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RESUMO: Este simpósio acolhe trabalhos que reflitam sobre os discursos colocados em            
circulação pela imprensa brasileira e/ou internacional contemporânea, considerando as         
diferentes materialidades e suportes on e off-line, como jornais, revistas, sites, televisão,            
rádio, redes sociais digitais etc. A aliança e as relações entre poder político-econômico e              
imprensa são nítidas desde o surgimento dos primeiros órgãos que se propunham a “informar”              
a sociedade a respeito de fatos que, explicados pela suposta transparência de conceitos como              
objetividade e valor-notícia, são compreendidos e circulam como sendo de interesse (do)            
público e como verdadeiros. Assim, os dizeres da imprensa têm impacto político, social,             
econômico e cultural na configuração da democracia e do saber sobre o mundo, constituindo-              
se a partir de e como memória, num jogo entre poder, poder dizer, ouvir e ser ouvido,                 
calar(-se) e ser calado, silenciar(-se) e ser silenciado. Nesse sentido, a proposta é discutir de               
que maneira o discurso jornalístico coloca em circulação, nessa relação de forças e poderes,              
dizeres acerca do mundo, os fatos, a história e os agentes políticos, considerando ainda              
formatos e fenômenos emergentes, próprios da contemporaneidade e das condições de           
produção da mídia no início do século 21, como a convergência, as fake-news, a pós-verdade,               
os processos de fact-checking e midiawatching, entre outros. Da mesma forma, propõe-se a             
discutir, pelo viés dos estudos de argumentação e discurso, relações estabelecidas entre o             
discurso jornalístico e outras materialidades midiáticas, como o entretenimento, a divulgação           
científica, a religiosidade midiática, a propaganda, a publicidade, o discurso educacional, a            
utilização de textos jornalísticos como ferramenta pedagógica, a educomunicação etc. Por           
fim, congrega pesquisas que discutam o jornalista como agente político, a partir de noções              
como autoria, interpretação e subjetividade, entre outras. O diálogo crítico entre Linguística e             
estudos de Jornalismo traz contribuições a ambos os campos, uma vez que, sendo comuns e               
crescentes os estudos que os inter-relacionam, oferece, para a primeira, mais elementos            
contextualizadores da prática jornalística e, para o segundo, mais recursos de análise, que             
expandem as explicações conteudísticas, considerando os efeitos de sentidos do que é            
colocado em circulação e a forma como delimitam espaços de saber e poder na sociedade. 
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