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RESUMO: A linguagem humana, compreendida como atividade social, é um meio pelo qual             
os indivíduos interagem uns com os outros, já que “um signo só pode surgir em um território                 
interindividual” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 96, itálicos do autor). O homem constitui-se,           
portanto, como sujeito na linguagem e pela linguagem, pois esta é a condição fundamental              
para o processo de comunicação, que tem como material privilegiado a palavra. Nesse             
sentido, este Simpósio Temático (ST) problematiza discussões que, compreendendo a          
argumentação como uma estratégia dialógica de acento valorativo, de apreciação, reflitam           
sobre a concepção de que não é do dicionário que o falante tira a palavra, mas de lábios                  
alheios, em contextos e com intenções argumentativas também alheios, com pontos de vista             
específicos e acentos valorativos sócio-historicamente situados (BAKHTIN, 2015). Assim, a          
justificativa deste ST, articulando Discurso e Argumentação, corresponde à necessidade de           
contribuir com reflexões acadêmicas que concebam os fenômenos linguístico-discursivos a          
partir de situações concretas de comunicação e de interação, uma vez que o cotidiano das               
pessoas é marcado por inúmeras práticas que envolvem o uso efetivo da língua e que colocam                
em atividade as múltiplas faces disponibilizadas por ela, permitindo a utilização de específicas             
formas de interação, denominadas de gêneros do discurso. Os objetivos deste ST consistes em              
reunir trabalhos voltados para abordagens enunciativas e dialógicas da linguagem, procurando           
descrever seu funcionamento em diferentes campos de comunicação discursiva, orais e/ou           
escritos, como o midiático, o religioso, o pedagógico, o político etc. materializados em             
diversos gêneros discursivos, bem como fomentar reflexões que estabeleçam a relação entre            
discursos, argumentação e ensino de línguas, na tentativa de, a partir de ações pedagógicas,              
formar sujeitos leitores/escritores críticos via análises de enunciados concretos. Para tanto,           
aceita trabalhos que divulguem pesquisas – em andamento e/ou concluídas – fundamentadas            
na perspectiva da Análise de Dialógica do Discurso (Bakhtin e o Círculo – Volóchinov,              
Medviédev) e que trabalham os processos de produção de sentidos e de suas determinações              
histórico-sociais, seja no âmbito da análise de gêneros diversos, seja na análise destes gêneros              
em contextos de ensino-aprendizagem de línguas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Dialogismo; Argumentação; Gêneros Discursivos; Ensino de       
Línguas. 

 


