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RESUMO: Tratar do funcionamento dos sentidos no âmbito da enunciação requer apreender,            
por meio das análises, o sentido em movimento. E. Benveniste, O. Ducrot, e E. Guimarães               
redefinem o conceito de enunciação trazendo, cada um a seu modo, o sujeito, a história e o                 
social para explicar a produção dos sentidos. Uma contribuição fundamental para tratar da             
enunciação é tratá-la como um acontecimento de linguagem. O conceito de político na             
constituição dos sentidos também é importante, pois permite explorar a divisão dos sentidos e,              
por conseguinte, dos sujeitos, a contradição, o litígio (Guimarães, 2002, 2007, 2011, 2018).             
Leva-se em consideração os locutores, alocutários e a historicidade como partes da            
constituição dos sentidos na enunciação. Dias (2018), por sua vez, trata a enunciação pela              
tensão entre referenciais históricos e pertinência do enunciado. No que diz respeito à             
abordagem analítica, o enunciado pode ser analisado através da relação de designação e de              
articulação entre as palavras que o constituem, e, assim, descreve-se os sentidos produzidos             
no texto. Guimarães (2011) define o texto como “unidade de sentido” apesar da disparidade              
dos sujeitos e dos sentidos. Os lugares sociais dos locutores e os modos de enunciar               
conduzem os argumentos nos textos direcionando conclusões. É assim que analisar           
enunciados que integram textos torna-se um desafio maior na Semântica da Enunciação, mas             
permite analisar os textos, possibilitando um modo de interpretá-los que explicite os diversos             
lugares sociais em disputa para produzir a ilusão de haver uma interpretação apenas, efeito              
este que, no cenário político atual em que circulam “muitas” certezas, consideramos            
fundamental que retorne para a discussão. Enfim, este simpósio objetiva realizar uma            
discussão voltada para fatos linguísticos diversos, seja partindo da palavra e/ou do enunciado             
e podendo, também, a partir disso, trazer uma análise de texto, realizada do ponto de vista                
semântico-enunciativo, em diferentes abordagens teórico-metodológicas. Dada a intensa        
dinâmica enunciativa na atualidade, interessam-nos pesquisas que tratem de fatos linguísticos           
do cotidiano, de meios impressos ou digitais; outra vertente de pesquisa que nos interessa é a                
do ensino: como a linguagem nos livros didáticos significa nossas práticas histórico-sociais?            
Que história nos é contada por estes livros? A análise dos sentidos das palavras, enunciados               
nos textos dos materiais didáticos podem nos apresentar modos diferentes de interpretar a             
história. 
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