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RESUMO: Pela Análise de Discurso (Pêcheux, 2004; Orlandi, 1987; 1996; 1998; Mariani,            
2004; Lagazzi, 2019), perspectiva teórica que toma a argumentação em seu funcionamento            
constitutivo, como incontornável à língua, visto que todo dizer é já e sempre uma              
argumentação, propomos neste Simpósio agregar reflexões e produções que, no espaço do            
poético, problematizem a relação discurso e argumentação. O poético, nos termos de Orlandi             
(1987), inscreve-se como um discurso lúdico, porque comporta a polissemia de sentidos em             
relação ao referente, frente aos seus interlocutores, e, para Pêcheux (2004, pág. 58) o poético               
define-se como um deslizamento inerente a toda linguagem, em que “o poeta seria apenas              
aquele que consegue levar essa propriedade da linguagem a seus últimos limites [...]”, como              
um seu acelerador de partículas. Assim, perguntamos pela argumentação, enquanto jogo, na            
relação com o sujeito que fala e se significa na/pela arte. Os diferentes materiais de leitura                
constituem-se espaço produtivo às reflexões que propomos, pois que, de certo modo, põe em              
questão o funcionamento discursivo da argumentação no espaço do discurso poético. Ao            
tomar como foco a relação entre o poético e o sujeito, para além das combinações entre os                 
significantes na língua, supomos a argumentação esteticamente marcada no romance, no           
conto, na canção, na crônica, no poema, bem como na instalação artística, na fotografia, no               
filme, etc..., considerando o gesto discursivo de interpretação da imagem, a partir de Lagazzi              
(2019), também pelo funcionamento da relação entre o intradiscurso e o interdiscurso, a             
memória discursiva. Assim, este Simpósio propõe-se como espaço à exposição de trabalhos            
que, pela Análise de Discurso, tomem a argumentação como funcionamento da linguagem, no             
modo próprio de suas diferentes materialidades simbólicas. A partir de Orlandi (1998), a             
antecipação “do que o outro vai pensar é constitutiva de todo discurso” de modo que, para a                 
autora, é no mecanismo da antecipação que repousa o funcionamento discursivo da            
argumentação. Logo, “argumentar é prever, tomado pelo jogo de imagens”. ORLANDI, 1998            
Assim, como considerar a argumentação no jogo imaginário entre o sujeito que enuncia pelo              
poético (em suas diferentes materialidades simbólicas), a materialidade poética, e o sujeito            
apreciador (sujeito-leitor ou expectador)? 
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