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Resumo: O presente Grupo de Trabalho – GT – visa abordar a influência da tríade 
retórica na constituição argumentativa de textos. Diante da perspectiva bakhtiniana 

acerca da noção de gênero textual, percebe-se que a linguagem apresentada em 

eventos comunicativos possui aspectos formais e/ou funcionais que os definem e 

diferenciam-nos de outros. Esses pontos de estabilidade sinalizam para a 

heterogeneidade comunicativa, o que leva à hipótese de que, assim como os textos 

apresentam peculiaridades que os inserem em um determinado quadro genérico, seu 

desenvolvimento argumentativo também pode se instituir mediante especificidades 

passíveis de não serem apresentadas em outro(s) gênero(s). Junto a essa noção, tem-

se como relevante investigar a constituição argumentativa em diferentes gêneros 

textuais a partir de um recorte: a tríade retórica. Com essa delimitação, oportuniza-se 

enfocar um dos elementos que a constituem – a saber, o ethos, o páthos ou o lógos –, 

de modo a destacar suas peculiaridades no plano da análise. Esses elementos 

compreendem as provas aristotélicas postas a cargo da persuasão de modo a propiciar, 

ao jogo argumentativo, aproximar-se do caráter probatório. Entretanto, o quadro 

teórico-metodológico sugerido se dá por meio de uma posição que, fincando as bases 

principalmente na tradição da Antiguidade Clássica, se torna essencial para a 

reabilitação desse estudo que visa promover a adesão dos espíritos: a da Nova 

Retórica, a partir da perspectiva do pensador belga Chaïm Perelman, junto com Lucie 

Olbrechts-Tyteca. Com o advento da Nova Retórica, amplia-se a percepção acerca dos 

processos comunicativos, o que justifica relacioná-la a um quadro teórico-metodológico 

que leva em consideração o conceito bakhtiniano de gênero textual como um evento 

comunicativo. Além do mais, interessa interrogar a presença do aspecto individual, 

fruto da propriedade imprimida à linguagem pelo orador, em um material de análise 

originado por uma condição coletiva, dado seu caráter sócio-comunicativo. Por tal 

posicionamento, é fomentado neste GT um espaço de discussão a respeito da 

aplicabilidade do aporte teórico anteriormente relacionado. Com isso, possibilita-se a 

apreciação de trabalhos cuja diversidade corrobora para a apreciação de resultados 

tanto no campo individual, com as diferentes tendências de pesquisa, quanto no 

coletivo, por meio da identificação (ou não) de posicionamentos em comum entre as 

comunicações.  
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