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RESUMO: Neste simpósio buscamos reunir teorias da Ciências da Linguagem que se            
interessam pelo estudo da argumentação com enfoque em trabalhos que problematizam a            
questão das minorias na sociedade contemporânea. Nosso objetivo é compreender os modos            
de dizer e relacionar as minorias, nos mais diversos tipos de discurso, tais como político,               
educacional, religioso, midiático, entre outros, que, pela argumentação, perpetuam ou          
rompem sentidos “de” minorias ou “sobre” minorias. Entendemos que a argumentação é parte             
da rotina cotidiana, constituindo-se como elemento de nossas redes de interação no âmbito             
publico e privado, o que, consequentemente, dada sua amplitude, lhe infere um estudo             
dirigido quanto as suas práticas e desdobramentos de sentidos que circulam diariamente em             
nossos dizeres. Sendo assim, olhamos para a argumentação, apoiando-nos em Guimarães           
(2007, p. 25) que afirma que essa, “na linguagem vista como um modo de ação social”, não                 
depende ou deriva de condições de verdade ou lógica, mas que vislumbra a enunciação e o                
sentido. Entendemos que a argumentação está relacionada ao acontecimento enunciativo e,           
assim, argumentar objetiva uma finalidade que conduz o texto a um futuro em que o jogo                
argumentativo implica determinadas conclusões, já que, por sua temporalidade, recorta o           
memorável que suporta a direção do argumento. “O que se diz pela argumentação não              
significa só o que a relação de orientação argumentativa parece sustentar” (GUIMARÃES,            
2010, p. 79). O autor reforça que é pelo interdiscurso, como memória no acontecimento, que a                
argumentação deve ser observada, bem como ser a posição de onde um sujeito fala o               
argumento decisivo. Podemos afirmar, desta forma, que observar a argumentação, para nós,            
diferentemente de Ducrot e Anscombre, é entender como aquilo que não está na língua, o               
externo, é agenciado pelo acontecimento e leva a uma produção de sentidos. É a partir dessa                
abordagem da argumentação, portanto, com o intuito de compreender o funcionamento da            
argumentação no acontecimento de linguagem que produz sentidos “de” e “sobre” minorias,            
que abrimos diálogo com outros estudos em que a argumentação seja produzida por             
mecanismos diversos – linguísticos, textuais, enunciativos ou discursivos. Sendo assim, nossa           
proposta é refletir sobre a argumentação em seus vários aspectos em abordagens situadas nos              
estudos enunciativos, retóricos e discursivos, que enfatizem questões acerca das minorias na            

 



 

sociedade. Aceitam-se proposições que reflitam sobre a argumentação por meio de análises            
concretas de materiais de linguagem e tragam considerações teóricas e metodológicas. 
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