – UPF)

DIA
HORÁRIO
8h 30min
9 horas
9h 30min
10 horas
10h 30min
11 horas
11h 30min
12horas
13h 30min
14 horas
14h 30min
15 horas
15h 30min
16 horas
16h 30min
17 horas
17h 30min

PESQUISADOR(A)
- Profª Dr. Alena Ciulla (UFRGS)
- Debate do texto
- Profª Dr. Carmem Luci Costa Silva
(UFRGS)
- Debate do texto
Intervalo café
- Profª Dr. Carolina Knack (FURG)
- Debate do texto
Intervalo almoço
- Profª Dr. Célia De La Mea (UFSM)
- Debate do texto
- Profª Dr. Claudia Toldo (UPF)
-Debate do texto
Intervalo café
Profª Dr. Daiane Neumann (UFPEL)
-Debate do texto
- Profª Dr. Heloísa Monteiro Rosário
(UFRGS)
- Debate do texto

TEXTO
A natureza dos pronomes (PLG I)
Forma e sentido na linguagem (PLG II)

Estrutura da língua e estrutura da sociedade (PLG II)

Os verbos delocutivos (PLG I)
O aparelho formal da enunciação (PLG II)

Vista d’olhos sobre o desenvolvimento da linguística
(PLG I)
Semiologia da língua (PLG II)

10/ agosto/2018:
DIA
HORÁRIO
8h30min
9horas
9h 30min
10 horas
10h 30min
11 horas
11h30min
12horas
13h 30min
14 horas
14h30min
15 horas
15h 30min
16 horas

PESQUISADOR(A)
- Prof.ª Dr. Luiza Milano (UFRGS)
- Debate do texto
- Profª Dr. Marlete Sandra Diedrich
(UPF)
- Debate do texto
Intervalo café
- Profª Dr. Patrícia Valério (UPF)
- Debate do texto
Intervalo almoço
- Profª Dr. Silvana Silva (UFRGS)
- Debate do texto
- Prof. Dr. Valdir do Nascimento
Flores (UFRGS)
- Debate do texto
Encerramento
Intervalo café

TEXTO
“Estrutura" em linguística (PLG I)
A blasfêmia e a eufemia (PLG II)

A linguagem e a experiência humana (PLG II)

Dom e troca no vocabulário indo-europeu (PLG I)
Categorias de pensamento e categorias de língua (PLG I)
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