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RESUMO: A argumentação é um fenômeno tomado atualmente como objeto de estudo em             
diferentes campos disciplinares e abordado sob diferentes perspectivas teóricas. Em razão           
disso, é natural que em cada um destes contextos o fenômeno seja concebido e analisado               
segundo pressupostos específicos, o que explica as particularidades no uso das terminologias            
dominantes nos quadros teóricos desenvolvidos. O estudo dessas particularidades, no âmbito,           
por exemplo, das ciências do léxico como a Lexicologia e a Terminologia, demonstra que a               
argumentação é um ponto de convergência nos estudos linguísticos que constitui uma espécie             
de espaço de disputas teóricas, mas demonstra também, sobretudo, que se trata de um espaço               
em construção onde o estado de coisas pode ser melhor posto. Por esta razão, percebemos que                
é salutar, além de analisar de que modo o fenômeno da argumentação se materializa nos               
textos e/ou discursos, também se investigar a argumentação como uma área de domínio             
buscando compreender o modo como ela se organiza, quais terminologias circulam neste            
espaço do conhecimento e de que modo seus objetos são conceituados e definidos pelos              
estudiosos da área. Referimo-nos à importância de se colocarem sob debate as investigações             
linguísticas que podem cooperar tanto para a compreensão do fenômeno quanto para o             
entendimento de como vêm se desenvolvendo os estudos linguísticos em relação a esse tema.              
Com isso em mente, propomos este simpósio temático com o objetivo de reunir no contexto               
dos estudos linguísticos as investigações concentradas sobre a argumentação e/ou sobre os            
aspectos a ela relacionados independentemente das perspectivas teóricas adotadas. Sendo          
assim, objetivamos reunir investigações que, embora possam advir de diferentes pressupostos,           
proporcionem discussões sobre as diversas formas de observar a argumentação no texto e/ou             
no discurso. Sob este panorama de observação, estimamos que as abordagens tratadas neste             
simpósio tornam-se relevantes para compreender as concepções linguísticas na         
contemporaneidade, no que se refere às pesquisas sobre os estudos argumentativos. A nosso             
ver, o presente simpósio poderá promover um relevante diálogo entre os pesquisadores com o              
intuito de compreender o espaço de estudos da argumentação como um espaço heterogêneo,             
em que circulam aportes teóricos e metodológicos divergentes, mas que se complementam            
quanto ao que podem revelar sobre o fenômeno da argumentação e/ou do seu papel nos               
estudos da linguagem. 
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