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Conflitos discursivos: estudo das estratégias argumentativas do apóstolo
Paulo frente à diversidade de auditórios.
A nossa pesquisa visa a refletir sobre a construção da imagem que o orador
produz de si mesmo - como estratégia argumentativa frente a auditórios
diversificados - observando as adaptações a que essa representação é submetida.
O corpus é composto por discursos (traduzidos diretamente da língua grega) do
apóstolo Paulo dirigidos a públicos de lugares e culturas diferentes.
Como base teórica, servimo-nos dos conceitos de Chaïm Perelman – que na Nova
Retórica retoma os estudos retórico-argumentativos desenvolvidos por Aristóteles
– bem como os trabalhos de Michel Meyer, Ruth Amossy, Christian Plantin,
Lineide Mosca, entre outros, relativos às estratégias argumentativas. Quanto à
gramática da língua grega, utilizamos o arcabouço teórico de Henrique Murachco,
para quem a tradução deve levar em conta as relações semântica, lógica,
orgânica e funcional da língua.
A partir da relação discursiva entre enunciador e enunciatário e da verificação das
adaptações e estratégias retóricas do primeiro em função do segundo, o nosso
estudo pode contribuir para as discussões sobre as condições de produção dos
enunciados e de seus objetivos.
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