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Este simpósio buscará refletir sobre as questões fundamentais que envolvem a
argumentação e a retórica no discurso político em suas variadas manifestações,
sejam elas relativas à instância política em governança, à instância adversária, à
instância midiática ou à instância cidadã. Trata-se, portanto, de promover uma
discussão ampliada capaz de compreender melhor o conjunto do dispositivo
comunicacional do discurso político, tal como descreve Patrick Charaudeau
(2005). Partimos da perspectiva aberta por esse autor segundo a qual o espaço
político é fragmentado em diversos espaços de discussão que ora se recortam,
ora se confundem, ora se opõem. Recupera-se aqui, também, a perspectiva de
Dominique Wolton (1989), que denomina comunicação política o espaço onde
se trocam os discursos contraditórios dos três autores legitimados para se
exprimir publicamente sobre política, que são os políticos, os jornalistas e a
opinião pública. Consideramos, ainda, que a organização, a manutenção e a
regulação do discurso político são estruturados em diferentes setores
responsáveis pela regulação das relações de força operantes nesse dispositivo:
os setores jurídico, econômico, midiático e político-partidário. Este simpósio se
justifica pela relevância ainda bastante atual da análise do discurso político,
sobretudo no que diz respeito aos seus aspectos argumentativos e retóricos e
às relações internas que se constroem no interior do complexo dispositivo
supracitado. Os objetivos deste simpósio temático serão os seguintes: a) refletir
sobre as relações discursivas entre a argumentação de instâncias políticas e a
instância cidadã por meio da análise dos imaginários e premissas que permeiam
essa relação e fundam a sua dimensão dialógica; b) apontar e analisar os
vínculos possíveis da argumentação e da retórica política com o setor
econômico e desta com a instância política; c) analisar as relações entre o
discurso midiático e o discurso político sob uma perspectiva argumentativa; d)

refletir sobre o lugar do setor jurídico e de sua argumentação com a regulação
do discurso político. Com esses objetivos, entendemos ser possível aglutinar um
conjunto de trabalhos que ajude a compreender melhor a interação entre os
diferentes setores que, de alguma forma, organizam o dispositivo
comunicacional do discurso político. Entendendo, ainda, a argumentação como
uma construção discursiva onde se evidenciam a justificação da palavra ( logos),
a construção da imagem de si (ethos) e do outro (pathos) com a finalidade de
convencimento, de persuasão e de identificação, a análise do discurso político,
neste simpósio, poderá apontar alguns caminhos para o estudo desse domínio
discursivo. Nesse sentido, diferentes perspectivas teóricas da argumentação
poderão contribuir para este simpósio temático, estejam elas relacionadas com
a retórica clássica (Aristóteles) ou com perspectivas mais contemporâneas,
como a Nova Retórica de C. Perelman & Olbrechts-Tyteca (1958), no tocante
aos acordos, o modelo substancialista de S. Toulmin (1958), sobretudo no que
diz respeito à lógica da argumentação prática dos campos, a perspectiva de
Patrick Charaudeau como problemática da influência, os estudos de Amossy
sobre o ethos e a dimensão argumentativa dos discursos, entre outros.
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