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Apresentamos, neste relatório, as atividades realizadas pelo GT Argumentação durante 2017-2018. 

Como se trata do primeiro ano de existência do GT Argumentação, seus integrantes se mobilizaram 

para participar do XXXIII ENANPOLL, apresentando trabalhos que já indiciam as orientações 

dispostas no plano de trabalho 2017-2018, a saber: 

Linha de pesquisa 1: Argumentação no discurso e no texto 

 [...] desenvolver, conforme quadro teórico de filiação da/o integrante, definições do conceito 

de argumentação que englobem a compreensão de sua natureza específica e de suas 

categorias analíticas, bem como metodologia de análise e produtividade dessa definição para 

os estudos da linguagem e seus usos e/ou práticas sociais. 

Linha de pesquisa 2: Argumentação e Ensino 

 [...] apresentar reflexões que apontem critérios, orientações e/ou propostas de ensino da 

argumentação. 

Assim, dos doze trabalhos inscritos no XXXIII ENANPOLL, dez comunicações foram realizadas: 
  

A configuração funcional da argumentação: relendo o 

modelo Toulmin em perspectiva cognitivo-discursiva 

Paulo Roberto Gonçalves-Segundo 

Universidade de São Paulo 

Discurso governamental e mídias digitais: o papel 

dos frames na argumentação 

Zilda Gaspar Oliveira de Aquino 

Universidade de São Paulo 

Alternativas para o desenvolvimento da 

argumentação em perspectiva discursiva e retórica na 

escola 

Isabel Cristina Michelan de Azevedo 

Universidade Federal de Sergipe 

A argumentação e os sentidos do “absurdo” nas 

contradições materiais do capitalismo  

Helson Flávio da Silva Sobrinho 

Universidade Federal de Alagoas 

A argumentação no discurso: apontamentos sobre o 

sujeito em práticas acadêmico-científicas 

Eduardo Lopes Piris 

Maurício Beck 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

A dinâmica do discurso argumentativo em interações 

agonais 

Rubens Damasceno-Morais 

Universidade Federal de Goiás 

Responsabilidade enunciativa, emoções e 

argumentação: a violência verbal em foco 

Maria das Graças Soares Rodrigues 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Ana Lúcia Tinoco Cabral  

Universidade Cruzeiro do Sul 

Referenciação e construção de identidade feminina 

no texto publicitário brasileiro 

Maria da Graça Santos Faria 

Universidade Federal do Maranhão 

A construção retórico-argumentativa em torno da “lei 

do feminicídio” 

Helcira Maria Rodrigues de Lima 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Minorias que (re)existem: subjetividade, corpo e 

política no discurso e na argumentação 

Luciana Carmona Garcia Manzano 

Universidade de Franca 
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Além das comunicações de trabalho, os integrantes do GT participaram da reunião do grupo ao final 

do evento na qual: 

 

 Trocaram experiências a respeito da oferta de cursos de Extensão, Graduação e Pós-

Graduação voltados para os estudos da argumentação; 

 Discutiram ações para o fortalecimento dos estudos sobre argumentação no Brasil, como a 

articulação entre os grupos de pesquisa registrados no CNPq que se dedicam aos estudos da 

argumentação e da retórica, a divulgação de chamadas para eventos e publicação na página 

do GT Argumentação disponível no Portal da Anpoll; 

 Comprometeram-se com a publicação de um livro de coletânea de trabalhos por editora com 

conselho editorial até o final do próximo biênio, junho de 2020; 

 Decidiram que novos membros serão aceitos por indicação dos atuais integrantes do GT 

Argumentação e avaliação da coordenação do próprio GT; 

 Reconduziram a coordenação geral do GT e os coordenadores de linha de pesquisa até o 

final do próximo biênio, junho de 2020. 

 

Para finalizar, juntamos a este relatório de atividades a programação geral e os resumos do GT 

Argumentação inscritos no XXXIII ENANPOLL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto de 2018 

Eduardo Lopes Piris – coordenador  

Maria das Graças Soares Rodrigues – vice-coordenadora 
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GT ARGUMENTAÇÃO 

Coordenação: Eduardo Lopes Piris & Maria das Graças Soares Rodrigues 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

28/06 – 8:00 – 10:30 

8:00 – 8:20 

A configuração funcional da 

argumentação: relendo o modelo Toulmin 

em perspectiva cognitivo-discursiva 

Paulo Roberto Gonçalves-Segundo 

Universidade de São Paulo 

8:20 – 8:40 
Discurso governamental e mídias digitais: 

o papel dos frames na argumentação 

Zilda Gaspar Oliveira de Aquino 

Universidade de São Paulo 

8:40 – 9:00 A argumentação em textos 

Mônica Magalhães Cavalcante  

Universidade Federal do Ceará 

Mariza Angélica Paiva Brito 

Universidade da Integração da Lusofonia 

Afro-Brasileira 

9:00 – 9:30 Discussão 

9:30 – 9:50 

Cultura local e produção textual no ensino 

da argumentação: algumas reflexões sobre 

experiências da UERN em Pau dos Ferros 

Gilton Sampaio de Souza 

Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte 

9:50 – 10:10 

Alternativas para o desenvolvimento da 

argumentação em perspectiva discursiva e 

retórica na escola 

Isabel Cristina Michelan de Azevedo 

Universidade Federal de Sergipe 

10:10 – 10:30 Discussão 

10:30 – 11:00 Pausa para café 

28/06 – 11:00 – 13:00 

11:00 – 11:20 

A argumentação e os sentidos do 

“absurdo” nas contradições materiais do 

capitalismo  

Helson Flávio da Silva Sobrinho 

Universidade Federal de Alagoas 

11:20 – 11:40 

A argumentação no discurso: 

apontamentos sobre o sujeito em práticas 

acadêmico-científicas 

Eduardo Lopes Piris 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

Maurício Beck 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

11:40 – 12:00 Discussão 
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12:00 – 12:20 
A dinâmica do discurso argumentativo em 

interações agonais 

Rubens Damasceno-Morais 

Universidade Federal de Goiás 

12:20 – 12:40 
Responsabilidade enunciativa, emoções e 

argumentação: a violência verbal em foco 

Maria das Graças Soares Rodrigues 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Ana Lúcia Tinoco Cabral  

Universidade Cruzeiro do Sul 

12:40 – 13:00 Discussão 

29/06 – 11:00 – 13:00 

11:00 – 11:20 
Referenciação e construção de identidade 

feminina no texto publicitário brasileiro 

Maria da Graça Santos Faria 

Universidade Federal do Maranhão 

11:20 – 11:40 
A construção retórico-argumentativa em 

torno da “lei do feminicídio” 

Helcira Maria Rodrigues de Lima 

Universidade Federal de Minas Gerais 

11:40 – 12:00 

Minorias que (re)existem: subjetividade, 

corpo e política no discurso e na 

argumentação 

Luciana Carmona Garcia Manzano 

Universidade de Franca 

12:00 – 12:30 Discussão 

12:30 – 13:00 Reunião do grupo de trabalho 

 

RESUMOS 

A CONFIGURAÇÃO FUNCIONAL DA ARGUMENTAÇÃO: RELENDO O MODELO 

TOULMIN EM PERSPECTIVA COGNITIVO-DISCURSIVA 

 

Paulo Roberto Gonçalves-Segundo, Universidade de São Paulo 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de releitura do layout de argumentos de 

Toulmin (1958) e Toulmin, Rieke e Janik (1978) a partir de uma ancoragem cognitivo-discursiva, 

que busca redimensioná-lo tanto em termos do caráter justificatório quanto comunicativo da 

argumentação (Bermejo-Luque, 2011). Nesse sentido, apresentar-se-á uma nova modelagem da 

diagramação dos movimentos argumentativos, que, em primeiro lugar, enfatiza a dimensão 

dialógica do processo de convencimento – diferente do que ocorre na proposta original –, 

discutindo os diferentes escopos possíveis da Refutação e atribuindo papel fundamental à Contra-

Refutação no movimento dialético que liga os Dados à Alegação, por meio da Garantia; em 

segundo lugar, reconceptualiza a função e o campo de atuação da Base (ou Apoio), o que permite 

expansões horizontais e verticais do layout, aumentando a precisão macroestrutural do modelo; em 

terceiro lugar, incorpora a Qualificação como uma dimensão constitutiva das proposições que 

compõem cada componente do layout, o que viabiliza depurar explicações ligadas à força 

argumentativa; e, em quarto lugar, refina o potencial descritivo do modelo, por permitir captar o 

dinamismo do processo de argumentação em textos polêmicos, nos quais há vários fluxos 

argumentativos convergindo para Alegações distintas. A apresentação buscará atrelar a discussão 

sobre a teoria e as motivações para o redimensionamento do modelo (Verheij, 2006; Slob, 2006; 

Langsdorf, 2011; Freeman, 2011; Grácio, 2010) à exposição de exemplos que permitam tanto 

visualizar as vantagens da proposta quanto mostrar os desafios ainda existentes.  

Palavras-chave: Argumentação; Toulmin; Discurso; Cognição.  
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DISCURSO GOVERNAMENTAL E MÍDIAS DIGITAIS:  

O PAPEL DOS FRAMES NA ARGUMENTAÇÃO 

Zilda Gaspar Oliveira de Aquino, Universidade de São Paulo 

A proposta deste trabalho é proceder à correlação entre Teorias da Argumentação e Linguística 

Cognitiva, a partir da abordagem dos frames e de sua inter-relação como lócus da persuasão no 

discurso. Busca-se evidenciar, no discurso governamental voltado a temas que se podem dizer 

polêmicos desde que começaram a circular pela mídia de várias ordens, de que modo são acionados 

e/ou construídos frames específicos que possam levar à persuasão dos interlocutores, no caso os 

cidadãos brasileiros. Além disso, procede-se, metodologicamente, ao contraste entre a análise desse 

discurso e a de cartuns que circulam pelas mídias digitais com tratamento do mesmo tema e que se 

viralizam em memes. Os trabalhos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1986 [1958]), voltados à 

Teoria da Argumentação, darão embasamento teórico a esta pesquisa, assim como as orientações de 

Fauconnier e Turner (1998), Lakoff (2004), Fillmore e Baker (2011) Morato e Bentes (2013) que se 

voltam às questões da Linguística Cognitiva. Os resultados apontam parta o fato de que o discurso 

das charges busca desconstruir o discurso governamental, fragilizando seu potencial persuasivo e o 

faz pelo viés da desconstrução de frames determinados. Assim, o modo como se organiza o mundo 

via frames nas mídias sociais viabiliza processos cognitivos de racionalidade (por exemplo, os jogos 

causa e consequência, aparência e realidade) e de emoções em torno do humor (como é o caso das 

charges e dos memes). 

Palavras-chave: discurso político; mídia digital; frames x argumentação.  

 

 

A ARGUMENTAÇÃO EM TEXTOS 
 

Mônica Magalhães Cavalcante, Universidade Federal do Ceará 

Mariza Angélica Paiva Brito, Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira 

 

Quando nós escolhemos um tipo dado de enunciado, não o fazemos em função de seu significado 

semântico interno, mas em função do todo do enunciado e do modo como ele expressa nosso ponto 

de vista. Por isso, consideramos irrebatível a dimensão dialógica da linguagem, conforme Bakhtin, 

pela qual os modos de pensar e de dizer o mundo do locutor são necessariamente vistos como uma 

resposta, ainda que implícita, às palavras alheias ditas anteriormente. Nossa proposta de análise das 

marcas da argumentação na interdiscursividade tem assumido um pressuposto de argumentação 

discursiva em todos os textos e, por meio dele, temos defendido que a orientação argumentativa do 

texto (ADAM, 2017) redunda na seleção e nos tipos de manifestação dos recursos textualizadores. 

Os valores argumentativos e a intersubjetividade, de acordo com Amossy (2017), incidem sobre 

diversos procedimentos linguísticos pelos quais o locutor imprime sua marca à enunciação e 

inscreve no texto o modo como ele se situa em relação aos interlocutores. Reconhecer a importância 

de analisar a motivação argumentativa de estratégias textualizadoras é, antes de tudo, admitir a 

intrínseca e indissociável relação dos textos com os gêneros em que se inscrevem (PINTO, 2010). 

Propomos uma análise ancorada nas categorias de análise com que lida a Linguística Textual: 

processos de referenciação, estratégias de intertextualidade e de intertextualização, expressões de 

avaliatividade, marcadores de heterogeneidade enunciativa, dentre outros.  

Palavras-chave: argumentação discursiva; linguística textual; gêneros.  
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CULTURA LOCAL E PRODUÇÃO TEXTUAL NO ENSINO DA ARGUMENTAÇÃO: 

ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE EXPERIÊNCIAS DA UERN EM PAU DOS FERROS 

 

Gilton Sampaio de Souza, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo duas dissertações de mestrado do PROFLETRAS, 

Unidade Pau dos Ferros, nas quais analisamos aspectos das metodologias utilizadas nas produções 

de produção de textos aplicadas em sala de aula (intervenções) no intuito de ensinar a argumentação 

em escolas do Ensino Fundamental. O nosso objetivo é analisar aspectos das metodologias de 

ensino de argumentação em gêneros textuais diferentes, articulando o ensino da argumentação a 

questões de interesse do aluno, dos estudos em Nova Retórica e da cultura local da comunidade 

escolar. Os trabalhos analisados foram “Memórias literárias de Riacho de Santana: argumentação 

em produção textual no ensino de português”, de Francisca Carlene da Silva (SILVA, 2018), e 

“Relatos sobre o massacre de 70 índios na Serra de Portalegre/RN: argumentação em discursos de 

liderança indígena e alunos do ensino fundamental”, de Maria Mônica de Freitas (FREITAS, 2018). 

As bases teóricas da pesquisa têm respaldo estudos desenvolvidos por Geraldi (2013), Freire (2010) 

e em Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) sobre argumentação no discurso. Os resultados 

apontaram que tanto o ensino da argumentação na produção de memórias literárias como o ensino 

da argumentação na produção de relatos históricos foram produtivos por trazerem temas geradores 

da cultura local do aluno para o espaço da escola e em função de o professor fazer uso de categorias 

teórico-analíticas da argumentação no discurso em conceitos acessíveis aos alunos. 

Palavras-chave: Ensino da argumentação; cultura local; tema gerador.  

 

 

ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ARGUMENTAÇÃO EM 

PERSPECTIVA DISCURSIVA E RETÓRICA NA ESCOLA 

 

Isabel Cristina Michelan de Azevedo, Universidade Federal de Sergipe 

 

Esta discussão recupera o esquema argumentativo descrito pela Nova Retórica para discutir como a 

organização dos raciocínios por ligação e por dissociação podem ser analisados sob os estudos de 

Foucault (2008 [1969], 2004 [1971]) acerca da constituição do discurso em sociedade, com o intuito 

de promover uma reflexão acerca das possibilidades de análise de organização do trabalho 

pedagógico na educação básica. Pretende-se, a partir da compreensão dos movimentos discursivos 

depreendidos das produções discentes, indicar alternativas para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas comprometidas com a formação de um sujeito participativo e crítico. As análises 

ilustrativas, realizadas por meio de uma metodologia interpretativista (ERICKSON, 1986), apontam 

que os estudantes elaboram reflexões autorizadas por certa formação discursiva, o que exige a 

elaboração de argumentos alinhados às escolhas políticas assumidas no discurso. Além disso, no 

plano da textualidade, observa-se o uso de operadores argumentativos e de modalizadores coerentes 

com a organização das posições assumidas. Assim, evidencia-se a necessidade de tomar esses dados 

como ponto de partida para a organização de uma proposta pedagógica que promova a ampliação 

das possibilidades de o sujeito assumir posicionamentos relativamente a outras posições em 

diferentes situações argumentativas.  

Palavras-chave: Discurso. Argumentação. Processo de ensino-aprendizagem.  
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A ARGUMENTAÇÃO E OS SENTIDOS DO “ABSURDO” NAS CONTRADIÇÕES 

MATERIAIS DO CAPITALISMO  

 

Helson Flávio da Silva Sobrinho, Universidade Federal de Aalagoas 

 

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre os gestos de argumentação postos por determinados 

sujeitos que se expõem ao “absurdo” dos sentidos nas contradições materiais do sistema capitalista. 

É, deste modo, que buscaremos desenvolver uma análise que é, ao mesmo tempo, teórica e política, 

pois a inscrição desta pesquisa se faz a partir da Análise de Discurso na linha de Michel Pêcheux, 

que considera a relação entre Sujeito, Língua, História e Ideologia e se posiciona na perspectiva 

filosófica e política do materialismo histórico e dialético, articulando o discurso e suas condições de 

produção. Tomaremos como questão central deste debate a produção de evidências de sentido 

postas em funcionamento na linguagem pelo argumento, em seguida, passaremos aos efeitos 

contraditórios do absurdo do sentido (do argumento) quando apontamos para as contradições 

sociais, ou seja, para suas condições históricas de produção. Em nosso estudo, tomaremos para 

análise, determinados enunciados que circulam nos discursos oficiais e também no cotidiano, além 

de materialidades difundidas na mídia (impressa, televisiva e online) e que produzem efeitos de 

evidências. Ou seja, analisaremos enunciados que se mostram como algo indiscutível, verdadeiro, 

exato, inquestionável, mas, quando confrontados com suas condições materiais de produção de uma 

dada formação social, revelam o absurdo de suas contradições e os efeitos da ideologia dominante 

na produção de sentidos e sujeitos.  

Palavras-chave: Discurso; Argumentação; Capitalismo.  

 

 

 

A ARGUMENTAÇÃO NO DISCURSO: APONTAMENTOS SOBRE O SUJEITO EM 

PRÁTICAS ACADÊMICO- CIENTÍFICAS 

 

Eduardo Lopes Piris, Universidade Estadual de Santa Cruz 

Maurício Beck, Universidade Estadual de Santa Cruz 

 

Pêcheux (1997 [1975]), ao discutir o domínio da Linguística via filosofia materialista, propôs abrir 

questões sobre os objetos linguísticos na relação com objetos da ciência das formações sociais. Uma 

de suas principais contribuições foi questionar a dicotomia saussureana “língua/fala” e deslocá-la 

para a oposição “língua/discurso”, postulando que o discurso não é uma maneira individual de 

concretizar a abstração da língua. Fundamenta-se, assim, a distinção entre a concepção idealista e a 

concepção materialista do sujeito, o que impacta diretamente a maneira de conceber as instâncias 

subjetivas da argumentação orador e auditório (cf. Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1994 [1958]). 

Dessa forma, visamos discutir a constituição do sujeito do discurso acadêmico-científico, 

especificamente inscrito em práticas argumentativas. Para tanto, nossa reflexão fundamenta-se nos 

postulados de Pêcheux (1997 [1975]), apoiando-se em Orlandi (1998), que entende a argumentação 

como a prática que trabalha no domínio da organização (empírico-formal) do dizer, destacando o 

interdiscurso e a antecipação (as formações imaginárias) como bases do mecanismo de 

argumentação no discurso. Enfim, orientamos nossas considerações no sentido de propor a 

argumentação como um modo de dizer que organiza uma prática acadêmico-científica intrincada 
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entre a formulação da crítica pelo sujeito-pesquisador (pela via da dinâmica entre consciente e 

inconsciente) e a confrontação com a materialidade do objeto científico em questão, em que a 

necessidade cega (os interesses materiais de classe, conforme Engels, apud Lenin, 1946 [1909]) 

afigura-se como necessidade pensada (teoria) pela via desta confrontação com o real e por um 

movimento crítico ininterrupto sobre o impensado do pensamento (cf. Pêcheux, 1997 [1975]). 

Palavras-chave: Argumentação; Discurso; Sujeito; Ideologia; Ciência. 

 

 

 

A DINÂMICA DO DISCURSO ARGUMENTATIVO EM INTERAÇÕES AGONAIS 

 

Rubens Damasceno-Morais, Universidade Federal de Goiás 

 

Este trabalho apresenta breve análise que ilustra o suporte (referencial teórico, objetivos, 

metodologia) de projeto recém-aprovado por Colegiado da Universidade de Goiás - Departamento 

de Língua Portuguesa/DELP – UFG, com execução prevista para o período 2018-2022. Tal projeto, 

“A dinâmica do discurso argumentativo - Estudo de interações agonais”, busca investigar a gestão 

do (des)acordo e de estratégias retóricas de posicionamento, em situações de estase argumentativa, 

isto é, de conflito de opiniões, observando-se as peculiaridades da construção de discurso e 

contradiscurso em “episódios argumentativos” (PLANTIN, 2004, p. 204) variados (orais, escritos; 

síncronos, assíncronos), em gêneros discursivos de diferentes configurações. Por meio de análise 

qualitativa de dados, veremos que o trabalho prestigia contextos em que a dissonância de pontos de 

vista seja relevante, para que, inicialmente a partir do arcabouço da teoria dialogal (PLANTIN 

1990, 1993, 1996, 2005, 2016), perscrutem-se situações discursivas que ajudem a identificar, além 

de outros aspectos, os diferentes papéis de atuação dos atores envolvidos em uma interação 

argumentativa. Desse modo, o projeto busca aprofundar-se no exercício de enxergar o momento de 

dissonância, de dúvidas ou de conflito de opiniões, na iminência de compreender a costura das 

interações analisadas, sem perder de vista as reações que ajudam a enredar uma argumentação.  

Palavras-chave: Argumentação; Estase; Interação. 

 

 

 

RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA, EMOÇÕES E ARGUMENTAÇAO: A 

VIOLÊNCIA VERBAL EM FOCO 

 

Maria das Graças Soares Rodrigues, Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Ana Lúcia Tinoco Cabral, Universidade Cruzeiro do Sul 

 

Desde seus primórdios, os estudos argumentativos preconizam a importância dos envolvimento o 

orador e o apelo às paixões, o dizer é sempre uma questão que envolve o “eu”, um ser implicado 

nesse ato, procurando conduzir os outros pela forma como ele se dirige a eles (Aristóteles, 1992). 

Essa visão de discurso está também presente nos estudos de abordagem enunciativa e interacional 

que orientam nossas pesquisas. No século XXI, marcado pela velocidade de disseminação dos 

discursos veiculados pelas redes sociais, a forma como os sujeitos expõem suas ideias torna-se um 

objeto de estudo rico; as redes sociais são, segundo Amossy (2014), a praça pública da atualidade, 
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onde, conforme Cabral e Lima (2017), as interações são mais conflituosas do que harmônicas, 

marcadas pela violência portanto. Homens públicos tornam-se vedetes cujos discursos despertam 

reações apaixonadas nos espectadores. O envolvimento do enunciador e o apelo às paixões 

constituem, portanto, fenômenos fundamentais para compreender a dinâmica argumentativa dos 

discursos públicos no século XXI. Dito isso, este trabalho investiga a responsabilidade enunciativa 

e as emoções na construção argumentativa dos discursos públicos na sociedade brasileira, 

observando o caráter violento desses discursos. A investigação fundamenta-se em Adam (2011); 

Rabatel (2008; 2016; 2017) para a responsabilidade enunciativa, que investiga a implicação do 

sujeito de enunciação no enunciado; em Plantin (2011, 2017), Rabatel (2015), Rabatel; Monte; 

Rodrigues (2015), Rodrigues; Passeggi (2015), Cabral; Marquesi; Seara (2015), Pinto; Marques 

(2015), entre outros, para as emoções e em Angenot (1982), Culpeper (2008), Bousfield 

Locher(2008), para questões de violência no discurso, sempre observando o caráter argumentativo 

das marcas linguísticas. Como corpus ilustrativo, analisaremos a interação violenta entre dois 

ministros do STF, ocorrida em 21/03/2018, que provocou a suspensão da sessão. 

Palavras-chave: argumentação; responsabilidade enunciativa; emoções; violência verbal.  

 

 

 

REFERENCIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE FEMININA NO TEXTO 

PUBLICITÁRIO BRASILEIRO 
 

Maria da Graça Santos Faria, Universidade Federal do Maranhão 

 

Considerando os diálogos que a Linguística Textual vem mantendo com outros campos do 

conhecimento, esta pesquisa busca uma interface com os Estudos Sociais, no que se refere à 

construção de identidade(s) do sujeito. Assim, este trabalho tem como objetivo principal analisar 

como os processos de referenciação podem ajudar a construir tanto o referente como a identidade 

social/discursiva da mulher em textos da publicidade brasileira. Partimos da hipótese de que é 

possível estabelecer uma relação entre referente e identidade, por considerarmos que ambos os 

fenômenos são representações do real, admitem uma perspectiva sociocognitiva e interacionista, e 

estão em constante recategorização/transformação, uma vez que um mesmo objeto, dependendo do 

contexto, pode ser representado de diversas maneiras. Para materialização desta pesquisa, 

utilizaremos as contribuições de Hall (2006) e Silva (2000) sobre Identidade; sobre os estudos na 

área da Linguística Textual voltados para a Referenciação, Cavalcante (2011), Capistrano Júnior 

(2017) e Ciulla (2002), e sobre o texto publicitário, o trabalho de Sandmann (2007). A análise será 

realizada a partir dos critérios referenciais em que destacaremos os processos referenciais – 

anáforas e dêiticos, que auxiliam na construção dos referentes e da identidade. Serão observados, 

ainda, como os fenômenos da identidade e do referente sustentam a argumentação presente nos 

anúncios publicitários analisados. 

Palavras-chave: Identidade; Referenciação; Publicidade; Argumentação. 
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A CONSTRUÇÃO RETÓRICO-ARGUMENTATIVA EM TORNO DA “LEI DO 

FEMINICÍDIO” 

 

Helcira Maria Rodrigues de Lima, Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Apesar de historicamente silenciada na sociedade brasileira, a violência contra a mulher tem sido 

colocada no centro de debates, a partir das ações da crítica feminista e da mobilização de 

movimentos sociais. Entre as conquistas alcançadas estão a Lei Maria da Penha, de 7 de agosto de 

2006, e a Lei do feminicídio, que entrou em vigor em 9 de março de 2015, de modo a inserir o 

“feminicídio” no rol dos crimes hediondos. Os crimes considerados feminicídios, em linhas gerais, 

são aqueles cometidos contra mulheres pela condição de serem mulheres. A denominada lei colocou 

em cena posições diversas e divergentes acerca de sua validade e pertinência. Nesse contexto, 

pretendemos apresentar uma leitura acerca da polêmica suscitada pela promulgação da lei, a partir 

de uma visada sobre textos de juristas, os quais sustentam sua argumentação em doxas ora 

concordantes ora discordantes. Com isso, intentamos desenvolver uma análise sobre a construção 

retórico-argumentativa em torno da mencionada lei no âmbito jurídico e em que tal construção se 

alicerça, além de privilegiar um olhar sobre a noção de polêmica. Intentamos, ainda, nesse percurso, 

lançar algumas luzes sobre uma discussão mais ampla acerca das políticas públicas voltadas para o 

combate e a erradicação da violência contra a mulher no Brasil.  

Palavras-chave: argumentação, feminicídio, discurso jurídico. 

 

 

MINORIAS QUE (RE)EXISTEM: SUBJETIVIDADE, CORPO E POLÍTICA NO 

DISCURSO E NA ARGUMENTAÇÃO 

 

Luciana Carmona Garcia Manzano, Universidade de Franca 

 

O trabalho que nos propomos apresentar busca apresentar um panorama do projeto de pesquisa 

desenvolvido na Unifran sob minha orientação. Intitulado “A construção das identidades 

minoritárias nas sociedades ocidentais contemporâneas”, o projeto busca observar os discursos 

das/sobre as minorias como um problema político, que emergem na esfera política e se 

materializam em uma diversidade de linguagens e uma série de encadeamentos argumentativos. A 

noção de minoria põe em cena uma política por direitos e correção de litígio, não apenas problema 

geográfico, geopolítico ou estatístico. Temos, como objetivos: a) refletir sobre os discursos em 

torno das minorias em face das políticas sociais nacionais em diferentes contextos/nacionalidades; e 

refletir sobre o funcionamento dos discursos das minorias, quando tomam a palavra e se subjetivam 

dentro destes contextos. Nosso perfil teórico-metodológico se assenta na correlação entre o 

pensamento de Foucault e Angenot, no sentido de compreender a existência de um conjunto de 

procedimentos sociais, históricos e culturais, que regulamentam os discursos e promovem uma 

aparência de independência de um saber social sob a qual se operam os procedimentos de coerção e 

controle discursivos que constituem uma ordem do que pode ou não ser dito/pensado. O discurso 

social seria, assim, um dispositivo que monopoliza/reproduz certos dizeres, perpetua saberes e 

conserva poderes.  

Palavras-chave: Minorias; discurso; argumentação. 


