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RESUMO: A argumentação é tida, historicamente, como uma competência essencial para o            
pleno exercício da cidadania em sociedades democráticas. De fato, desde Aristóteles (séc. V             
a.C.), por meio da Retórica, assume-se que saber argumentar é um eficiente modo de              
conquistar empoderamento social. Todavia, frente a um contexto histórico em que direitos            
sociais são questionados e conhecimentos científicos são relativizados por preceitos de fé e/ou             
por noções do senso comum, o desenvolvimento do raciocínio lógico e plausível, ancorado             
em evidências comprováveis e éticas, reveste-se de ainda maior importância e, por isso, deve              
ser uma prioridade entre professores que compreendem as implicações sociais dos usos            
sociais da(s) linguagem(ns) na formação de cidadãos críticos com posicionamentos políticos           
arrazoados e fomentadores de mudanças sociais de âmbito local, global ou glocal. Partindo             
desse pressuposto, professores de educação básica e superior vêm desenvolvendo projetos de            
letramento (PL) e projetos didáticos de gênero (PDG) em diferentes regiões do Brasil, nos              
quais a argumentação se faz presente em práticas de leitura, escrita e oralidade que visam a                
ações de repercussão social, especialmente para os agentes que delas fazem parte. É para              
refletir sobre esse processo em que a argumentação se constrói como prática social que este               
simpósio temático pretende agregar comunicações de pesquisadores de diferentes níveis e           
instituições, a fim de oportunizar uma discussão teoricamente fundamentada acerca de PL e             
de PDG que, já desenvolvidos ou em desenvolvimento, apontem contribuições para           
pensarmos em uma proposta situada de ensino de argumentação que considere as exigências             
sócio-históricas brasileiras. Assim sendo, interessam-nos trabalhos de intervenção que, ao          
usarem PL ou PDG, compartilhem – mesmo que parcialmente – o seguinte aporte teórico-              
metodológico: os estudos de letramento de perspectiva etnográfica – a exemplo de Street             
(1984); Kleiman (1995); Tinoco (2008); Kersch, Guimarães (2012); Oliveira, Tinoco, Santos           
(2014); Kersch; Marques (2015), os estudos da argumentação como um processo interacional            
(PLANTIN, 2010), bem como a relação entre essa concepção interacional da argumentação e             
o ensino de línguas (GRACIO, 2016; AZEVEDO, TINOCO, 2019), a Pedagogia Crítica            
(FREIRE, 1971; GIROUX, 1992; MCLAREN, 1997) e os trabalhos de abordagem qualitativa            
e interpretativista desenvolvidos sob o escopo da Linguística Aplicada (MOITA LOPES,           
2006). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Argumentação; Projeto de letramento; Projeto didático de gênero; 
Ensino de argumentação. 
 

 


