
Chamada para Trabalhos e Resumos: 

Argumentação no Poder e na Política da Democracia 

 
 
Em sua missão de unir, sustentar e fazer crescer a comunidade de acadêmicos da argumentação nas 
Américas, a Rede de Argumentação das Américas (ANA) acolhe com satisfação a submissão de resumos 
ou trabalhos completos para apresentação em nossa terceira conferência de verão intitulada 
"Argumentação no Poder e na Política da Democracia" 

 
Local: Online – Zoom 

Data: 7-9 de Junho 

Palestrantes: 

John Dryzek (Speaking English with English slides) - Centenary Professor at the Centre for Deliberative 
Democracy and Global Governance at the University of Canberra's Institute for Governance and Policy 
Analysis. 

Catarina Dutilh Novaes (Speaking in Portuguese with English Slides) - Full Professor and University 
Research Chair at the Department of Philosophy, VU Amsterdam and Professorial Fellow at Arché in St. 
Andrews, Scotland  

Tema:  

A conexão entre argumentação e política tem uma longa história. Recentemente, porém, a importância 
da conexão entre argumentação, poder e participação política surgiu como uma preocupação 
prioritária. Por exemplo, alguns questionam o papel dos especialistas na deliberação democrática 
(Gundersen & Holst 2022; Baghramian & Martini 2022). Também podemos considerar o impacto 
potencial que normas de polidez problemáticas (Henning, 2021) e diferentes normas de civilidade (Aikin 
& Talise 2021; Bejan 2017) podem ter na participação democrática. Há também questões abertas sobre 
o papel e o caráter da argumentação na polarização política, extremismo (Ladd & Goodwin 2022) e 
terrorismo (Gascón 2023), o que levanta novas questões sobre a eficácia potencial da retórica de ponte 
e união (Dryzek 2010), e como ela pode ajudar a prevenir ou superar desacordos políticos profundos. 

Embora consideremos qualquer trabalho sobre argumentação, acolhemos especialmente trabalhos que 
abordem tópicos que incluem, mas não se limitam a,  

● Papéis e poder argumentativo 
● Normas democráticas de argumentação 
● Educar para a participação democrática 
● Argumentação e extremismo político 
● Avanços na democracia deliberativa 
● Argumentação e acesso à democracia 
● Argumentação e epistemologia política  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02691728.2022.2101564
https://www.routledge.com/Questioning-Experts-and-Expertise/Baghramian-Martini/p/book/9780367752859
https://informallogic.ca/index.php/informal_logic/article/view/6687
https://www.wiley.com/en-us/Political+Argument+in+a+Polarized+Age%3A+Reason+and+Democratic+Life-p-9781509536535
https://www.wiley.com/en-us/Political+Argument+in+a+Polarized+Age%3A+Reason+and+Democratic+Life-p-9781509536535
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674545496
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216622001990
https://link.springer.com/article/10.1007/s11245-022-09879-x
https://www.jstor.org/stable/25704819


Submissões: 

Submissões podem ser em inglês, espanhol ou português e podem consistir em: 

1.       Um resumo de 200-500 palavras para uma apresentação de aproximadamente 20 minutos com 10 
minutos para perguntas da audiência. 

2.       Um trabalho completo (não publicado, desenvolvido) para apresentação em aproximadamente 30 
minutos, com um comentário dedicado de 10 minutos, e 15 minutos para perguntas da platéia. 

Para enviar: Favor preparar resumos e trabalhos para revisão cega. Os artigos e resumos devem ser 
enviados via Google Forms: https://forms.gle/xiSH6mnSPgzTxfUEA 

Data limite: 4 de abril de 2023 

 
Em caso de dúvidas, por favor, envie um e-mail para info@argnet.org 

https://forms.gle/xiSH6mnSPgzTxfUEA
mailto:info@argnet.org

