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RESUMO: A argumentação tem tido um importante espaço como tema de discussão nos             
grupos de pesquisa que tomam o texto como objeto de estudo. Revisitada em diferentes              
trabalhos (AMOSSY, 2017; 2018; PLANTIN, 2011; ADAM, 2010; 2019; CHARAUDEAU,          
2008) ou retomada (ARISTÓTELES, 2010; PERELMAN &amp; OLBRECHTS-TYTECA,        
1996; DUCROT; 1984) nas perspectivas textual/discursiva, pragmática ou no que se tem            
delimitado como argumentação no discurso, as teorias apresentam constantes acréscimos e/ou           
reformulações, não se limitando a um único campo ou universo de pesquisa. Considerando a              
complexidade do objeto de estudo texto, necessariamente constituído por multissistemas,          
interessa-nos neste simpósio refletir sobre o impacto desses acréscimos e reformulações para            
a textualidade. Ao colocar o texto como nível de análise, este simpósio tem como objetivo               
discutir o que há de argumentativo no texto, ao mesmo tempo em que problematiza o seu                
fazer argumentativo. As discussões tomam como quadro teórico basilar a Linguística textual,            
a qual, segundo Cavalcante (2016), tem estudado aspectos da argumentação em diálogo com             
diferentes perspectivas teóricas, resultando em: i) trabalhos orientados pela Teoria dos Blocos            
Semânticos, ii) estudos que seguem a Análise Textual dos Discursos, com base em             
Jean-Michel Adam, iii) trabalhos que adotam os critérios da Semiolinguística de Patrick            
Charaudeau, iv) estudos que se fundam em postulados da Retórica e da Nova Retórica e v)                
trabalhos que analisam a argumentatividade discursiva seguindo a orientação de Ruth           
Amossy. O leque de perspectivas para o estudo e a análise da argumentação no texto,               
evidencia não apenas o caráter interdisciplinar da Linguística textual, em evidente interface            
com outras áreas disciplinares, mas também a complexidade do tema argumentação no texto,             
que coloca a necessidade de delimitar e refinar critérios para a análise do fazer argumentativo               
dos textos. Dessa forma, este simpósio receberá trabalhos que se voltem ao estudo da              
argumentação sob a ótica de diferentes perspectivas teóricas que tragam o texto/gênero como             
foco ou ponto de acesso através de abordagens que possam problematizar as seguintes             
relações: Argumentação e Retórica ou Nova Retórica; análises textuais/discursivas e          
argumentação; argumentação e polêmica; heterogeneidade e argumentação; gêneros em         
mídias digitais e argumentação; cognição e argumentação; pragmática, discurso e          
argumentação; semiolinguística e argumentação; multissemioses e argumentação. 
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