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RESUMO: Nossa proposta para o Simpósio Temático Enunciação e as diferentes abordagens            
linguísticas é a de reunir trabalhos advindos de abordagens teórico- metodológicas que tratam             
de questões da linguagem cuja análise incide sobre o funcionamento semântico-enunciativo           
da nomeação (nome próprio), designação, formação nominal, performatividade, enunciados         
vocativos, argumentação, procedimentos de reescrituração e articulação, conceitos que         
fundamentam a Semântica da Enunciação, e também do conceito de argumentação inspirado            
em Ducrot e Carel, para quem a argumentação está inscrita na língua e o sentido de uma                 
entidade linguística/segmento linguístico se dá exclusivamente numa abordagem linguística,         
na argumentação. (DUCROT, 1987). Fazemos a presente proposta a partir das pesquisas            
desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade do Estado de            
Mato Grosso/Unemat, na perspectiva da enunciação desenvolvida por Eduardo Guimarães          
(2002, 2011, 2018) e Luiz Francisco Dias (2018). Este trabalho se constitui pela oferta de um                
leque de disciplinas obrigatórias e eletivas nas diferentes abordagens da enunciação no            
currículo do Programa de Pós-graduação, e na produção de textos fora de área por mestrandos               
e doutorandos de outras áreas do conhecimento. Nessa perspectiva, este simpósio propõe abrir             
um significativo campo de investigação da enunciação que vem sendo desenvolvido nas IES             
de vários estados brasileiros e em países vizinhos, como a Argentina. O simpósio objetiva              
também, nesse espaço de interlocução, uma discussão teórica sobre as questões de linguagem             
com participantes de outras IES, a partir da premissa de que a enunciação é “o acontecimento                
do funcionamento da língua no espaço de enunciação, espaço de relações de línguas e falantes               
no qual elas funcionam na sua relação com os falantes” (GUIMARÃES, 2018, p. 23); e “a                
significação é o que se apresenta por aquilo que se diz” (Idem, p. 13-14) no acontecimento do                 
dizer, a enunciação. Dada a presente proposta, serão aceitos trabalhos que estejam            
relacionados às pesquisas que tratam da significação da linguagem no domínio dos estudos             
enunciativos. 
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