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RESUMO: Neste simpósio, propomos destacar a relação entre situação, enunciação e           
determinação histórico-ideológica, inscrita na perspectiva do discurso concebido como efeito          
material do encontro entre acontecimento e estrutura, memória e atualidade, interdiscurso e            
intradiscurso. Os trabalhos a se inscreverem poderão ter cunho teórico e/ou metodológico e/ou             
analítico, apresentando como objetivo compreender a relação entre enunciação e discurso           
exposta ao modo como a linguagem funciona e se realiza no sujeito e seus efeitos para a                 
produção de sentido(s). Em outras palavras, trabalhos que se empenhem a expor a enunciação              
em sua opacidade, o discurso em suas materialidades específicas, procurando dar visibilidade            
à enunciação como fato discursivo, inscrita, portanto, em processos de textualização e de             
(des)encaixe semântico. Nessa direção, propomos reunir trabalhos que produzam, não          
necessariamente, articulações entre construtos teóricos que se fundamentem quer sobre o           
conceito de enunciação quer sobre o de discurso de modo a explicitar o mo(vi)mento da               
enunciação relativamente ao movimento do discurso na história (à exterioridade),          
relativamente à indissociabilidade entre o funcionamento do simbólico e o funcionamento do            
político, à relação entre a produção de sentidos e os processos de subjetivação, às relações de                
disputa de poder, aos regimes de conhecimento que estabilizam semanticamente o mundo            
sensível, e relativamente ao jogo entre o mesmo e o diferente, entre a repetição e o                
deslocamento. Linguística da Enunciação e Análise de Discurso, por exemplo, são algumas            
das proposições teórico-metodológicas que esperamos ver mobilizadas na produção das          
reflexões e análises que sustentarão as apresentações neste simpósio. Os trabalhos teóricos            
e/ou analíticos são desafiados, dessa maneira, a trabalhar tais questões em recortes cuja             
montagem se funda sobre bases tanto linguísticas como não (exclusivamente) linguísticas, e            
que exponham a enunciação à relação de não-coincidência, de diferença entre enunciados, ao             
possível das transformações parafrásticas e metafóricas, aos efeitos da interlocução, ao           
imaginário, ao equívoco, à contradição, ao ideal e/ou aos regimes de “verdade” etc. Buscamos              
por em relação, igualmente, a enunciação funcionando em diferentes campos          
(institucionalizados ou não) de produção de dizeres e saberes: a ciência e a produção de               
conhecimento, a arte, a mídia, o digital, o cotidiano, a ficção, o ensino, entre outros. 
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