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Modos de argumentar em revistas impressas do mundo dos negócios  

 
O objetivo de nossa pesquisa é investigar os diferentes modos pelos quais os 
mecanismos de argumentação, persuasão e manipulação se manifestam em 
textos de revistas impressas da esfera social de negócios empresariais.   
Nosso trabalho está alicerçado nas teorias relacionadas às disciplinas: Retórica, 
Nova Retórica, Semiótica e Análise do Discurso. No que se refere às estratégias 
argumentativas, servem-nos de base tanto os preceitos de Chaïm Perelman e 
Lucie Olbrechts-Tyteca, autores do Tratado da argumentação: a Nova Retórica, 
como também os recentes desenvolvimentos teóricos de estudiosos, a citar, 
Michel Meyer, Olivier Reboul e Lineide Mosca, entre outros. Da Semiótica 
francesa, adota-se o modelo teórico-metodológico pilar dessa teoria, o percurso 
gerativo de sentido, proposto pelo pesquisador A. J. Greimas, baseando-nos ainda 
em seus continuadores, que avançaram nos estudos relacionados à semiótica não 
verbal (visual) e às paixões.  
Por meio dos postulados teóricos dessas disciplinas, tratadas em 
interdependência e complementaridade, espera-se chegar a resultados 
satisfatórios no exame atencioso dos textos de nosso corpus, avançando um 
pouco mais nos estudos que envolvem tais conceituações.  
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