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Como esta proposta foi elaborada para um evento sobre discurso e 

argumentação, cabe explicitar as principais premissas que a fundamentam: 1) 

Em todo e qualquer discurso, há argumentação - seja explícita, seja implícita; 2) 

Os estudos retóricos clássicos privilegiaram dimensões explícitas da 

argumentação; 3) Os estudos linguísticos contemporâneos - desde O. Ducrot e 

outros pesquisadores - mostraram a importância, para a argumentação, dos 

implícitos; 4) O trabalho humano, um dos aspectos básicos na vida, é um tema 

em torno do qual se desenvolve vasto conjunto de discursos, e 

consequentemente de argumentos implícitos ou explícitos, que 

permanentemente criam e recriam hábitos, valores, crenças e ideias. Por estas 

razões, o Grupo de Estudos em Linguagem, Trabalho, Educação e Cultura - 

LinTrab (da FALE/UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) propõe este 

simpósio. Nosso objetivo principal é reunir pesquisas acerca da complexa 

relação entre linguagem e trabalho, as quais levem em conta articulações entre 

dimensões explícitas e implícitas na argumentação, em diversos discursos 

(jornalístico, literário, educacional, histórico, entre outros), e busquem entender 

que espaço a temática do trabalho ocupa nesses discursos e/ou que papel os 

personagens trabalhadores neles desempenham. É fácil constatar que o 

trabalho humano raramente tem a visibilidade que deveria ter na mídia, na 

literatura, nas escolas e em outros espaços. O mesmo acontece com o 

personagem trabalhador, que costuma ser relegado a segundo plano em 

detrimento de protagonistas de maior prestígio social, econômico e cultural. 

Como ponto de partida teórico, as pesquisas a serem apresentadas devem 

conceber que a linguagem, verbal ou não, veicula visões de mundo sobre o 

trabalho e os trabalhadores, em posicionamentos discursivos e mecanismos 

linguísticos que precisam ser mais bem compreendidos pelos pesquisadores - e 

por aqueles que tiverem acesso às pesquisas, como estudantes e educadores. 



No âmbito da AD, tais estudos podem, por exemplo, explorar estratégias 

discursivas usadas por enunciadores em diferentes discursos, como os acima 

mencionados. Pesquisas que analisem seleção de personagens e seleção lexical 

ou que tenham foco em aspectos interdiscursivos para estudar a temática 

estariam neste grupo. No campo da argumentação e da retórica, estudos que 

privilegiem a persuasão ou que se concentrem no jogo de imagens, ou ainda na 

construção identitária dos personagens do mundo do trabalho, também seriam 

bem-vindos. Independentemente de aspectos teóricos e metodológicos, 

buscamos reunir pesquisadores que se interessem em contribuir para superar 

uma injustiça histórica, alçando trabalho e trabalhador ao lugar que merecem 

ocupar no universo acadêmico e nas sociedades de uma maneira geral.  
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