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RESUMO: Nossa proposta de trabalho filia-se aos pressupostos de uma semântica de bases             
enunciativas balizada pelo entendimento de que, ao entrar em enunciação, as formas            
linguísticas contraem relações que determinam seus efeitos de sentido. A partir desse quadro             
teórico, defendemos a tese de que a materialidade está em interface com a enunciação, sendo               
aquela um dos componentes linguísticos a partir do qual se lida com a simbologia. Nessa               
interface, tais dimensões da língua sustentam os traços que orientam a direção argumentativa             
do dizer. Assim, entendemos que o modo de orientar argumentativamente o que é enunciado              
está inscrito no próprio funcionamento da língua (GUIMARÃES, 2018). É importante           
destacar que, em nossa perspectiva, a apreensão do enunciável só é possível tendo em vista               
um movimento de ancoragem referencial pelo qual a articulação das unidades linguísticas é             
validada, de modo a possibilitar a construção de “formulações socialmente pertinentes”           
(DIAS, 2013). Ou seja, partimos da ideia de que “as formas do dizer se vinculam às formas de                  
significar” (DIAS, 2018, p.66) e ganham pertinência enunciativa na atualidade enunciada.           
Dessa forma, este simpósio tem por objetivo reunir trabalhos que procurem analisar de que              
modo as formas linguísticas qualificam-se enunciativamente, lançando um olhar para os           
processos articulatórios constitutivos dessas formas, isto é, para as regularidades que se            
revelam nesses processos e refletem sobre os direcionamentos argumentativos que, no           
acontecimento enunciativos, são delineados. Este simpósio, portanto, pretende angariar         
propostas que mantêm contato com as reflexões situadas no campo dos estudos            
enunciativo-argumentativos dos componentes linguísticos, a fim de realizar um investimento          
de análise sobre os efeitos de sentido decorrentes da constituição social do dizer. Para tanto,               
tais trabalhos devem tomar como corpus enunciados/textos cuja regularidade e diversidade,           
no nível das estruturas morfossintáticas ou no nível das unidades maiores, a depender do              
recorte escolhido pelo(a) pesquisador(a), ofereçam uma sistematização que caminhe no          
sentido de mostrar resultados de pesquisa elucidativos para a compreensão do modo como a              
contraparte material da língua e os sentidos sócio historicamente constituídos estão em            
confluência. Além disso, que explicitem como esses elementos revelam orientações          
argumentativas, posicionamentos que se impõem por serem intrínsecos ao movimento de           
colocar a língua em funcionamento. 
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