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Ementa
Dissertar somente sobre uma questão, sem apresentar um problema e a argumentação em
defesa de um ponto de vista sobre essa questão, não constitui uma dissertação-argumentativa.
Hipótese é um enunciado capaz de ser declarado verdadeiro ou falso. Uma hipótese é um
candidato à tese. As "teses filosóficas" cumprem uma condição: elas são a solução de um
problema. O estabelecimento da tese principal de uma determinada obra depende, portanto,
da correlativa fixação do seu problema básico. A tese é uma solução ao problema e implica
um optar em que outras alternativas são descartadas. É aqui que os argumentos
desempenham um papel essencial. O que legitima a opção por uma determinada tese são os
argumentos. O desenvolvimento da pragmática leva historicamente a concepções de
comunicação que forneceram respostas a questões para as quais as abordagens da lógica
formal não haviam sido felizes. Hoje, a 'Pragma-dialética' é provavelmente um dos
paradigmas mais influentes nos estudos da argumentação. É hoje aceito que argüir é mais do
que meramente ‘fazer lógica’ e que uma sólida teoria da argum entação é a que trata não
somente da questão da estrutura conceitual de argumentos, mas também a que trata do uso
argumentativo da linguagem. O curso terá o apoio da Gramática Sistêmico-Funcional na
análise crítica do modo argumentativo em diversos gêneros discursivos.
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