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RESUMO: No contexto político educacional brasileiro, vêm se estabelecendo, nos últimos           
anos, disputas sobre tendências teóricas e ideológicas que perpassam diferentes âmbitos e            
níveis educacionais, envolvendo bases, diretrizes ou parâmetros curriculares. Embora tais          
disputas não sejam exclusivas da atualidade, sendo constitutivas das transformações pelas           
quais passam as ciências e os sistemas de ensino, parecem estar em curso, em esferas               
discursivas distintas (jornalística, acadêmica, escolar, religiosa, comunitária, etc.), estratégias         
que, ao colocar em primeiro pauta a educação, procuram alterar seu status no que diz respeito                
à opinião pública e às políticas públicas. Para além do interesse educacional em analisar esses               
processos, linguísticamente podem ser problematizados aspectos sobre argumentação,        
heterogeneidade enunciativa, modalização, interdiscursividade, entre outros que evidenciem        
os modos por meio dos quais políticas e discursos sobre educação e ensino de línguas vêm se                 
constituindo. Tendo em vista este cenário, neste simpósio pretende-se reunir pesquisas           
desenvolvidas a partir dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso, Linguística da            
Enunciação, Políticas Linguísticas, ou outras tendências, que tenham como interesse discutir           
dois principais eixos: 1) características e constituição dos discursos sobre educação e ensino             
de línguas em diferentes esferas discursivas e 2) implicações dos discursos sobre educação e              
ensino de línguas em contextos diversos. Tais questões vêm sendo discutidas por            
pesquisadores do Grupo de Estudos sobre Texto e Enunciação (GETEn), da Universidade            
Federal da Bahia, e do Grupo de Estudos e Pesquisa Produção Escrita e Psicanálise              
(GEPPEP), da Universidade de São Paulo, em projetos como “Discursos sobre avaliações            
educacionais: constituição, estrutura e ramificações”, “Políticas linguísticas e educacionais no          
Oeste do Paraná”. No primeiro, sob coordenação de Adriana Santos Batista, toma-se como             
objetivo investigar os discursos sobre avaliações externas nas esferas acadêmica, escolar e            
jornalística e seus possíveis entrelaçamentos; no segundo, coordenado por Milan Puh, o foco é              
o estudo das articulações entre as políticas linguísticas e educacionais no que se refere às               
concepções e metodologias de ensino de línguas, e estratégias usadas para justificá-las. Ao             
unir essas duas perspectivas, busca-se criar um espaço de discussão acerca dos diversos             
discursos sobre a educação e ensino de línguas, de modo a conjecturar sobre como eles se                
estruturam e se relacionam, bem como refletir sobre seus efeitos em contextos diversos. 
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