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RESUMO: O objetivo deste simpósio é reunir pesquisadores que abordem em seus trabalhos             
o conceito de ethos a partir de diferentes perspectivas teóricas, a fim de contribuir com os                
estudos da argumentação e do discurso acerca dessa questão em diversos corpora e instâncias,              
como: midiática, política, religiosa, jurídica etc. Para Aristóteles (2011), o ethos, enquanto            
construção da imagem discursiva do orador no discurso, constitui o mais importante meio de              
persuasão. Nesta acepção, relaciona-se diretamente ao caráter que o orador demonstra, que            
pode privilegiar a prudência (phrónesis), a virtude (areté) ou a benevolência (eunóia), e             
evidencia a indissociabilidade entre ethos, pathos e logos. Nos estudos contemporâneos do            
texto e do discurso, a noção de ethos foi retomada mais tardiamente do que outros aspectos                
retóricos, já repensados por Toulmin, em The uses of argument (1958), e Perelman e              
Olbrechts-Tyteca, no Traité de l’argumentation: la nouvelle rhétorique (1958). Foi apenas em            
1984 que Ducrot empregou o termo, na obra Le dire e le dis, no esteio dos estudos da pragma-                   
semântica. Nesta abordagem, o ethos está ligado ao locutor como origem da enunciação,             
sendo esta compreendida como a aparição do próprio enunciado (AMOSSY, 2016). É uma             
teoria da argumentação na língua. Nesse mesmo ano, Maingueneau, em Genèses du discours,             
repensa a noção a partir de uma visada discursiva. Em seus estudos (MAINGUENEAU, 1997;              
2001; 2008; 2016), o ethos discursivo engloba uma voz, um tom, uma corporalidade,             
constituindo “uma dimensão de todo ato de enunciação” (2008, p. 12). Além destes, outros              
autores têm se destacado desde então nessa retomada. Vale citar Amossy, com a relação entre               
o ethos e a estereotipagem (2010; 2016), ainda na esteira da análise do discurso; e Discini                
(2003), na abordagem da semiótica francesa, que relaciona o ethos ao estilo; dentre outros              
estudiosos e perspectivas teóricas. Em levantamento realizado a partir do Catálogo de Teses e              
Dissertações da CAPES, de 2016 a 2018 foram defendidas 255 dissertações e teses na grande               
área Linguística, Letras e Artes, no Brasil, que tocam nesse conceito, o que confirma o real                
interesse de pesquisadores da área pela construção de imagens discursivas. Com base nesse             
dado e nas diferentes abordagens aqui rapidamente apresentadas, consideramos que este           
simpósio pode oferecer a vários pesquisadores a oportunidade de compartilhar seus estudos,            
enriquecer o diálogo acadêmico, ampliar as discussões e colaborar com as reflexões sobre o              
ethos. 
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