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Estamos muito felizes em apresentar o número especial da Revista EID&A dedicado aos 

estudos realizados pelo grupo de pesquisa ADARR. Trata
de frente de cooperação internacional.

A EID&A – Revista Eletrônica de Estudos

Argumentação – é um periódico semestral que publica, desde novembro de 2011, artigos 
inéditos, traduções de artigos já publicados e resenhas críticas voltados aos estudos sobre discurso 
e argumentação. Os editores da revista estão
Universidade Estadual de Santa Cruz, Universidade de São Paulo e Universidade Federal de 
Sergipe. Seu comitê científico é composto por professores
do Brasil e dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Chile, Estados Unidos, Canadá, Portugal, 
França, Inglaterra, Israel e China. Publicou artigos oriundos de: Argentina, México, Estados 
Unidos, Canadá, Portugal, França, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Holanda, Dinamarca, Romênia, 
Israel, China, Costa do Marfim e África do Sul. Desse modo, a EID&A acredita estar contribuindo 
para a divulgação e fortalecimento da pesquisa nacional e internacional sobre discurso e 
argumentação. 

O grupo ADARR – Análise do Discurso, Argumentação e Retór

pelas professoras Ruth Amossy, da Universidade de Tel Aviv, e Roselyne Koren, da Universidade 
Bar Ilan, ambas de Israel. Os pesquisadores vinculados ao grupo ADARR são especialistas em 
ciências da linguagem, estudos literários e ciências
temáticas na perspectiva da argumentação e da análise do discurso. Especificamente, o grupo 
ADARR preocupa-se com questões da 
tanto na visada quanto na dimensão a
discurso em situação. O grupo ADARR m
França, Bélgica, Suíça e Brasil. E publica, semestralmente, desde 2008, 
Argumentation et Analyse du Discours

Assim, temos o prazer de lançar o número especial da revista EID&A dedicado ao grupo 
ADARR. Este número contou com a colaboração de 
inestimável empenho de todos os seus editores e dos colegas que se dispuseram voluntariamente a 
fazer a tradução e a revisão de todos os artigos publicados neste número.

Esperamos que aproveitem a leitura dos artigos e agradecemos o interesse, 
Ferreira, Eduardo Lopes Piris, Isabel Cristina Michelan de Azevedo e Paulo Roberto Gonçalves 
Segundo - Editores da Revista EID&A.

http://periodicos.uesc.br/index.php/eidea
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stamos muito felizes em apresentar o número especial da Revista EID&A dedicado aos 
estudos realizados pelo grupo de pesquisa ADARR. Trata-se aqui da concretização de um trabalho 
de frente de cooperação internacional. 

Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e 

é um periódico semestral que publica, desde novembro de 2011, artigos 
inéditos, traduções de artigos já publicados e resenhas críticas voltados aos estudos sobre discurso 
e argumentação. Os editores da revista estão vinculados a Programas de Pós
Universidade Estadual de Santa Cruz, Universidade de São Paulo e Universidade Federal de 
Sergipe. Seu comitê científico é composto por professores-pesquisadores de todas as cinco regiões 

países: Argentina, Bolívia, Chile, Estados Unidos, Canadá, Portugal, 
França, Inglaterra, Israel e China. Publicou artigos oriundos de: Argentina, México, Estados 
Unidos, Canadá, Portugal, França, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Holanda, Dinamarca, Romênia, 
Israel, China, Costa do Marfim e África do Sul. Desse modo, a EID&A acredita estar contribuindo 
para a divulgação e fortalecimento da pesquisa nacional e internacional sobre discurso e 

Análise do Discurso, Argumentação e Retór

pelas professoras Ruth Amossy, da Universidade de Tel Aviv, e Roselyne Koren, da Universidade 
Bar Ilan, ambas de Israel. Os pesquisadores vinculados ao grupo ADARR são especialistas em 
ciências da linguagem, estudos literários e ciências da comunicação e investigam diversas 
temáticas na perspectiva da argumentação e da análise do discurso. Especificamente, o grupo 

questões da Nova Retórica de Perelman, considerando a argumentação, 
tanto na visada quanto na dimensão argumentativa, como parte integrante do funcionamento do 
discurso em situação. O grupo ADARR mantém relações internacionais com grupos de pesquisa da 

. E publica, semestralmente, desde 2008, 
Analyse du Discours: https://aad.revues.org. 

temos o prazer de lançar o número especial da revista EID&A dedicado ao grupo 
contou com a colaboração de Ruth Amossy na seleção dos artigos e 
de todos os seus editores e dos colegas que se dispuseram voluntariamente a 

revisão de todos os artigos publicados neste número. 
Esperamos que aproveitem a leitura dos artigos e agradecemos o interesse, 

Ferreira, Eduardo Lopes Piris, Isabel Cristina Michelan de Azevedo e Paulo Roberto Gonçalves 
Editores da Revista EID&A. 

 

http://periodicos.uesc.br/index.php/eidea http://humanities1.tau.ac.il/adarr/en/
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stamos muito felizes em apresentar o número especial da Revista EID&A dedicado aos 
se aqui da concretização de um trabalho 

Integrados em Discurso e 

é um periódico semestral que publica, desde novembro de 2011, artigos 
inéditos, traduções de artigos já publicados e resenhas críticas voltados aos estudos sobre discurso 

vinculados a Programas de Pós-Graduação da 
Universidade Estadual de Santa Cruz, Universidade de São Paulo e Universidade Federal de 

pesquisadores de todas as cinco regiões 
países: Argentina, Bolívia, Chile, Estados Unidos, Canadá, Portugal, 

França, Inglaterra, Israel e China. Publicou artigos oriundos de: Argentina, México, Estados 
Unidos, Canadá, Portugal, França, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Holanda, Dinamarca, Romênia, 
Israel, China, Costa do Marfim e África do Sul. Desse modo, a EID&A acredita estar contribuindo 
para a divulgação e fortalecimento da pesquisa nacional e internacional sobre discurso e 

Análise do Discurso, Argumentação e Retórica – é coordenado 
pelas professoras Ruth Amossy, da Universidade de Tel Aviv, e Roselyne Koren, da Universidade 
Bar Ilan, ambas de Israel. Os pesquisadores vinculados ao grupo ADARR são especialistas em 

da comunicação e investigam diversas 
temáticas na perspectiva da argumentação e da análise do discurso. Especificamente, o grupo 

de Perelman, considerando a argumentação, 
rgumentativa, como parte integrante do funcionamento do 

antém relações internacionais com grupos de pesquisa da 
. E publica, semestralmente, desde 2008, a revista on-line 

temos o prazer de lançar o número especial da revista EID&A dedicado ao grupo 
na seleção dos artigos e com o 

de todos os seus editores e dos colegas que se dispuseram voluntariamente a 

Esperamos que aproveitem a leitura dos artigos e agradecemos o interesse, Moisés Olímpio-
Ferreira, Eduardo Lopes Piris, Isabel Cristina Michelan de Azevedo e Paulo Roberto Gonçalves 

 

http://humanities1.tau.ac.il/adarr/en/ 



EID&A - Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação, 
Ilhéus, n.esp. ADARR, jun.2016. 
 

 

Artigos  

 
Repensar a construção discursiva do espaço público. Bush em Massada, ou como se discute o 
evento no ciberespaço 
Ruth Amossy 
(Tradução de Rui Alexandre Grácio) 
 
Ultrajantes, inevitáveis? Debatendo analogias históricas na cobertura do conflito israelo-
palestino 
Jérôme Bourdon 
(Tradução de Kelly Cristina de Oliveira e Moisés Olímpio Ferreira) 
  
“Dois pesos, duas medidas”: justiça, imparcialidade e equidade na mídia francesa 
contemporânea 
Roselyne Koren 
(Tradução de Bruna Toso e Emília Mendes) 
 
O auditório heterogêneo e a construção de uma nação por meio do álbum de fotografias 
Fetes en Israel, 1951 
Galia Yanoshevsky 
(Tradução de Maria Helena Cruz Pistori)  
 
A restauração da imagem entre análise do discurso e ciências da comunicação: o caso da 
entrevista televisionada de Liliane Bettencourt 
Keren Sadoun-Kerber 
(Tradução de Luís Fernando Bulhões)  
 
Por que maldizemos quando protestamos? A polemicidade na ação coletiva 
Eithan Orkibi 
(Tradução de Ercilene Maria de Souza Vita) 
 
Reivindicar os direitos das mulheres em 1791: uma tentativa fadada ao fracasso? O 
interdiscurso da Declaração dos direitos da mulher e da cidadã 
Jürgen Siess  
(Tradução de Rubens Damasceno Morais) 
 
A contribuição das citações ao pathos nas narrativas de imprensa 
Claire Sukiennik 
(Tradução de Silvana Gualdieri Quagliuolo Seabra)  
 
A definição no discurso e seus usos argumentativos: o caso de “pobre” e de “pobreza” 
Karina Masasa 
(Tradução de Carlos Magni)  
 
A fórmula “deslegitimação de Israel” entre polêmica intrínseca e argumentação polêmica 
Nadia Ellis 
(Tradução de Jocilene Santana Prado e Eduardo Lopes Piris)  


