
 Com o tema “Discurso democrático e comportamento das elites 
políticas, da imprensa e da sociedade civil: desafios contemporâneos”, o 10º 
Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e 
Política (COMPOLÍTICA) acontecerá de 09 a 11 de maio de 2023. Escolheu-se 
como sede a UFC (Universidade Federal do Ceará), em Fortaleza, uma vez que a 
única edição do evento no Nordeste foi a primeira, em Salvador, em 2006 e esta 
será a nossa décima edição. 
 Como afirma Stephen Coleman, em texto de 2017 intitulado 
“Reimaginando o público democrático”, o discurso mais circulante na esfera 
pública, sobretudo em espaços digitais, é o que ele chama de “discurso raivoso”. 
Isso ocorre, segundo o pesquisador, por ser um tipo de fala que fideliza um 
público e, consequentemente, em que as elites políticas – e mesmo a imprensa, 
instituição em que se multiplicam âncoras de jornais televisivos cheios de 
indignação para exalar – têm investido com frequência. Todavia, será que esses 
discursos não ferem os próprios princípios de uma esfera pública democrática? 
Como esses comportamentos têm afetado as dinâmicas democráticas, 
sobretudo no caso brasileiro, especialmente quando são proferidos por 
representantes eleitos sob esse regime? 
 Diante desse cenário, o 10º Congresso da COMPOLÍTICA traz como 
tema o “Discurso democrático e comportamento das elites políticas, da 
imprensa e da sociedade civil: desafios contemporâneos”, fomentando o debate 
e a crítica acadêmica sobre a crise informacional contemporânea decorrente 
desses novos modelos de fidelização de público pelo discurso que beira o ódio, 
conforme se tem observado como consequência das próprias democracias.
 O objetivo do 10º COMPOLÍTICA é oferecer um espaço para ampliar 
discussões que abordam os fenômenos decorrentes da interface entre 
Comunicação e Política, em especial, os desafios contemporâneos. Buscamos 
reunir pesquisadores de diversas  áreas do conhecimento, vinculados ou não a 
organizações acadêmicas, científicas e profissionais, que investiguem a 
interface entre comunicação e política. Nosso objetivo também é promover o 
aperfeiçoamento e consolidação dos estudos em Comunicação e Política, 
subárea que tem ganhado espaço e visibilidade na interface entre a 
Comunicação e a Ciência Política, além de contribuições de outros campos 
como as Políticas Públicas, o Direito, a Sociologia, a Administração Pública, entre 
outros.

Sejam bem-vindas e bem-vindos ao X Compolítica!


