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RESUMO: Com a ampliação dos meios e tecnologias de representação e circulação da             
informação, das opiniões e dos conflitos sociais, a sociedade contemporânea, especialmente           
nos países democráticos em que a liberdade de expressão é um valor social e constitucional,               
passou a conviver com um debate intenso cuja visibilidade aumenta a percepção e a              
experiência individual e coletiva com temas sociais sensíveis (aborto, direitos de LGBTs,            
porte de armas, laicidade, misoginia etc.). Temas sensíveis que implicam os cidadãos de             
diferentes maneiras e perspectivas em posições subjetivas, ideológicas, interpretativas e          
interdiscursivas, circulando em diversos meios de comunicação, como a imprensa (escrita,           
televisual, radiofônica, web), as redes sociais eletrônicas, os espaços de discussão jurídica e             
política. Os temas sensíveis engajam a sociedade em uma polêmica intensa e multilateral, cuja              
diversidade é, às vezes, dificilmente apreensível. Por essas razões, tornam-se relevantes as            
pesquisas que permitam uma melhor descrição e compreensão das diferentes posições           
enunciativas, argumentativas e discursivas que constituem a polêmica social e fazem dela um             
“acontecimento discursivo”. O objetivo deste Simpósio Temático é integrar pesquisas          
voltadas para a análise de discursos polêmicos articulados em torno de controvérsias sociais             
sensíveis. Procuramos mapear e compreender melhor o funcionamento enunciativo e          
argumentativo, a gestão e a circulação das diferentes posições subjetivas e interdiscursivas            
que compõem a polêmica pública. Pela potencial de seu objeto, receberemos diferentes            
trabalhos vinculados ao estudo de polêmicas sociais. Os trabalhos devem possuir um ou outro              
dos seguintes objetivos: identificar a emergência da polêmica social em torno do (s) objetos              
(s) sensível (eis) selecionado; precisar o meio e ou a situação de comunicação em que a                
polêmica será estudada (imprensa escrita ou digital – política, religiosa, de referência,            
popular, etc.), redes sociais, situações políticas (discurso parlamentar, eleitoral, etc.), jurídicas           
(tribunais, etc.); a gestão do dialogismo de pontos de vista em torno do tema sensível;               
descrever o funcionamento enunciativo e argumentativo das diferentes posições em torno do            
tema sensível; analisar fenômenos como a modalização, as modalidades enunciativas, os atos            
ilocucionários, a violência verbal; aspectos da organização argumentativa e retórica          
(dispositivo argumentativo, leis de passagem, lugares da argumentação, provas e tipos de            
argumentos, paralogismos, tipos de raciocínios). O quadro teórico e metodológico de           
referência é amplo e permite integrar estudos sobre argumentação, retórica, enunciação e            
análise do discurso, em autores como Amossy (2014), Plantin (2008, 2016), Emediato &             
Damasceno-Morais (2019), Angenot (2008), Perelman &amp; Olbrechts-Tyteca (1958),        
Rabatel (2000, 2005, 2017), Charaudeau (2016), Van Eemeren &amp; Grootendorst (2004),           
entre outros. 
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