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Resumo: Este Grupo de Trabalho (GT) visa à reunião de pesquisadores interessados 
no debate sobre os processos de construção da argumentação em gêneros discursivos 
de estatuto ficcional. Entendemos a ficção/ficcionalidade como uma simulação de 
mundos possíveis, como um fenômeno da comunicação em geral e como um campo que 
pode ser classificado em três categorias: (i) constitutiva, por ser inerente aos processos 
de representação (língua, código binário, dentre outros); (ii) colaborativa, por auxiliar a 
construção de alguns gêneros do discurso, embora estes se mantenham com o estatuto 
factual (publicidade, propaganda, documentário, elementos da exemplificação em geral, 
alguns gêneros ligados ao discurso didático e ao pedagógico, mapa, metáfora, 
estratégias de polidez, mentira (embora seu estatuto seja de não-verdade), etc.) e (iii) 
predominante, por possuir um estatuto ficcional dominante (romance, conto, filmes, HQ, 
charge, mapa, paródia, etc.). É interessante lembrar que qualquer gênero de discurso de 
estatuto factual pode se tornar ficcional se um autor assim o quiser. Nestes processos de 
construção da ficcionalidade, muitas vezes observamos a presença - em maior ou menor 
grau - da argumentação, daí nosso interesse em promover um debate que reúna estes 
dois fenômenos da linguagem. Não é nosso objetivo restringir teorias sobre a 
argumentação, ao contrário, queremos um espaço interdisciplinar de discussões, mas a 
diretiva de base seria aquela de Amossy (2006) a repeito da argumentação no discurso, 
ou seja, há uma dimensão argumentativa e uma visada/intenção argumentativa nos 
gêneros de discurso. Na primeira, a argumentação é concebida como uma dimensão 
constitutiva da própria linguagem, na qual a empreitada da persuasão é construída 
indiretamente não só pelos marcadores argumentativos como também por marcas 
enunciativas, pela narração e pela descrição presentes em gêneros de discurso que não 
têm como função primeira a argumentação explícita (por exemplo: um romance, uma 
letra de música, uma piada podem possuir uma dimensão argumentativa). Já a 
visada/intenção argumentativa é encontrada em alguns gêneros mais específicos, que 
oferecem uma empreitada de persuasão sustentada por uma intenção consciente e que 
oferece estratégias programadas objetivamente para este efeito (por exemplo: um 
artigo científico, uma defesa no tribunal, um editorial possuem finalidades de provar 
teses a partir de argumentos). Como já foi explicitado acima, este GT não priorizará 
correntes teóricas específicas, pois o foco da discussão incide sobre as diversas 
manifestações de processos retórico-argumentativos em gêneros de discurso 
perpassados pela ficcionalidade. 
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