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Desde os estudos de Aristóteles (1998), no sec. V a.C., sabemos que a 

argumentação faz parte da vida cotidiana e requer a mobilização de diferentes 

recursos reflexivos e discursivos em função das exigências estabelecidas pelas 

diferentes situações de produção. Por outro lado, estudos contemporâneos, 

relativos à capacidade de argumentar, mostram que a argumentação é 

identificada em crianças desde as primeiras séries da educação básica (LEITÃO; 

DAMIANOVIC; 2011; AZEVEDO, 2002; CITELLI, 2001; FISCHER, 2001; ROSENBLAT, 

1998; BANKS-LEITE, 1996), sendo igualmente observada numa variedade de 

situações informais familiares (CURY, 2011; VIEIRA, 2011; CASTRO, 1996). Essa 

constatação tem desafiado professores e pesquisadores a uma crescente 

compreensão do papel da argumentação em processos de construção do 

conhecimento que se realizam em diferentes contextos da educação formal. 

Vista como uma atividade de natureza discursiva e social que se realiza no 

confronto de pontos de vista, a argumentação está sempre vinculada ao exame 

de objeções e perspectivas alternativas, exame este precioso à construção do 

conhecimento. Compreender a natureza, as estratégias e as características 

representativas da atividade argumentativa que se realiza em ambientes 

educativos requer a investigação de processos dialógicos e reflexivos, que se 

estabelecem nos usos que os sujeitos fazem da linguagem em contextos 

específicos. Disso decorre que uma análise das técnicas argumentativas, que 

incorpora os elementos linguísticos, seria insuficiente para compreender o papel 

da argumentação na sala de aula. Para além dessas dimensões, necessário se faz 

considerar os sentidos construídos na e pela linguagem, que não existem a 

priori, sendo, portanto, sempre preciso olhar para a progressão da interação na 

qual os enunciados são construídos pelos sujeitos, bem como ponderar as 



condições que definem uma circunstância problematizante (GRÁCIO, 2010). 

Nesse sentido, este Simpósio Temático (ST) pretende reunir pesquisadores que 

considerem a argumentação um processo no qual ocorre um confronto 

explícito de posicionamentos co-construídos, em resposta a uma dada questão 

(BAKHTIN, 1997) - o que significa responder por (responsabilidade) e responde 

a (responsividade), uma vez que toda enunciação é um elo na cadeia de atos de 

fala (BAKHTIN; VOLOSHINOV 1995 [1929]). Segue-se daí a importância de 

descrever as modalidades da argumentação constituídas nas materialidades 

discursivas (AMOSSY, 2011). Ao adotar a argumentação como um processo 

cognitivo, interacional e discursivo, são especialmente esperados trabalhos que 

possibilitem: (i) caracterizar o discurso argumentativo; (ii) compreender a 

dimensão epistêmica da argumentação, (iii) o papel da argumentação na 

construção de conhecimentos em diferentes áreas; (iv) especificidades e 

desafios da argumentação na sala de aula; (v) alternativas para o ensino-

aprendizagem de gêneros preponderantemente argumentativos na escola. 
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