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RESUMO: A proposta tem o objetivo de compreender como o discurso da violência             
relaciona-se com as condições de produção sócio-históricas do contexto brasileiro atual,           
permitindo-nos analisar enunciados da ordem do político, do cultural e do ideológico que se              
caracterizam, muitas vezes, por processos sutis de exclusão. Descrever e interpretar, a partir             
de materialidades discursivas, as (in)visibilidades que as caracterizam, profundamente         
radicadas no âmago do sistema político e econômico que nos domina, torna-se fundamental             
para o entendimento desse fenômeno contínuo e ininterrupto, cujos sinais patológicos           
ameaçam enfartar a ordem social e a integridade moral e ética dos sujeitos. Acreditamos que a                
violência da linguagem, materializada nos discursos atuais, apresenta configurações         
específicas, decorrentes, de certa forma, de sua inscrição entre as coisas (auto)evidentes e             
naturais. Mostrar como esse “automatismo” funciona na instância discursiva, explicitando as           
relações de domínio e de poder da linguagem que mantêm os processos discursivos que lhes               
dão sustentação, não é só importante, mas necessário nas condições políticas atuais. Os             
trabalhos que comporão o simpósio, a partir da descrição e interpretação de diferentes             
materiais de análise, apresentarão uma articulação entre discurso e violência com base na             
concepção de discurso da Análise de Discurso na tradição dos estudos de Michel Pêcheux. Os               
enunciados analisados por essa perspectiva teórico-analítica podem ser produzidos a partir de            
diferentes campos discursivos, podendo trabalhar com efeitos de sentidos ligados a relações            
de classe, de raça e, também, de gênero. A estrutura jurídica, política e ideológica da               
formação social brasileira atual parece estar sustentada por um discurso dominante que            
autoriza a reprodução de saberes vinculados à intolerância e à opressão daqueles que “não têm 
parcela”, ou seja, daqueles que ocupam uma posição política, ideológica e de classe             
considerada dominada, instituindo, através da atuação dos aparelhos de Estado, a           
naturalização de relações de produção baseadas na exploração/subjugação e, com isso,           
possuindo efeitos no aumento nos registros de diferentes tipos de violência. Esse discurso             
naturalizado pelo excesso tem efeitos trágicos nos processos de interpelação-identificação,          
aproximando, cada vez mais, a nossa configuração social da barbárie. 
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