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RESUMO: Há um visível esforço internacional em investigar o papel da argumentação em             
diferentes campos profissionais – destaque para o direito (GORDON; WALTON, 2009), a            
mediação de conflitos (MORASSO, 2011) e a educação (DE CHIARO; LEITÃO, 2005) –             
muito do qual voltado para descrições de como a argumentação participa, ou poderia ser              
usada, em contextos particulares à atividade humana, e os impactos que gera. No caso da               
educação, são já conhecidos os benefícios da argumentação no desenvolvimento do raciocínio            
(KUHN; UDELL, 2003) e do pensamento crítico (JIMENEZ-ALEIXANDRE; PUIG, 2012),          
no estímulo à interação entre pares (ASTERHAN; SCHWARZ, 2009) e na construção do             
conhecimento (LEITÃO, 2007). Diferentes perspectivas teóricas servem de base aos avanços           
observados, sejam noções da pragma-dialética sobre manobras estratégicas em cada contexto           
(VAN EEMEREN, 2010), sejam concepções retóricas sobre o papel do convencimento nas            
relações interpessoais (LEE, 2008), ou, ainda, adaptações de propostas teóricas a campos            
aplicados, como é frequente nos estudos educacionais, em especial, no ensino de ciências             
(ZOHAR, 2007). Menos literatura especializada se encontra, entretanto, que reflita sobre a            
formação profissional para o trabalho com argumentação nas diferentes áreas. Apesar de            
haver esforços nessa direção, em especial, na educação (SIMON; ERDURAN, OSBORNE,           
2006), parecem ainda escassos os espaços de discussão e elaboração de propostas de             
formação com foco em habilitar para o uso da argumentação, seja como forma de estímulo ao                
diálogo, como prática de reflexão, ou como processo de construção do conhecimento. O             
presente Simpósio Temático pretende contribuir no preenchimento dessa lacuna. O Simpósio           
ora proposto propõe-se a ser um ponto de encontro entre investigadores e profissionais             
interessados na formação profissional para o trabalho com argumentação em ambiente           
laboral, seja de natureza educacional, formação de professores, ou em campos de trabalho             
profissional fora da escola, como, por exemplo, propostas de trabalho com argumentação ao             
nível profissional clínico ou médico. Assim, são convidados a participar profissionais e            
investigadores de diferentes áreas que possam contribuir para construção de um ambiente de             
diversidade conceitual, teórica e metodológica, em que se discuta como traduzir o            
conhecimento acadêmico em modos de formação profissional. É estimulada, ainda que não de             
modo exclusivo, a apresentação de propostas que discutam dados de pesquisa, ou de             
intervenções realizadas previamente. 
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