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RESUMO: O presente Simpósio propõe-se reunir trabalhos filiados aos estudos produzidos           
na área de História das Ideias Linguísticas e/ou de Análise de Discurso que se ocupem da                
reflexão e discussão de políticas públicas de língua(s) dirigidas à Educação Básica, aí estando              
incluídas as políticas curriculares, como a BNCC, as de formação de professores, as de              
instrumentação do ensino-aprendizagem, as de avaliação: políticas que configuram, por meio           
de sua textualidade, direções de sentido específicas para educação, escola, ensino de língua,             
professor, aluno, homogeneizando-as, naturalizando-as. Nesse sentido, temos por objetivo         
compreender, discursivamente, os diferentes e/ou mesmos modos de textualização dessas          
políticas em formações discursivas heterogêneas, referidas a formações ideológicas, como um           
funcionamento argumentativo construído na relação do dito, com o não dito e o já dito, ou                
seja, no nível da formulação dessas políticas. Para nós, a prática linguístico-pedagógica, em             
suas diferentes dimensões, é uma relação de atribuição de sentidos entre sujeitos na função de               
leitor e de autor, mediados e determinados por relações entre o simbólico e o político, entre o                 
saber e o poder, que se estabelecem entre demandas externas de diferentes grupos sociais e               
conceitos e teorias em sua historicidade. Essa relação entre Ciência e Estado, disseminada e              
fortalecida sobremaneira na redemocratização do País, significou uma mudança de paradigma           
na história das ideias linguísticas, sustentada por uma linguística tida como científica,            
independente da tradição normativa e filológica, significada como uma tradição em que se             
desconsiderava a realidade e interesse dos alunos, que levava ao preconceito contra as formas              
não padrão, a um ensino descontextualizado da metalinguagem. Nessa relação entre saber e             
poder, devemos também considerar como condições de produção desse funcionamento          
argumentativo as mudanças internacionais do capitalismo e do mercado de trabalho, a            
chegada das novas tecnologias, a urbanização crescente, exigindo novos processos de           
subjetivação, de identificação, de estabelecimentos de laços sociais. Assim, discursivamente,          
a argumentação não é da ordem do intencional, mas sim um gesto da ordem do interdiscurso,                
em uma relação de memória e atualização, de deslocamentos e de repetições, de paráfrase e               
polissemia. Lembrando que estas relações são heterogêneas, moventes, contraditórias e vão           
construindo um solo discursivo sobre o qual algumas estabilizações se estabelecem como            
evidências de uma unidade e homogeneidade de indivíduos e objetos, de línguas e de práticas.               
Esse processo é que precisa ser opacificado de modo a compreendermos o que o sustenta e de                 
modo a vislumbrarmos as divisões e contradições nele silenciadas, apagadas. 
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