
 

 
OS SENTIDOS DA POLÊMICA 

 
Elmo SANTOS (UFBA) 

Lucas NASCIMENTO (FTC/UFBA) 
 
 

RESUMO: Muitas são as polêmicas que têm estourado no espaço público democrático nos             
últimos anos. A intensificação desse fenômeno discursivo se deu, sobretudo, por conta dos             
atuais modelos de democracia deliberativa e participativa, e mais recentemente pelo           
fenômeno das redes sociais. O dissenso tem se dado a respeito de diferentes temas e tem                
conclamado as pessoas a tomarem partido nas questões, o que vem causando o acirramento da               
polarização ideológica, sobremaneira na sociedade brasileira. Mas por muito tempo, no           
campo da linguagem, a pesquisa sobre a polêmica foi relegada a um segundo plano e, ainda                
hoje, pode-se dizer que os estudos da argumentação não se interessam de modo central pela               
polêmica. Esta aparece marginalmente nas finalidades, além de a reduzirem a uma forma de              
debate rico em paralogismos, como mostrou Christian Plantin. Porém, na atual conjuntura            
sócio-histórica e cultural, repousar sobre essa modalidade discursiva é uma necessidade           
premente e um gesto de responsabilidade das áreas da ciência da linguagem. Ante a isso,               
enquanto resposta responsável, alguns trabalhos têm surgido de maneira que a polêmica vem             
ganhando espaço significativo, sobretudo, nas análises do discurso, uma vez que esse campo             
teórico possibilita teorias e métodos ricos na compreensão das disputas pelo discurso em             
democracia. Graças a isso, sabe-se que a polêmica tem algumas características definidoras,            
como mostrou Ruth Amossy, em Apologia da polêmica, e desde a década de 1980, o trabalho                
de Maingueneau já apontava para a maneira que o sentido se constitui na estrutura da própria                
polêmica, perspectiva amparada pelo dialogismo polêmico de Bakhtin, em Problema da           
poética de Dostoiévski. Como é próprio dos fenômenos discursivos, em cada contexto            
sócio-histórico, o fenômeno polêmico se atualiza com características singulares, portanto,          
pensando nisso, esse simpósio objetiva reunir diferentes estudos nas ciências da linguagem,            
cujo objeto seja a “polêmica”. As propostas de comunicação deverão, por assim dizer,             
especificar seus elementos teóricos e metodológicos, relacionando-os, de algum modo, à           
argumentação, à polêmica e ao sentido. Pretende-se, com isso, contribuir para evidenciar que             
a polêmica é própria das sociedades democráticas e que compreendê-la já é um passo              
fundamental e necessário para se buscar estratégias pluralistas a fim de promover a             
coexistência no dissenso. 
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