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Ementa:
Textos (orais ou escritos) de sucesso antecipa a resposta do leitor e responde a um discurso
amplo já em progressão. Isso coloca o escritor intertextualmente dentro de uma ampla rede de
opiniões (Bakhtin, 1986), e na comunidade cujos membros provavelmente reconhecerão apenas
certas formas de argumento como válidas e efetivas. Dentro dessa perspectiva, serão enfocados,
em especial: (a) Avaliação: Expressa a ‘voz’ textual ou a personalidade reconhecida pela
comunidade. É uma dimensão atitudinal e inclui traços que se referem aos modos como os
escritores se apresentam e expressam seus julgamentos, opiniões e compromissos. (b)
Compromisso: Os escritores se relacionam com os leitores com respeito de posições adiantadas
no texto. É uma dimensão de alinhamento, em que os escritores aceitam e se ligam a outros,
reconhecendo a presença dos leitores, trazendo-os para junto de si através de argumentos,
enfocando sua atenção, tomando conhecimento de suas incertezas, incluindo-os como
participantes do discurso e guiando-os na interpretação. Avaliação e Compromisso são dois
lados da mesma moeda e porque eles contribuem para a dimensão interpessoal do discurso, há
cruzamentos entre eles. O estudo dessas dimensões é um ponto de partida útil para explorar o
modo como a interação e a persuasão são alcançados no discurso.
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