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RESUMO: Neste simpósio reuniremos trabalhos que analisem, de diferentes formas, a           
relação entre argumentação e acontecimento no que diz respeito àquilo que estamos            
chamando de políticas discursivo-argumentativas do ódio. Tratamos a enunciação como          
acontecimento, considerando sua relação com o interdiscurso e os enunciados que se            
entrecruzam em um momento dado (GUILHAUMOU e MALDIDIER, 1989). Não se trata,            
portanto, do ato de dizer algo a alguém, isto é, de se considerar o ato de dizer, mas de pensar                    
então o sujeito e suas manifestações pela língua. Ao considerarmos que o sujeito se manifesta               
pela língua, estamos tomando como pressuposto não apenas que os gestos de linguagem de              
violência substituem violência física, numa possível relação com atos de fala, mas que um              
discurso de ódio materializa a violência, especificamente a violência de Estado. Na            
contemporaneidade, o Estado tem sido explicitado como lugar não apenas de reprodução das             
condições de existência, dos meios de produção e exploração, mas também do ódio. Para              
Safatle (2017), no estágio distópico do neoliberalismo, ele encontrará na extrema direita seu             
aliado preferencial. “Sua gestão social será a de uma guerra civil contínua. Ele aprimorará sua               
incitação do terrorismo para criar alguma forma de coesão social. (...) nossos governos             
produzem o terrorismo através de sua lógica militarista e intervencionista, através da            
naturalização do racismo ordinário, que ganha cada vez mais direito de circulação, ampliando             
os efeitos do ressentimento social” (SAFATLE, 2017, p. 33). Uma política           
discursivo-argumentativa do ódio, em discursividades que, em nossa releitura de Žižek (2011            
[2009]), recodificam a estrutural oposição econômica de classe numa oposição entre           
“conservadores” nos costumes e “progressistas” nos mesmos: “Assim, o inimigo é visto como             
a elite “liberal” que, por meio da intervenção federal do Estado (dos ônibus escolares às leis                
que obrigam o ensino em sala de aula da teoria darwinista e de práticas sexuais pervertidas),                
quer minar o autêntico estilo de vida norte-americano” (ŽIŽEK, 2011 [2009], p. 38).             
Consideramos que a diretividade do dizer que se formula na argumentação pela enunciação             
tem suas consequências marcadas linguisticamente, e vão parar nos corpos, nas vidas e nas              
mortes. A antecipação que se dá através de relações imaginárias, no processo de             
argumentação no discurso, é um modo de analisar essas questões, pois a antecipação é um               
mecanismo que regula e dirige o processo de argumentação (ORLANDI, 2002). Como            
podemos pensar as políticas de ódio se formulando nesse jogo de imagens, no acontecimento? 
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