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RESUMO: Vivemos num contexto social, político e econômico de grandes transformações,           
ocasionado por escândalos de corrupção, crises econômicas e financeiras e descrédito no            
Estado e em suas instituições oficiais. As últimas eleições regionais e nacionais, no Brasil,              
refletiram esse inconformismo social, uma vez que foram marcadas por um discurso de             
transformação nas bases jurídicas e políticos – ou até mesmo de aversão – ao modelo de                
democracia vigente em nosso país. Além disso, o discurso da violência, a polarização de              
ideologias político-partidárias, bem como a intolerância com o atual sistema e o avanço             
tecnológico e informatização dos meios de comunicação em massa aumentaram as           
manifestações e proliferações de discursos de ódio, movimento esse que vai na contramão das              
bases democráticas de convivência harmoniosa entre as diferentes classes sociais. O direito,            
como instrumento de controle social, tem sido utilizado pela sociedade e pelas autoridades,             
como instrumento de pacificação de conflitos, sendo o Poder Judiciário, em especial a             
instituição Supremo Tribunal Federal, reiteradamente provocado a decidir questões ligadas a           
ideologias de gênero, constitucionalidade de algumas leis de temas considerados polêmicos,           
bem como a decidir questões judicializadas que versam sobre a separação e harmonia entre os               
poderes do Estado. Como forma de contribuir para as discussões teóricas e científicas que              
permeiam esse cenário político, jurídico e social, a proposta deste grupo temático tem como              
objetivo geral analisar, discutir e compreender as bases e consequências sociais deste discurso             
emergente de violência e de intolerância, bem como propor soluções e/ou possíveis            
consequências desse fenômeno, mediante trabalhos de cunho científico que possuam viés           
crítico, compostos, via de regra, por métodos qualitativos de produção científica, de perfil             
inter ou transdisciplinar, que transitem entre as ciências da linguagem, como a Linguística, a              
Análise do Discurso ou a Semiótica, bem como as ciências sociais aplicadas, como o Direito,               
a Filosofia do Direito, a Sociologia, a Antropologia, entre outras ciências afins. Para tanto,              
espera-se discutir, analisar e debater, neste grupo, questões ligadas à práxis do discurso na              
sociedade contemporânea, no Brasil ou no estrangeiro, que envolvam estudos realizados com            
a temática acima abordada, a partir de pesquisas científicas que utilizaram contributos teóricos             
variados, oriundos de diversas áreas do conhecimento. 
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