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RESUMO: Este simpósio abriga propostas de discussão teórica e metodológica de estudos            
sobre estratégias textuais de argumentação. Trataremos, prioritariamente, de trabalhos que          
aceitem a ideia de argumentação como uma tentativa de modificar, de reorientar, ou mais              
simplesmente, de reforçar, pelos recursos da linguagem, a visão das coisas por parte do              
alocutário e ainda como a tentativa de fazer aderir não somente a uma tese, mas também a                 
modos de pensar, de ver, de sentir. A Teoria da Argumentação no Discurso (AMOSSY, 2018)               
consiste em uma reorientação da retórica (clássica e nova) como um ramo da Análise do               
Discurso Francesa. Amossy assume o pressuposto de que a argumentação é intrínseca ao             
funcionamento discursivo e de que, portanto, não existem discursos “não argumentativos”,           
mas sim modos distintos de manifestar a argumentatividade nos discursos. Assumimos o            
pressuposto, juntamente com Cavalcante (2017) e Macedo (2017), de que não apenas todo             
discurso manifesta um posicionamento, mas também todo texto é motivado por uma            
orientação argumentativa, ainda que implícita, buscando influenciar os modos de ver, de            
pensar e de sentir do(s) interlocutore(s). Amossy afirma que essa inclinação genuína de todo              
discurso a exercer influência sobre o outro consiste em sua dimensão argumentativa.            
Cavalcante (2017) afirma que a diferença entre “visada argumentativa” e “dimensão           
argumentativa” reside no texto, não no discurso, já que, para a autora, assim como para nós,                
todo discurso é argumentativo por se contrapor a outros discursos. Portanto, quando Amossy             
diz que há “discursos” de visada argumentativa (AMOSSY, 2011), em que o locutor busca              
persuadir seu(s) interlocutore(s), apresentando-lhes uma tese, acreditamos que ela se refira a            
textos que se constroem em direção a uma opinião central. E, quando Amossy fala em               
“discursos” de dimensão argumentativa, está se referindo, na verdade, a inúmeros outros            
textos que não se organizam em torno de uma tese com seus argumentos. Convidamos              
pesquisadores, professores e alunos a refletirem sobre a frutífera articulação entre estudos            
retóricos, discursivos e linguístico-textuais, que evidenciem outros modos de procedimento          
argumentativo para além das técnicas argumentativas e das figuras retóricas. Ponderamos           
sobre as próprias noções de argumentação e de persuasão pelas quais se pautavam as              
abordagens teóricas herdeiras da Retórica e da Nova Retórica, assumindo o pressuposto de             
que existe uma forte influência das práticas sociorretóricas dos gêneros sobre os modos de              
tecer a argumentação em textos. As estratégias persuasivas mobilizadas por meio de recursos             
textuais podem operar tanto numa retórica do dissenso (em situações de polêmica) quanto             
numa retórica do consenso. Os interlocutores negociam, em todo texto, diferentes modos de             
construir sentidos e referentes, reelaborando-os a todo instante, em função do contrato            
comunicativo estabelecido, o que inclui os papéis sociais postos em cena durante as             
interações. 

 



 

 
PALAVRAS-CHAVE: Estratégias textuais; Retórica; Interdiscurso; Gêneros; Tentativa de        
persuasão. 

 


