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Resumo: O interesse atual pela argumentação no campo das Ciências Humanas, em geral, e 

no campo das Ciências da Linguagem, em particular, justifica-se pela sua própria história, 

marcada por eventos fascinantes e trágicos a um só tempo. Pela maestria nas artes do logos, 

a Górgias foi consagrada uma estátua de ouro em Delfos, na antiga Grécia, no vale de Apolo; 

Cícero, por sua vez, teve as suas mãos (expressivas!) e a sua cabeça (perspicaz!) cortadas e 

exibidas, para servir de exemplo àqueles que se aventurassem em discursos demolidores; na 

Basílica de Pádua, na Itália, encontra-se, numa redoma de vidro, a “língua viva” de Santo 

Antônio, exposta turisticamente como um ícone majestático e metonimicamente significante 

de sua habilidade oratória; Chico Mendes, Nelson Mandela e outros tantos são paradigmas do 

belo e do trágico que rondam, ao mesmo tempo, a argumentação, hábeis que eram, com suas 

cabeças pensantes, no manejo da língua e dos gestos frente aos problemas coletivos do 

mundo contemporâneo. No plano ético-político-jurídico, faz parte de uma tópica recorrente 

associar a Democracia à Retórica, sendo esta constitutiva funcionalmente daquela, uma vez 

que é preferível resolver as questões sociais pela força civilizadora do debate do que pela 

violência. Por esses e outros legados, notícias ou simplesmente pelo fascínio que o assunto 

proporciona, à(s) Análise(s) do Discurso a argumentação não poderia passar despercebida. No 

campo geral da AD, não são poucas as problemáticas de cunho essencialmente conceptual que 

devemos manejar, no rastro de uma longa tradição retórica, assim como não são simples os 

desafios com os quais nos deparamos diante da tarefa de analisar discursos autênticos. O que 

vem a ser a argumentação? Como defini-la/adaptá-la teoricamente de modo operativo para a 

tarefa de analisar discursos? Trata-se de um modo de organização da materialidade 

textual/discursiva (ao lado da narração, da descrição etc.) ou de uma propriedade retórica 

passível de se manifestar em toda a linguagem em funcionamento? A argumentação é parte 

da retórica ou sinônimo dela? O que as diversas perspectivas/orientações podem oferecer 

como suporte teórico (ética, linguística, lógico-cognitiva, social)? Quais os tipos de argumento 

e/ou as modalidades de provas retóricas? Como se materializam linguística e discursivamente? 

Em função desses questionamentos, e dada a importância da Retórica e da Argumentação no 

cenário atual das Ciências Humanas, este GT pretende reunir propostas de comunicação que 

permitam construir um ambiente de debate em torno de 2 eixos de problemas 

interdependentes: (i) a presença e as possíveis definições do vocábulo argumentação na AD, 

de acordo com um ou outro quadro teórico e (ii) a questão das provas retóricas (logos, ethos, 

pathos) e/ou outras tipologias de persuasão (argumento de autoridade, ad hominem, falácias 

em geral etc.), enfocando-se o “como” captá-las linguística e discursivamente. As 

comunicações, desde que tangenciem substancialmente esses problemas, poderão se encaixar 

em quadros diversificados da AD (Pêcheux, Maingueneau, Charaudeau, Fairclough, Amossy 

etc.), dialogando, obviamente, com outras áreas do conhecimento e com a Retórica como um 

todo. Além disso, os trabalhos poderão ser direcionados tanto para reflexões puramente 

teóricas, quanto para práticas de análise de um corpus específico. 
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