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RESUMO: Partindo-se do pressuposto que todo ato de comunicação carrega consigo um            
aspecto intencional ou propósito discursivo, visto que, conforme Bakhtin (2004), a língua é             
interação social permeada de posições ideológicas, é possível concluir que, ao produzirem            
textos, os indivíduos utilizam recursos linguísticos que possibilitam evidenciar suas intenções           
comunicativas. Os itens lexicais, por exemplo, não só estabelecem nexos coesivos como            
também fornecem “pistas” sobre as intenções do autor, portanto, ler um texto é perceber o               
direcionamento estabelecido pelo jogo de relações através dessas e outras “pistas”; é            
desvendar a “trama” de sua significação. Ducrot defende que a argumentação é inerente à              
língua; Koch (2006), por sua vez, afirma que o ato linguístico fundamental é a argumentação,               
ou seja, o de orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões. A todo discurso               
subjazeria uma ideologia num sentindo amplo do termo. Fiorin (2015) explica que todos os              
discursos são argumentativos porque o modo de funcionamento real do discurso é o             
dialogismo e porque o enunciador sempre pretende que suas posições sejam aceitas. Na             
Semântica Argumentativa, segundo Koch (2004, p.21), encontra-se a “visão da língua como            
intersubjetividade”, aliada à visão de Voght (1980) para quem a língua é “ação dramática”.              
Ao tratar da intencionalidade na produção da linguagem, Koch (2004) recorre aos estudos de              
Voght (1980) para explicar que todo enunciado diz algo de um certo modo. Ao dizer, faz                
valer uma significação, um sentido primeiro. Ao mostrar, por meio de marcas linguísticas,             
representa-se a si mesmo, cria um sentido segundo. Essa base reflexiva permite admitir que              
“todo enunciado é sui-referencial”. Para Mariani (2003), na linguagem, tudo depende das            
condições de produção das palavras, enunciados e textos, do forma como as disputas pelos              
sentidos vão se dando em função das relações de força atuantes na sociedade. Com base nas                
concepções apresentadas, neste simpósio, propomo-nos a refletir sobre os efeitos          
argumentativos observados no uso do léxico em textos literários e não literários. Pretende-se,             
portanto, uma abertura para investigações e discussões sobre a apropriação das palavras da             
língua portuguesa nos textos com a intenção de julgar, opinar, persuadir, convencer. Os             
trabalhos submetidos a esse simpósio deverão deixar explícitos, sobretudo, o (s) seu (s)             
objetivo (s), sua metodologia, seu escopo teórico, seu corpus e as principais conclusões,             
mesmo que preliminares. 
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