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RESUMO: A argumentação ganha ênfase no campo das teorias do discurso, caracterizando-            
se como a propositura de uma “nova retórica”, como também no resgate desse ato de               
linguagem no discurso político, materializando sua capacidade de persuadir o outro, o sujeito             
interlocutor, nos procedimentos argumentativos. Na cena enunciativa (Guimarães, 2002)         
contemporânea, a “arte da palavra”, ao compartilhar sentidos com a argumentação e com a              
retórica, elevou-se até o poder da persuasão na ação política e social. Neste simpósio, propõe-               
se discutir a argumentação nos processos discursivos das relações de poder na sociedade de              
classes, com ênfase no discurso político. Toma-se a argumentação no processo histórico-            
social, como um movimento da língua e da história, orientado pela função social da ideologia               
para a reprodução da forma de organização movida pelos interesses do capital. Nesta             
sociedade, deparam-se forças conflitantes (Corten, 1999) que agem tanto a favor da            
manutenção da ordem vigente como a contestam em prol de outra organização social, justa e               
igualitária. Essas formas conflitantes de expressão social se apresentam de maneiras diversas            
em vários discursos, representados por sujeitos porta-vozes de interesses comuns ou           
divergentes dos operantes no processo de dominação do capital. São discursos que aparecem             
marcados por segmentos sociais dos trabalhadores empregados e desempregados,         
fragmentados pelo discurso das chamadas “minorias” ou da “diversidade” como mulheres,           
negros, LGBTQIA+, povos indígenas ou quilombolas, pessoas com deficiência, mas todos           
tendo em comum o direito ao trabalho para a reprodução da vida, o que possibilita pensar as                 
mediações entre trabalho e linguagem e os mecanismos de resistência materializados no            
discurso. Essas questões podem ser identificadas em práticas discursivas que articulam           
diferentes dizeres para produzir sentidos em torno do objetivo fundamental de todo discurso:             
argumentar para se fazer aceitar e ganhar adeptos em defesa de “sua causa”. Neste debate de                
práticas discursivas, que se configuram nos espaços discursivos mencionados, serão          
incorporados estudos que tomam a análise do discurso na inter-relação com o materialismo             
histórico, revisto na teoria materialista do discurso (Pêcheux, 2009), entendida como a teoria             
revolucionária do ato de ler e, consequentemente, de argumentar. 
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