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Resumo: Este Grupo de Trabalho pretende não só reunir e discutir pesquisas sobre 
diferentes textos e discursos humorísticos desenvolvidas sob o arcabouço teórico da 
retórica aristotélica e dos estudiosos da Nova Retórica, mas, também, dar visibilidade a 
tais estudos em um mesmo espaço temático, algo incomum nos congressos brasileiros 
ligados à área da linguagem. A retórica é, por excelência, um recurso muito necessário 
para a mudança de estados de ânimo. Presente nas polêmicas, nos esforços de 
ordenação e busca de equilíbrio, sustenta-se na capacidade do ethos do orador de 
desencadear, por meio do manejo das palavras, os movimentos anímicos do pathos. É, 
por seu poder encantatório, vinculada a todas as ações sociais e culturais. Nesse 
sentido, sedimenta ou altera estados de espírito, move a disposição, modifica 
temperamentos e, por isso, liga-se intrinsecamente ao humor, uma vez que ao 
mostrar, pela construção discursiva, o valor positivo do ético, do justo, do belo, do 
honrável e da nobreza do acordo, ressalta nuances significativas da dimensão humana 
para, como objetivo maior, capturar a benevolência do auditório. Por ser inimiga da 
neutralidade, a retórica incita os humores: quando necessário, questiona as verdades 
absolutas, os dogmas, as autoridades, os idealismos, conclama o auditório a tomar 
uma posição e, para tal, vale-se do poder incontestável das palavras de provocar o 
amor, a raiva, o ódio, a cólera, o ciúme, todas as paixões e reações enfim. Em busca 
da persuasão, articula-se para fazer rir e fazer chorar, fazer tremer e dar segurança, 
fortalecer a esperança, requerer a prudência ou a ousadia, alterar a imagem de um e 
de todos porque, sempre, toca a mola dos afetos. Pela prática da graça, o orador pode 
explorar o risível dos fatos sociais e, assim, despertar o riso do auditório. Por um 
princípio retórico simples, o contexto discursivo é determinante para o bom 
estabelecimento do acordo pretendido. Do mesmo modo, como todo ato retórico tem 
um propósito, é fundamental que o orador valha-se dos inúmeros recursos textuais, 
discursivos, quinésicos e proxêmicos possíveis para obter a persuasão. Nesse sentido, 
um requisito fundamental, em inúmeras situações de ação retórica, é a graça, condição 
essencial para mover positivamente o ouvinte por meio do riso. Partindo dessas 
considerações e das possíveis relações que se estabelecem entre retórica, 
argumentação e humor, este Grupo de Trabalho enseja, neste espaço acadêmico 
dedicado ao tema, maior interlocução de pesquisas nessa perspectiva. 
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