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Partindo do princípio de que a argumentação atravessa e mesmo constitui os 

discursos e, ainda, que sua análise deve levar em conta “o dispositivo de 

enunciação e a dinâmica interacional, sem desconsiderar os dados institucionais, 

sociais e históricos” (AMOSSY, 2010, p. 7), o objetivo do simpósio é refletir sobre 

a argumentação em uma perspectiva que abrange tanto os estudos ancorados 

na retórica clássica quanto aqueles mais voltados para o nível linguístico. 

Pretende-se privilegiar uma discussão sobre a inter-relação entre as três 

dimensões constitutivas da argumentação a fim de destacar a importância de 

um trabalho voltado para a relação entre o linguístico, abordado na perspectiva 

de uma semântica da enunciação, e o discursivo, abordado do ponto de vista da 

Análise do Discurso. Os estudos desenvolvidos no âmbito desse recorte podem 

se voltar tanto para reflexões teóricas quanto para práticas de análise de um 

corpus específico. Agrega-se ao estudo das dimensões da argumentação o 

papel da subjetividade na argumentação, como fator determinante para a 

compreensão dos lugares de interlocução. Nesse aspecto, a análise de 

pronomes, advérbios, traços de pessoalidade e modalidade, dentre outros 

elementos linguísticos, adquire um papel decisivo para a abordagem das formas 

de argumentação, sejam aquelas configuradas por indução, dedução, exemplos, 

sejam aquelas em que a analogia e os topoï se constituem como parâmetro de 

realização. Por sua vez, a dimensão das construções discursivas, esteio de 

demonstrações, comprovações, confirmações e também da construção de 

imagens e da expressão de emoções encontra nas articulações sintáticas e 

semânticas, nas formações nominais, na constituição de referenciais de sentido, 

o portal de entrada para a compreensão dos processos argumentativos 

manifestados nas sequências textuais. Dessa maneira, a constituição desse 



grupo temático se justifica pela contribuição que os estudos nele desenvolvidos 

oferecem ao campo das relações entre discursividade e materialidades 

linguístico-enunciativas. 
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