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RESUMO: Na atualidade, enunciações do/sobre o feminino parecem atestar a repercussão           
tanto de visões ideológicas atravessadas por uma violência simbólica (BOURDIEU, 2017)           
contra a mulher, quanto de atitudes de resistência aos estereótipos de feminilidade construídos             
ao longo de gerações, sob a égide de um verdadeiro conflito de enunciações. Assim, este               
Simpósio centraliza-se sobre discussões relativas à representação da mulher em textos           
verbais, visuais e verbo-visuais, dos mais variados domínios discursivos, contratos          
comunicativos e gêneros situacionais, e seus regimes de enunciação na geração de sentidos             
acerca do feminino. Compreendendo que os discursos que circulam em torno da mulher estão              
ligados a imaginários fortemente arraigados em um percurso histórico, que levaram ao            
silenciamento também histórico, seja de vozes que representam domínios intelectuais, seja das            
que atravessam os campos das artes e da indústria cultural em geral, é fundamental o               
enfretamento de tais questões. Logo, assegura-se a relevância da proposta deste Simpósio em             
vista da necessidade de se buscar compreender os diferentes modos de representação da             
mulher nos discursos sociais da atualidade. Sob essa proposta, objetiva-se, então, dar            
tratamento analítico à materialidade textual, relativa a representações do feminino, que           
responde tanto à situação social sobredeteminante da comunicação, quanto ao contexto           
linguístico-discursivo (situação enunciativa) partilhado entre os interagentes, enfocando,        
também, o jogo enunciativo responsável pela veiculação/mobilização/difusão dessas vozes do          
feminino. Portanto, assume-se como objetivo central, neste Simpósio, o exame/compreensão          
de enunciados verbais, visuais ou verbo-visuais, ancorado não só nos princípios da situação de              
comunicação que os engendram, como também nas operações enunciativas que os evocam.            
Para essas análises, espera-se o uso de base teórico-metodológica vinculada à Análise do             
Discurso de cunho enunciativo e comunicacional (CHARAUDEAU, 2008), atenta à          
encenação enunciativa dos sujeitos psicossociais em interação, aos efeitos de sentido advindos            
de suas enunciações, às identidades constituídas desses sujeitos e aos imaginários           
sociodiscursivos correspondentes, podendo-se propor interfaces com a Psicologia Social, a          
Sociologia da Comunicação, a Filosofia, a História, a Semiótica, a Linguística do Texto e              
outros estudos sobre a imagem. Sob esse delineamento, este Simpósio procurará acolher            
pesquisas que, pautadas sobre textos dos mais variados contratos comunicativos, debatam a            
(re)organização avaliativa de velhas representações sociais do feminino. 
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