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RESUMO: Este simpósio tem como objetivo discutir sobre o lugar da Análise de Discurso de               
linha francesa no componente curricular de Língua Portuguesa na Educação Básica Brasileira            
(NASCIMENTO, 2015; 2019; SOUZA, 2019). Para isso, reflete sobre conceitos da área e de              
pesquisas acadêmicas realizadas sobre a temática proposta. O corpus analisado pelos           
trabalhos do simpósio podem ser materialidades discursivas diversas (PÊCHEUX, 1981),          
especialmente objetos analíticos sobre “mídia e discurso”, ou “leitura, escrita e sentido do             
verbal e do não-verbal”, ou ainda “corpo, sexualidades e gênero”. Nas referidas pesquisas,             
investigações que contemplem o que os analistas de discurso estão fazendo em suas escritas, a               
correlação que é realizada na apropriação de teoria e de objeto e de sua mobilização e                
endereçamento na análise são bem vindas. Essa correlação indica a problemática do percurso             
de procedimentos teóricos e analíticos, comumente vista como fragilizada, por contemplação           
ora mais a uma apropriação em detrimento a outra, ora por problemas na mobilização e               
endereçamento. Investigações sobre o modo predominante na pesquisa dessa área são           
necessárias para verificar se há: (a) apropriação que autorize a legitimação da terminologia             
conceitual (a divulgação); (b) deslocamentos metalinguísticos que reformulam e propõem          
meta-terminologia conceitual (a divulgação/a vulgarização); ou (c) continuidades e rupturas          
que acarretam a produção intelectual da área (a produção de conhecimento). Do resultado             
desse modo predominante, ao menos três políticas distintas de produção escrita           
(NASCIMENTO, 2015) podem ser nomeadas: (1) a que permanece nos limites           
epistemológicos da teoria; (2) a escrita fruto da consistência de análise, uma vez que essa               
análise é privilegiada; (3) a escrita que identifica outra política científica, quando a             
epistemologia é recurso de retificações, revisões e deslocamentos. Especificamente, as          
comunicações contempladas neste simpósio são investigações que perguntam se há resultados           
em pesquisas da AD que contribuem para a elaboração de atividades de ensino de língua               
materna/língua portuguesa/língua brasileira. Algumas hipóteses sustentam as discussões: (a) a          
escrita acadêmica de alguns pesquisadores de linguagem se encontra em posição de pouco             
investimento em trabalho de escrita; e (b) comumente as pesquisas em Análise de Discurso              
disponibilizam uma “escrita sensorial” (NASCIMENTO, 2014; 2015), aquela em que se           
descreve o objeto, mas sem chegar ao campo da análise e da interpretação, de fato. Esta                
discussão se relaciona com a problemática acadêmica com as dificuldades de interpretação de             
texto, e com a falta de qualidade em conhecimentos exigidos sobre a Língua Portuguesa, por               
alunos da Educação Básica Brasileira. 
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