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El camp educatiu va ser abordat en el seminari 6 pel biaix comú de l’estudi 

dels posicionaments ideològics respecte de fenòmens socials molt diversos: 

a) les visions sobre la diversitat i la interculturalitat (Ester Márquez i María 

Luisa Jiménez, Universidad de Sevilla); b) les diferents concepcions sobre 

l’educació plurilingüe (Encarna Atienza, Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona); c) la construcció de la identitat judeo-argentina en escoles d’una 

col·lectivitat jueva (María Fernanda Spada (Universidad Autónoma de Entre 

Ríos);  d) les interpretacions sobre l’educació especial i la inclusivitat (José 

Ribamar Lopes Batista i Denise Tamaê, Universidade Federal do Piauí), i e) 

la segregació social de certes escoles (Jordi Molina, Universidad de 

Córdoba).   

 En tots aquests treballs es prenen en consideració els discursos –

explorats en alguns casos a través d’entrevistes– que generen aquests 

fenòmens entre els agents en àmbits  educatius. Un nexe comú dels treballs 

presentats és l’estudi de documents diversos –articles acadèmics en què 

s’aborda la diversitat i la interculturalitat, disposicions oficials sobre les 

polítiques d’educació plurilingüe, cartes dirigides a les autoritats educatives 

per legitimar la identitat juevo-argentina, documents sobre la inclusió a 

l’escola i la segregació– en el quals es pot resseguir la construcció de 

representacions, estereotips i creences, que componen les configuracions 

ideològiques a l’escola i en l’ampli context social. L’anàlisi del discurs al 

voltant de l’escola permet d’entendre com determinats processos socials 

prenen significació en una institució, alhora que els creen.   

 En comparació amb la resta de seminaris del simpòsium de Sevilla, 

el seminari ‘Discurs i educació’ és el que va acollir menys comunicacions. 

Això no significa que l’escola i l’educació siguin camps marginals a EDiSo. 

En efecte, en el Seminari ‘Discurs, multilingüisme i migracions’, es van 

proposar quatre comunicacions en què es presentaren dades  recollides en 

contextos educatius o que prenen en consideració processos d’aprenentatge 

de nous repertoris. Així Gabriela Prego i Luz Zas (Universidade de Santiago 

de Compostela) i Júlia Llompart (Universitat Autònoma de Barcelona) 

analitzaren dades col·lectades en instituts d’educació secundària considerats 

contextos de superdiversitat, en els quals la riquesa de les pràctiques 

plurilingües de nois i noies mostren dinàmiques de transmissió de llengües 

ignorades per l’escola, la qual invisibilitza sovint aquests processos. En 

aquest mateix seminari, però enllaçant amb certes problemàtiques 

plantejades en el Seminari ‘Discurs i educació’, María Beatriz Taboada 

(CONICET / Univ. Autónoma de Entre Ríos), analitza la construcció de la 

identitat nacional argentina en llibres de text de ciències socials. Olga 

Solovova (Universidade de Coimbra), per la seva banda, estudia els canvis 

discursius en les polítiques lingüístiques de Portugal, explorant pràctiques i 

discursos produïts per diferents agents educatius respecte del plurilingüisme 
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i de la llengua portuguesa.  

 També en els tallers desenvolupats al simpòsium de Sevilla es van 

discutir enfocaments i anàlisis de dades produïdes en contextos educatius 

(Elisa Ana Hidalgo, Universidad Autónoma de Madrid; Jakeline A. 

Semechechem, UEM/CAPES/FLUC; Carmen López-Escribano i Ana Maria 

Vega, Universidad Complutense de Madrid, i Júlia Llompart, Universitat 

Autònoma de Barcelona).  Finalment, en el fòrum que va aplegar grups de 

recerca a Sevilla, quasi la meitat dels equips situen part de les seves 

recerques en àmbits educatius.  

 Al fil del text de Teun van Dijk en aquest mateix volum, podem dir 

que els estudis del discurs en el camp educatiu creixen alhora que 

disciplines nascudes, com diu l’autor, els anys 60 del segle passat. Els 

antropòlegs Hymes i Gumperz són, per descomptant, els grans inspiradors 

de nombrosos estudis que emergeixen des d’aquells anys per analitzar la 

comunicació en institucions educatives, emprant l’etnografia com proposta 

teòrica i eina metodològica que guia les recerques en educació. Moltes de 

les recerques presentades adopten l’etnografia com enfocament principal. 

Ara bé, com indica també van Dijk en aquest volum, els estudis del discurs 

en l’educació constitueixen una àrea que cal explorar transversalment amb 

el concurs de disciplines que aplega el paraigua de l’anàlisi del discurs i així 

ho fan moltes de les presentacions discutides a EDiSo-Sevilla en el camp 

educatiu. El text de Ribamar i Tamaê que es presenta continuació camina 

també en aquest sentit.  
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