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RESUMO: A concepção de discurso passou por diversas transformações desde a era            
clássica, em que a Retórica foi sistematizada por Aristóteles. O que antes podia ser              
caracterizado como um ato oral, redigido e pronunciado por um orador, frente ao seu              
auditório, hoje ganha traços e contornos muito mais elaborados e diversos, em razão das              
inúmeras possibilidades discursivas da atualidade. Dessa forma, da gênese retórica clássica,           
emergem novas configurações enunciativas, denominadas, na contemporaneidade, textos        
multimodais, caracterizados pelas diversas linguagens (imagética, sonora, verbal, gestual) que          
o compõe. Com esses novos formatos, surgem questões pertinentes ao analista da era             
pós-moderna, que precisa atentar-se para a diversidade composicional dos textos analisados,           
mas também refletir sobre as proposições clássicas que fundamentam o processo           
argumentativo. O dilema atual, que se apresenta ao estudioso da Linguística contemporânea,            
é, então, saber lidar com a diversidade e a particularidade do material a ser investigado,               
aplicando os conceitos clássicos a moldes modernos. Nesse aspecto, em qualquer esfera            
discursiva, é necessário deter conhecimentos que extrapolem os da argumentatividade e os do             
campo fundamental discutido, demandando, assim, abordagens interdisciplinares na leitura         
crítica de discursos. Pautado nessa necessidade, o presente simpósio temático acolhe           
investigações e discussões que permeiem a pluralidade das esferas discursivas atuais, partindo            
das configurações jurídicas e chegando aos moldes artísticos, publicitários e educacionais.           
Com base na amplitude da temática tratada, selecionamos, como traço fundamental do            
simpósio: a instância do pathos, isto é a lide com as paixões. Sendo assim, serão selecionados                
trabalhos que tenham como intuito discutir, além das questões anteriores, as modulações            
passionais do discurso. Com base em conceitos que permeiem a passionalidade, os diversos             
trabalhos que perscrutem o sincretismo contemporâneo sob uma perspectiva emocional serão           
bem-vindos ao simpósio proposto. Assim, almejamos imbricar os postulados teóricos,          
provenientes dos mais diversos autores das eras clássica e moderna, ao dinamismo e à              
pluralidade da atualidade. Dessa forma, os discursos multimodais, tão comuns nos dias de             
hoje, serão representados com vistas a discutir as suas projeções passionais, enquanto atos             
discursivos, nos seus inúmeros sentidos, garantindo, assim, a continuidade das profícuas           
reflexões da nossa era da informação. 
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