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RESUMO: Tendo em vista a proliferação de gêneros discursivos nos diferentes meios de             
comunicação e seu poder de persuasão, sente-se a necessidade de preparar os jovens leitores              
para compreender a força dessa linguagem de modo a ativar respostas adequadas a essas              
propostas. Geralmente tais gêneros são constituídos por imagens que integram os enunciados            
escritos, mas muitas vezes ignoradas ou descartadas por não serem avaliadas em sua             
relevância na constituição de sentido. Entretanto elas estabelecem com a linguagem verbal            
relações dialógicas, constituindo uma unidade enunciativa, conforme propõe Brait (2013),          
consideradas, portanto, parte integrante de tais gêneros. Assim como a linguagem verbal            
explora recursos argumentativos de natureza retórica, as imagens enfatizam os argumentos           
expressos nos textos verbais, consolidando-os. Enfatizam, assim, posicionamentos do         
enunciador de efeito persuasivo. Conhecer essa problemática pode auxiliar os possíveis           
leitores a observar com mais cuidado tais relações. Portanto, o objetivo desse simpósio é              
propiciar o debate que se instaura a partir da argumentação expressiva da linguagem             
verbo-visual em diferentes gêneros discursivos, tais como os midiáticos e os publicitários,            
considerados como enunciados verbo-visuais. Para cumprir essa proposta toma-se como          
fundamentação a teoria dialógica da linguagem de Bakhtin e do Círculo. Nessa vertente,             
consideram-se os conceitos de gênero discursivos e seus elementos constitutivos, tais como            
tema, forma composicional e estilo com o intuito de analisar os recursos argumentativos             
agenciados na composição enunciativa. Como propõe Bakhtin (2016), além dos elementos           
constitutivos, os enunciados concretos expressam atitudes responsivas com o intuito de           
provocar respostas de seus destinatários. Desse modo, a forma composicional e o estilo,             
constituídos pelos recursos semânticos, sintáticos e imagéticos tornam-se argumentos         
consistentes de efeito persuasivo. Além desses elementos expressivos é preciso considerar o            
conceito de signo ideológico, na perspectiva de Volóchinov (2017), considerando não só as             
palavras como expressão de valores ideológicos, mas também as imagens visuais, compostas            
por formas e cores na constituição de sentido e de manifestação de posicionamentos             
axiológicos. Espera-se com essa proposta explorar categorias de análise sugeridas por essa            
teoria, como um desafio para ampliar a capacidade interpretativa no ensino de leitura. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gêneros discursivos; Linguagem verbo-visual; Argumentação;      
Teoria dialógica da linguagem. 

 


