
                                                                                                    
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 
 
Programa de Divulgação dos Estudos sobre Discurso e Argumentação - ProEDA 
Grupo de Pesquisa CNPq: Estudos em Linguagem, Argumentação e Discurso – ELAD 
 
Grupo de Estudos “Teorias da Argumentação” 
 
Período: 2019.2 
Carga horária: 60 horas (12 encontros de 5 horas cada). 
Periodicidade: quintas e/ou sextas-feiras, das 8 às 13 horas. 
Local: Pavilhão Waldir Pires, 1º andar, sala do ProEDA. 
 
 
Objetivo Geral 

 Proporcionar às/aos integrantes do grupo de estudo a construção de subsídios teóricos 
relativos às teorias da argumentação para a elaboração e desenvolvimento de seus projetos 
de pesquisa em nível de pós-graduação (mestrado e doutorado) 

 
Objetivos específicos 

 Situar a argumentação como objeto de estudo, compreendendo sua natureza, para distinguir 
a especificidade da racionalidade argumentativa; 

 Conhecer alguns dos principais modelos teóricos de argumentação. 
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Marcionilo. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.  

 

Programa 
 

 Data Texto para leitura e discussão 

1. 06/09 

Chistian Plantin (2008). A argumentação. p. 07-24. 
Cap. I Os estudos da argumentação: da deslegitimação à reinvenção 

 O paradigma clássico 
 A verdade final do século XIX 
 O pós-1945: uma reconstrução por etapa 

2. 12/09 

Chistian Plantin (2008). A argumentação. p. 25-44.  
Cap II Fatos e Língua. 

 O modelo de Toulmin  
 A argumentação na língua  
 Lógica natural 

3. 20/09 

Chistian Plantin (2008). A argumentação. p. 45-62. 
Cap. III Etimemas, Topoi e Tipologias 

 O tratado da argumentação 
 Entimema 
 Topos 
 Tipologia dos argumentos 



                                                                                                    
 

4. 04/10 

Chistian Plantin (2008). A argumentação. p. 63-79. 
Um modelo dialogal 

 A argumentação dialogada 
 Do desacordo conversacional ao desacordo argumentativo 
 Graus e formas de argumentatividade 
 Os papeis argumentativos: Proponente, Oponente, Terceiro. 

5. 10/10 
Ruth Amossy (2018). A argumentação no discurso. p. 7-14; 15-50 
Prefácio e introdução 

6. 18/10 

Ruth Amossy (2018). A argumentação no discurso. p. 15-50 
 Os fundamentos retóricos da análise argumentativa 

o A retórica restrita a um tratado de figura 
o A Nova Retórica de Chaim Perelman 

 Os fundamentos lógicos da análise argumentativa 

7. 24/10 

Ruth Amossy (2018). A argumentação no discurso. p. 15-50 
 Os fundamentos pragmáticos da análise argumentativa 

o A pragma-dialética 
o A argumentação na língua 
o Os enfoques conversacionais da argumentação 

 A análise argumentativa do discurso: seus procedimentos e seus efeitos 
 Qual é a extensão da argumentação no discurso? 

8. 01/11 

Rui Alexandre Grácio. A Argumentação na Interação. p. 15-43 
Perspectivas teóricas 

 Introdução 
 Considerações teóricas 
 A argumentação na interação 

9. 07/11 
Rui Alexandre Grácio. A Argumentação na Interação. p. 43-53 

 A análise das argumentações de um ponto de vista interacionista 
Uma definição de argumentação do ponto de vista interacionista 

10. 14/11 

Rui Alexandre Grácio. A Argumentação na Interação. p. 57-62 
 “Não fujas do assunto”! – O que é que o teorizador da argumentação 

retórica pode aprender com este imperativo 
 Ignoratio belenci – o assunto como pólo organizador 
 Compreensão argumentação e Retórica 

11. 22/11 

Rui Alexandre Grácio. A Argumentação na Interação. p. 62-70 
 Fazer uma questão de assunto 
 Linguagem do poder e poder da linguagem 
 Em questão e decisão 

12 28/11 

Rui Alexandre Grácio. A Argumentação na Interação. p. 71-89 
 Compreensão, argumentação e retórica 
 A hermenêutica como estudo dos processos da compreensão na 

comunicação 
 A tríade da comunicação retórica 
 O conflito das interpretações e a argumentação 
 Da interpretação à ação 
 A co-construção persuasiva e incomensurabilidade dialógica 

 


