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RESUMO: A sessão temática põe foco nos objetos discursivos e argumentativos trazendo ao             
diálogo noções como discurso, enunciação, enunciado, arquivo, memória, polifonia, texto,          
argumentação, blocos semânticos, pressuposição, significação e sentido. Nossa mesa espera          
propostas de trabalhos que estejam ancorados em trabalhos de alguns dos seguintes autores             
franceses: Oswald Ducrot, Marion Carel, Michel Pêcheux e Michel Foucault, haja vista que             
tais autores são, no Brasil, referências obrigatórias para os estudos do discurso em projetos e               
programas de pesquisas de várias áreas das ciências da linguagem. No entanto, são raros os               
momentos produtivos de leitura conjunta, contributiva e comparativa entre esse conjunto de            
quatro autores, o que desvela uma prática isolada de exposição/ensino da teoria desses             
autores. Por essa razão, busca-se congregar pesquisadores que pensem seus objetos a partir da              
semântica argumentativa e/ou da análise do discurso tendo alguns desses conceitos como            
categoria de análise. O objetivo principal dessa sessão temática é abrir reflexões diversas nas              
linhas desses quatro autores que discutam, à luz de um ou mais de um deles, suas obras,                 
conceitos e metodologias e, com isso, apresentar análises de corpora diversificados. O            
delineamento metodológico da sessão orienta para que, no decorrer das apresentações, que se             
valha de um ou mais de um desses autores, possa-se se tecer um panorama produtivo para se                 
pensar a riqueza de leituras conjuntas desses quatro autores, marcando diálogos, leituras e             
diferenças. Esperam-se então que, nas suas distintas epistemes e autonomias teóricas, os            
proponentes tragam seus diferentes objetos no intuito de contribuir entre si para o campo              
complexo das teorias de linguagem, pelos seus modos de raciocínios distintos que fazem             
avançar estes dois campos, Semântica Argumentativa e Análise de Discurso, tal como            
pensadas no Brasil e na França, com vistas a produzir robustez de análises e melhor qualificar                
pesquisas brasileiras sobre a linguagem, em diversas abordagens. 
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