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RESUMO: A Marcha das Margaridas, a Marcha das Vadias,o movimento de Mulheres            
Negras, de Mulheres Indígenas, o Transfeminismo, entre outras mobilizações feministas,          
emergem no presente século com força e expressão inéditas, produzindo acontecimento           
discursivo e se consolidando como coletivos de ação política e intervenção social. O uso das               
mídias digitais e de novas modalidades de protesto nas práticas militantes têm mudado os              
modos de textualizar o político e de pôr em circulação demandas e denúncias específicas. A               
representação de uma corporalidade vinculada à voz que enuncia é parte constitutiva do lugar              
de enunciação e afeta a formulação dos enunciados e sua circulação social. Essa representação              
associa a construção de uma imagem de si a uma experiência identitária, que é vivida na sua                 
dimensão subjetiva singular, sempre já ressignificada pela dimensão social e histórica que            
configura as identificações coletivas. Assim, corpos e experiências são convocados pela           
enunciação como fundamento ético que legitima a performatividade dos enunciados. O           
recente debate sobre as noções de “lugar de fala” e “empoderamento” ilustram            
exemplarmente essas práticas, nas quais o dizer, em ato, se dobra reflexivamente para se              
mostrar enquanto exercício pleno do direito à palavra. Esse simpósio objetiva reunir            
pesquisadoras e pesquisadores que tomem por objeto a enunciação, a performatividade e a             
argumentação nas práticas feministas contemporâneas, analisando a formulação e circulação          
dos enunciados e seus efeitos de sentido nas diferentes esferas da sociedade. Almeja-se             
propiciar um debate sobre: 1- o estatuto político da enunciação; 2- o litígio constitutivo do               
dizer na sua dimensão performativa e argumentativa; 3- a constituição de novos lugares de              
enunciação na disputa pela legitimação de modos de existência outros; 4- o funcionamento             
dos processos de nomeação na luta política; 5- a articulação da língua com outras              
materialidades significantes na construção de corporalidades que demandem identificações de          
gênero, raça, classe, trabalho, etnia, religiosidade, cultura, sexualidade. São bem-vindos          
trabalhos que estabeleçam diálogos transversais com outros campos de conhecimento, em           
particular com os estudos decoloniais, os estudos de gênero, as epistemologias de ponto de              
vista, a psicanálise, e análises históricas e sociológicas que abordem a temática proposta pelo              
simpósio. Os trabalhos inscritos devem: a) especificar claramente seu quadro teórico dentro            
do amplo campo dos estudos da linguagem (semânticos, discursivos, retóricos, literários,           
jornalísticos, da comunicação social); b) apresentar análises originais de fatos de linguagem,            
considerando inclusive sua articulação com outras materialidades simbólicas; c) explicitar a           
articulação entre os conceitos e as abordagens teóricas mobilizados nas análises. 
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