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RESUMO: A conjuntura política neoliberal e neoconservadora que se consolida e se anuncia             
para a segunda década do século XXI demanda práticas educacionais consequentes com este             
momento político. Nessa conjuntura, é notável a disputa pela interpretação de materialidades            
discursivas (Orlandi, 1999) formuladas, produzidas e circulantes na Educação. É preciso           
também ressaltar que, nessa conjuntura, determinadas posições discursivas vêm recebendo a           
predicação de “viés ideológico” na mesma medida em que se oculta e se recobre o               
funcionamento ideológico das posições neoconservadoras no Brasil: as esquerdas e mesmo o            
centro liberal seriam ideológicos conforme acenassem, imaginariamente, para qualquer         
perspectiva de construção de práticas políticas para os direitos humanos, vide a circulação do              
termo “ideologia de gênero” ou a defesa de uma “educação sem partido”. Nesse sentido, no               
simpósio Discurso, Educação e Política, objetiva-se agregar e pôr em diálogo trabalhos            
preocupados com: a) censura, silêncio e silenciamento em todos os níveis e modalidades             
educacionais; b) argumentação e efeitos de verdade e falsidade nos discursos na/da/sobre a             
educação; c) escola e universidade na produção, legitimação e circulação de saberes; e d)              
lugares de fala/de subjetivação na Educação; e e) políticas da/na Educação. Espera-se que os              
trabalhos conversem com as encruzilhadas interseccionais do feminismo negro, do          
transfeminismo e de outras epistemologias minoritárias, a fim de pensar as hegemonias            
produzidas pela colonização. Isso porque, conforme demonstra Akotirene (2018), quando o           
fator interseccional não é contemplado na produção de políticas públicas, trazendo assim em             
seu bojo políticas espontâneas, os resultados para toda a sociedade é a reprodução da              
necropolítica (Mbembe, 2018). É preciso, portanto, pensar as práticas educacionais nessa           
conjuntura política, em que o discurso assume um lugar fundamental. Propomos, então, a             
mobilização de autorxs que fundamentam essas inquietações, tais como bell hooks, Paulo            
Freire, Grada Kilomba, Ana Lúcia Silva Souza, Eni Orlandi, Cláudia Pfeiffer, Marisa Silva             
etc., a fim de aglutinar trabalhos que denunciem as políticas educacionais contemporâneas            
e/ou proponham desafios e intervenções para a próxima década. Nosso desafio está no             
horizonte colocado por Édouard Glissant (1997): agir localmente e pensar com o mundo. 
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