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RESUMO: A argumentação é um setor da atividade humana que sempre exerceu fascínio,             
desde a retórica dos antigos, que dela fizeram o próprio fundamento das relações sociais, at               
hoje, quando voltou a ser tema de investigação de inúmeros trabalhos acadêmicos. Em meio a               
essa sociedade da qual somos membros, a todo instante, explicitamos nossas opiniões que, por              
vezes, desencadeiam posicionamentos divergentes, que podem ser debatidos e confrontados          
por meio de uma interação social – fato que confere dinamicidade às relações humanas.              
Balizados pelas teorias que compreendem o texto como discurso e prática social, este             
simpósio pretende fazer uma descrição da mecânica argumentativa, ou atividade cognitiva,           
subjacente a todo ato de linguagem, para mostrar como o sujeito do discurso pode valer-se de                
estratégias diversas para convencer/persuadir o destinatário, em uma situação particular de           
comunicação. No campo da argumentação, torna-se necessário distinguir o ato de convencer            
do de persuadir, uma vez que, no primeiro caso, pretende-se fazer com que o outro pense de                 
uma maneira, no segundo, que aceite o argumento e aja de um determinado modo. Dessa               
forma, enquanto o ato de convencer gerencia a informação, demonstrando e provando uma             
tese, com base em argumentos, no ato de persuadir, objetiva-se gerenciar a emoção do outro e                
conseguir sua irrestrita adesão às teses apresentadas. Dessa forma, conclui-se que o ato             
argumentativo não pode ser julgado a não ser em função das restrições impostas pela situação               
comunicativa e em função da identidade social e discursiva dos interagentes, bem como do              
projeto de fala em que o sujeito procura veicular as estratégias de comunicação. Enfim, é               
preciso verificar ainda que, ao tratar da argumentação como uma prática social, deve-se             
determinar não somente o gênero e os modos de organização discursiva, mas as condições de               
produção da enunciação, que não são apenas linguístico-textuais, mas situacionais, em que se             
pode observar melhor como os jogos de manipulação e de contra-manipulação são            
engendrados nas trocas linguageiras. Os trabalhos apresentados no simpósio deverão optar por            
um viés linguístico-discursivo, cujos objetivos ensejam analisar a intencionalidade         
argumentativa dos produtores dos textos. Para isso, um diálogo entre os principais autores que              
tratam do processo da argumentação é desejável, a saber: Amossy (2014, 2018), Charaudeau             
(2007, 2009, 2011), Ducrot (1988), Fairclough (2001), Koch (2008), Perelman e Olbrechts-            
Tyteca (2005), Plantin (2008), Reboul (2004), Van Dijk (2010), dentre outros. O corpus de              
análise preferencialmente será formado por textos da mídia impressa ou online. 
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