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Na contemporaneidade, a comunicação não mais pode ser reduzida a mero sistema de 
transferência de informação, seja na dimensão interpessoal, seja na vertente mediatizada, 
constituindo-se também como dispositivo de ‘formação’, no âmbito do qual os sujeitos 
procuram mutuamente condicionar-se e alcançar um consenso. Como descortinar estas 
práticas de condicionamento onde se vislumbram fenómenos discursivos de influência, de 
pressão, de boicote, de desilusão, de rancor ou de mágoa, de deslumbramento ou de 
convicção? E como aferir o estatuto da manipulação e da persuasão no âmbito de tais 
práticas?   

Neste colóquio, propomos debater o estatuto da manipulação e da persuasão a partir de um 
duplo enfoque: teórico/epistemológico (o que são? Como se distinguem? Quais as suas 
dimensões psicológica e neurobiológica? Quais as suas implicações éticas?); e 
descritivo/aplicado (por via do seu enquadramento em alguns processos de comunicação – os 
da política, do marketing/da publicidade ou da arte). 
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Actuellement, la communication ne peut se réduite simplement à un système de transfert 
d’information, soit dans sa dimension interpersonnelle, soit dans le domaine médiatique, dans 
la mesure où elle représente aussi un dispositif de ’formation’ où les individus cherchent à se 
conditionner et arriver à un consensus. Comment discerner ces pratiques de conditionnement 
dans lesquelles on trouve des phénomènes de discours d’influence, de pression, de boycotte, 
de désillusion, de rancœur ou de douleur, de fascination ou de conviction ? Et comment 
évaluer le statut de la manipulation et de la persuasion au sein de ces pratiques?            

Dans ce colloque, on se propose de discuter le statut de la manipulation et de la persuasion à 
partir d’une double perspective : l’une théorique / épistémologique (comment elles se 
définissent ? Comment elles se distinguent ? Quels sont ses aspects psychologiques et 
neurobiologiques ? ) et l’autre descriptive et appliquée (en analysant leur présence dans 
certains domaines de la communication tels que la politique, la publicité/ le marketing ou 
l’art).  
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PROGRAMA 

 
DIA 20 
 
10h00 - 10h30: Abertura 
 
10h30 - 11h30: Conferência de Abertura (Moderador Eduardo Camilo) 
Jorge Lozano 
La Persuasión 
 
11h30 - 11h45: Pausa 
 
11h45 - 13h00: Discursos e Estratégias (Moderador José António Domingues) 
Tito Cardoso e Cunha 
Persuasão versus manipulação 
 
Eduardo Camilo 
“Nunca mais acredito em ti!”Configurações semióticas do cepticismo enquanto processo de 
retaliação 
 
13h00 - 14h30: Almoço 
 
14h30 - 16h30: Estratégias e Efeitos I (Moderador Ricardo Carvalheiro) 
António Campelo Amaral 
Retórica e (dial)Ética na filosofia prática de Aristóteles: do discurso em acção à acção discursiva 
 
Augusto Soares Silva 
A metáfora como estratégia conceptual de persuasão e manipulação: o caso das políticas de 
austeridade 
 
Daniela Fonseca 
Persuasão ou manipulação: uma análise actual sobre a comunicação nos sindicatos 
portugueses  
 
16h30 - 16h45: Pausa 
 
16h45 - 18h00: Estratégias e Efeitos II (Moderador Nuno Francisco) 
Ana Morais Santos 
Porque o corvo quer: elementos para uma concepção internalista da manipulação 
 
Paulo Cunha 
É tudo verdade! O caso The Blair Witch Project 



DIA 21 
 
10h00 - 12h00: Política (Moderadora Catarina Rodrigues) 
António Bento 
Propaganda e manipulação do comportamento 
 
André Barata e Joana Amaral Dias 
Da velha retórica ao marketing político 
 
José Vítor Malheiros 
Os Media como ponta-de-lança do complexo político-financeiro de manipulação e persuasão 
 
12h00 - 12h15: Pausa 
 
12h15 - 13h15: Sessão Plenária (Moderador Tito Cardoso e Cunha) 
Jean-Pierre Meunier 
La persuasion et son contraire dans les communications médiatiques 
 
13h15 - 14h30: Almoço 
 
14h30 – 16h30: Workshop em Neuromarketing (Moderadora Ana Morais Santos) 
Hugo de Almeida 
 
16h30: Encerramento 
 

 

 

  

 

 
 
 

 
  


