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RESUMO: Ao considerar que a leitura e a intepretação permitem ao sujeito “selecionar” seus              
argumentos e, assim, construir o seu ponto de vista sobre uma dada questão ou refutar os                
argumentos de outros, formulando seu dizer, este simpósio pretende discutir como a            
argumentação estabelece um (per)curso dos sentidos, que se dá pelas práticas cotidianas do             
sujeito, dentro e fora da escola. Para isso, um dos postulados teóricos que fundamenta as               
discussões que aqui se pretende é a Análise de Discurso pecheuxtiana, a qual considera que os                
discursos são produzidos em condições de produção dadas, numa complexa e turva relação             
interlocutiva, descartando a unificação dos sentidos o que, por conseguinte, permite afirmar, a 
partir de Pêcheux (2007), que tanto língua quanto sujeito são afetados pela história e a               
produção e interpretação dos sentidos estão ancoradas na memória discursiva, numa relação            
com a exterioridade constitutiva da linguagem. É pensando a turbidez dos sentidos que             
elegemos a argumentação como ponto central para as discussões aqui pretendidas, uma vez             
que consideramos que, para argumentar, o sujeito precisa ter direito e acesso ao interdiscurso,              
à interpretação dos sentidos já produzidos sócio e historicamente, conforme nos aponta            
Pacífico (2016). Desse modo, neste simpósio, que perpassa as margens dos discursos, iremos             
dialogar com discursos que circulam no contexto escolar e para além dele, nas diferentes              
materialidades; discursos esses que versam sobre os modos como a literatura, as obras de arte               
e o grafite contribuem para a argumentação e afetam a formulação oral ou escrita de               
sujeitos-alunos na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Análise de             
materiais que se significam enquanto suporte ao professor e são determinantes de currículos e              
conteúdos, como os livros didáticos, em língua portuguesa ou língua estrangeira, e a Base              
Nacional Comum Curricular, que considera a argumentação enquanto competência, também          
constituirão o espaço de discussão proposto por este grupo, assim como o ambiente virtual e               
sua relação com escola e, em diferentes condições de produção, discursos sobre bullying,             
sobre escrita, sobre literatura, sobre escola, sobre arte, produzidos por sujeitos em suas             
práticas cotidianas de argumentação em sala de aula ou fora dela, serão esperados para as               
discussões propostas por este simpósio. 
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