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RESUMO: Os dizeres sobre a mulher, sobretudo, nas mídias digitais contemporâneas, espaço            
discursivo de ampla circulação, têm emergido segundo situações de enunciação e com            
elementos de argumentação que (re)atualizam certos imaginários sociais e ideologias acerca           
de seu papel na nossa formação social. Ainda que se inscrevam em diferentes condições de               
produção, sua circulação ampla se articula, de certo modo, a uma “autorização” desse dizer              
advindo de declarações polêmicas do atual chefe de estado, que ratificam formações            
ideológicas machistas. Neste simpósio, nossa proposta nos parece ser justificada pela           
observação de que o papel da mulher na sociedade contemporânea, fruto de inúmeras             
questões arraigadas às novas urgências e emergências acerca do seu lugar, como mulher             
cidadã, ainda emerge, na atualidade, carregado de formulações discursivas e processos           
argumentativos que fazem ecoar vozes de uma memória que, historicamente, impede o sujeito             
mulher de ocupar outros lugares e promover outros efeitos de sentidos. Seu(s) modo(s) de              
vida enquanto membro de uma família como mãe, empresária, estudante, dona de casa e/ou              
quaisquer que sejam seus papéis, promove(m) a irrupção de enunciados que, de um lado,              
hipervisibilizam e, por outro, invisibilizam-na como sujeito. Para a sessão proposta, serão            
aceitos trabalhos que se inscrevem tanto a partir de proposições discursivas, como os que se               
balizam em Michel Pêcheux, Dominique Maingueneau e Michel Foucault, quanto a partir de             
estudos retórico-argumentativos, tais como os que se inscrevem nas reflexões de Chäim            
Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, Rui Gracio e Christian Plantin, e que versem sobre a              
temática do feminino a partir de diversas linhas teóricas que tragam à tona modos de dizer e                 
de argumentar sobre a mulher na sociedade contemporânea, e que possam, ao final, alcançar              
os seguintes objetivos: abrir caminhos para a compreensão de um panorama atual do dizer              
sobre o feminino e promover um espaço de discussão para a análise de práticas discursivas e                
de luta da mulher nos mais diferentes lugares em que ela sempre ocupou e, em outros, que                 
passou a ocupar nos últimos tempos. Vemos, enquanto pesquisadoras inscritas nesse lugar de             
subjetividade, certas idealizações acerca dos papéis da mulher que acionam, ainda hoje, uma             
memória negativa e que ratificam certas estereotipias ao feminino, mas também, conseguimos            
observar espaços de desconstrução desses estereótipos graças à representatividade feminina e           
à luta diária por meio de movimentos sociais e de igualdade. 
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