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Este Simpósio Temático congregará e divulgará pesquisas que se dedicam ao
estudo da condução argumentativa na tessitura dos sentidos de gêneros
discursivos, a partir de diferentes concepções teórico-metodológicas. Os
trabalhos vinculados a este simpósio terão como ponto em comum a
investigação de recursos argumentativos e semiolinguísticos nos gêneros,
considerando pressupostos teóricos que congreguem os diferentes aspectos
estudados. Nesse sentido, a presente proposta de simpósio temático tem como
objetivos: 1) possibilitar a socialização de conhecimentos e o debate sobre a
condução argumentativa das informações nos gêneros discursivos, sob diversos
olhares teóricos e percursos metodológicos; 2) divulgar pesquisas que tenham
como objeto de estudo a análise desses recursos na tessitura dos sentidos dos
textos dos gêneros discursivos. Isso porque defendemos que, na tessitura dos
sentidos dos textos, o enunciador utiliza diferentes recursos argumentativos e
semiolinguísticos de variadas formas para envolver o coenunciador. Portanto,
entendemos ser necessária a análise e descrição dos processos envoltos nessa
condução argumentativa que se revelam na tessitura de sentidos desses
gêneros. As pesquisas realizadas na perspectiva descrita devem ter como
ancoragem teórica a Nova Retórica (PERELMAN; TYTECA), cujo enfoque
abrange, dentre outros aspectos, as técnicas argumentativas para a condução
das informações; a Semiolinguística (CHARAUDEAU), que discute a
argumentação nos diferentes signos linguísticos, ou teorias que estejam
situadas no limite dessas áreas, cujo percurso metodológico deve ser definido
em função do enfoque idealizado pelo pesquisador que tenha seus estudos
voltados para investigação da argumentação e da Semiolinguística,
considerando as diversas relações de sentido dos gêneros analisados. Tendo

como referência a existência de vários estudos sob esse enfoque, constatamos
que os estudos realizados à luz dessas teorias têm revelado a recorrência de
determinados recursos argumentativos e semiolinguísticos, os quais contribuem
para o funcionamento da argumentação e persuasão nos gêneros discursivos.
Constatamos, ainda, que as pesquisas têm revelado que há uma tendência de
variação no uso desses recursos, de acordo com o propósito comunicativo do
gênero e a intenção do enunciador, o que sugere ser relevante e importante
processo de construção de sentidos. Isso porque a recorrência de determinadas
marcas linguístico-discursivas gera, em determinado gênero, nuances
contextuais exclusivas, caracterizadoras do gênero textual em análise.
Palavras-chave: Gêneros discursivos. Argumentação. Semiolinguística. Sentidos.

