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RESUMO: As variadas redes sociais constituem um dos mais significativos meios de            
interação, especialmente a partir do surgimento da Web 2.0. Por suas características            
tecnológicas, esses sistemas digitais imprimiram formas de atuação linguageira, marcadas          
pela diversidade de possibilidades de discursivização oferecidas pelos recursos tecnológicos.          
Os diferentes ecossistemas digitais como Fecebook, Tweeter, Youtube, WhatsApp, Instagram,          
entre outros, têm suas peculiaridades tecnológicas e de uso das linguagens verbal e não verbal               
e agrupam usuários por afinidades. Ainda que as redes sociais sejam utilizadas por públicos              
variados com uso cada vez mais frequente, pouco se estudam os processos de discursivização              
envolvidos nessas interações online. Pode-se também afirmar que as redes sociais constituem            
um espaço de intensa troca, muitas vezes acalorada, em que as emoções e a violência afloram 
com assiduidade, acionando manifestações tecnológicas e discursivas específicas a cada          
ecossistema. Esse contexto sociocultural caracteriza um campo vasto de investigação, que           
abarca várias dimensões, entre elas, a hipertextual, a genérica, a interacional, a enunciativa, a              
metodológica, a educacional, a ético-juridíca, apenas para citar algumas. Além disso, as            
características peculiares, muitas vezes inusitadas, lançam questionamentos acerca do estatuto          
da argumentação nas interações que ocorrem nas redes. Considerando esse contexto, cabe            
perguntar: Qual o estatuto da argumentação nas interações nas redes sociais? Como as pessoas              
interagem nas redes sociais fazendo uso das diferentes possibilidades tecno-linguageiras?          
Como as emoções são marcadas nos diferentes ecossistemas digitais? Que funções a violência             
exerce nas redes? Com base nesses questionamentos, o simpósio tem por objetivos possibilitar             
a discussão sobre a argumentação nas redes sociais e sobre o discurso de emoção e sua                
manifestação conforme as peculiaridades dos ecossistemas. Tendo em vista os objetivos           
estabelecidos, o simpósio acolherá trabalhos de diferentes perspectivas teóricas que tematizem           
e problematizem a argumentação e/ou as diversas manifestações discursivas, o discurso das            
emoções, a violência nos ambientes tecnológicos digitais, especialmente as redes sociais.           
Espera-se, com os trabalhos apresentados e as discussões suscitadas, avançar nessa área de 
investigação, contribuindo para uma melhor compreensão dos fenômenos tecnológicos e          
linguageiros implicados nas interações que acontecem nas redes sociais. 
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