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RESUMO: A Análise do Discurso e a Argumentação são campos de pesquisa produtivos             
para compreender a produção social dos sentidos, realizada por sujeitos históricos e por meio              
de materialidades diversas. O texto, o som e a imagem postos em circulação nos meios de                
comunicação são objetos privilegiados nas investigações de analistas do discurso e           
semanticistas de todas as vertentes, uma vez que é possível compreender os movimentos             
discursivos de produção de sentidos em torno deles: o que desloca e o que reforça sentidos                
atualizando, reterritorializando e naturalizando memórias. Assim, a repetição pode resultar na           
institucionalização, no arquivo estabilizado, gerenciado pelas instituições e ou para o seu            
rompimento, dando lugar para o novo, para sentidos outros, apesar da ilusão do sujeito de ser                
origem do dizer. Diante de tais objetos (o texto, o som e a imagem), entendemos a ideologia e                  
a memória como dispositivos teóricos, tendo em vista que se constituem como os fios das               
redes de sentidos, atravessam e significam os sentidos e os sujeitos (PÊCHEUX, 1995).             
Propomos acolher neste simpósio trabalhos que pensem o funcionamento do discurso           
jornalístico e das mídias em geral, a fim de compreender os sentidos produzidos sobre e pelos                
sujeitos e os seus lugares sociais no Brasil e no mundo contemporâneos. Três perguntas nos               
guiam durante o percurso de realização dessa proposta: a) Qual é o lugar, diante da               
proliferação cotidiana de linguagens na mídia, da memória pessoal, cultural e social dos             
sujeitos?; b) Quais deslocamentos são materializados na língua que nos permitem observar as             
novas formas de significação desses sujeitos nos discursos jornalísticos?; c) Quais sentidos            
postos em circulação retomam memórias ou produzem deslocamentos sobre os sujeitos e os 
sentidos? Desta forma, serão bem-vindas propostas que tenham em seu escopo tais            
funcionamentos discursivos e/ou argumentativos que permitam compreender o atual momento          
político brasileiro e mundial; propostas que investiguem os mecanismos e propriedades da            
linguagem no funcionamento da argumentação e do discurso por meio dos objetos, elencados             
acima, que reflitam sobre a temporalidade do no processo discursivo e argumentativo e sobre              
a constituição de subjetividades e laços sociais nas e pelas redes sociais, entre outros temas               
pertinentes. 
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