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Resumo: A proposta do presente Grupo de Trabalho (GT) é discutir questões relativas 
ao Discurso, promovendo a reflexão sobre os processos racionais e passionais que  

constituem a interação argumentativa. Como pressuposto teórico, este GT parte das 

várias noções fundamentais extraídas tanto da antiga tradição retórica quanto das 

vertentes contemporâneas das teorias retórico-argumentativas, firmadas em Perelman, 

Meyer, Plantin, Rui Grácio, Amossy, Mosca entre outros. As constitutivas dimensões 

retóricas indissociáveis (êthos, páthos, lógos) em ação a partir da dóxa, lugar comum 

dos preceitos admitidos, das posições mutuamente aceitas, atuam, em conjunto, tanto 

nas mentes quanto nas emoções. Centrada apenas na arte do bem dizer, a 

argumentação fica restrita à imagem e à intenção do orador (êthos); centrada na 

emoção (páthos), objetiva sobretudo as manobras de influência: a chamada retórica-

manipulação; centrada na exposição de argumentos (lógos), visa à persuasão cognitiva 

por meio da visão lógico-argumentativa-linguística. Assim, se firmada na autoridade, 

no prestígio, na héxis, na legitimidade e, também, na eloquência e nas intenções do 

orador, teremos o páthos e o lógos em condição secundária; se firmada nas funções e 

reações do auditório, teremos a interferência direta na postura do orador que, sem 

apelo à razão, se preocupará apenas com os efeitos manipuladores esperados; se, 

ainda, na alta capacidade de influência das proposições veiculadas, que devem ser 

aptas a agradar, comover e persuadir por sua racionalidade discursiva nos processos 

de decisão, independentemente dos valores apresentados e dos efeitos de adesão daí 

oriundos, teremos o desequilíbrio das presenças do orador e do auditório. Ora, a 

imagem que o orador constrói de si não se dá sem afetividade; para produzir efeitos no 

ouvinte, ele não só desencadeia um processo racional que busca incitar reações, não 

só manifesta qualidades próprias que o auditório é convocado a ativamente inferir pelo 

raciocínio e a acolher como resposta competente, digna de confiança, às suas 

questões, mas também recorre à simpatização, o que, portanto, ultrapassa a 

capacidade do uso hábil dos elementos racionais. Quando a problematicidade for 

máxima em razão da falta de critérios definidos ou aceitos a priori para a resolução, 

quem fala, em razão de sua legitimidade, conquistada pelo papel social, pelo lugar que 

ocupa no mundo ou, ainda, construída pelo/no discurso, tem a possibilidade de pôr fim 

à questão, lançando mão não só de toda racionalidade mas também de toda paixão, a 

fim de apresentar a mais útil solução. Assim, o presente GT busca reunir trabalhos 

voltados à reflexão sobre o discurso argumentativo que levem em conta essas duas 

dimensões em conjunto, e oferecer espaço para apresentações de pesquisas e 

discussões que estimulem esse diálogo. 
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