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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a argumentação na constituição da agência
dos adolescentes do Projeto Digit-M-Ed Parnaíba (PI). Especificamente, objetiva: identificar
como a argumentação é organizada nas interações discursivas dos participantes do Digit-MEd Parnaíba e analisar como são criadas oportunidades de desenvolvimento da agência dos
adolescentes, nesse Projeto. A investigação pressupõe que o contexto escolar, em geral, está
inserido em uma cultura do silêncio, entendida como um conjunto de representações e
comportamentos expressos pela condição de dependência que controla formas de ser, pensar e
expressar dos alunos, como espelhamento da macro estrutura de dominação da sociedade.
Perante o exposto, a argumentação colaborativa é vista como produtora de possibilidades de
dessilenciamento, e defendida, neste estudo, como o reconhecimento, pelos participantes, da
equidade de condições e de capacidades de atuação como agentes, nos espaços em que estão
inseridos. A pesquisa está ancorada nas escolhas teórico-metodológicas do grupo de pesquisa
Linguagem em Atividade no Contexto Escolar, da PUC-SP, e fundamentada na Teoria da
Atividade Sócio-Histórico-Cultural. Esse arcabouço teórico, metodologicamente
desenvolvido pela Pesquisa Crítica de Colaboração, cujo foco reside no desenvolvimento e na
intervenção coletiva dos participantes, alicerça as reflexões sobre a argumentação e a
colaboração crítica no contexto escolar. Dois Workshops, ocorridos no segundo semestre de
2015, constituíram o contexto de produção e de coleta dos dados no Digit-M-Ed Parnaíba. Os
participantes da investigação são os membros do Projeto, composto por líderes, professores,
gestores, alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e mães de alunos de uma escola
pública. A análise e a interpretação dos dados estão embasadas na visão bakhtiniana da
linguagem dialógico-enunciativa, considerando as categorias argumentativas, enunciativas,
discursivas e multimodais, norteadas pelas categorias interpretativas: argumentação para
submissão, argumentação colaborativa, silenciamento e dessilenciamento. O estudo revela
que a argumentação tem papel essencial na constituição dos adolescentes participantes do
Projeto, considerando duas vertentes: por um lado, quando não existe colaboração, a
argumentação parece apontar para a manutenção de sujeitos submissos, aproximando-os da
ideia de adolescentes silenciados; por outro, quando há colaboração, a argumentação dá
indícios de uma linguagem que subsidia oportunidades para o desenvolvimento da agência
dos adolescentes, preenchendo as condições necessárias para um agir dessilenciado. Em
alguns momentos, por exemplo, os adolescentes permanecem calados, são ignorados, ou
recebem de um adulto autorização para participar. Em outros, eles se inserem livremente,
apresentando e justificando posições concordantes ou controversas; são questionados ou
questionam sobre o conteúdo proposto para discussão. A pesquisa produz subsídios para a
reorganização do modo como a linguagem é estruturada nos discursos dos participantes do
Digit-M-Ed Parnaíba, criando bases para intervenções críticas e colaborativas.
Palavras-Chave: Silenciamento; Dessilenciamento; Argumentação
Argumentação para colaboração; Desenvolvimento de agência.
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ABSTRACT
The main objective of this research is to investigate the agency constitution of adolescents
who participate in the Digit-M-Ed Project Parnaíba-PI. Specifically, it aims to identify how
the argumentation is organized in the discursive interactions of the Digit-M-Ed Parnaíba
participants, and to analyze how development opportunities of adolescents’ agency are
created in this Project. The research assumes that the school context, in general, is usually
embedded in a silence culture, understood as a set of representations and behaviors expressed
by the dependency condition that controls the students' ways of being, thinking and
expressing, reflecting the social structure of macro domination. Considering this,
collaborative argumentation is seen as a producer of unsilencing possibilities, advocated as
the recognition, by participants, of the conditions equity and their action capacities as agents,
in the spaces in which they are inserted. The research is grounded in the theoreticalmethodological choices of the Language in Activity in the School Context Research Group, of
PUC-SP,
based on the Social-Historical-Cultural Activity Theory. This theoretical
framework supports reflections on argumentation and critical collaboration in the school
context, methodologically developed by the Critical Collaborative Research, that focuses on
the development and collective intervention of its participants. Two Workshops, ocurred in
the second half of 2015, constituted the context of production and data collection in Digit-MEd Parnaíba. The research participants are members of the Project, composed by leaders,
teachers, administrators, mothers and students of a public Elementary School. The analysis
and interpretation of data are based on the Bakhtinian view of dialogic-enunciative language,
considering argumentative, enunciative, discursive and multimodal categories, guided by the
following interpretative categories: argumentation for submission, collaborative
argumentation, silencing and unsilencing. The study reveals that the argumentation has an
essential role in the adolescents' constitution, considering two aspects: on the one hand, when
there is no collaboration, the argumentation seems to point to the maintenance of submissive
subjects, emphasizing the idea of silenced adolescents; on the other hand, when there is
collaboration, the argumentation gives indications of a language that subsidizes opportunities
for the development of the adolescents' agency, fulfilling the necessary conditions for an
unsilenced act. At times, for example, teens remain quiet, are ignored, or receive adult
authorization to participate. In others, they enter freely, presenting and justifying concordant
or controversial positions; are questioned or ask about the content proposed for discussion.
The research yields subsidies for the reorganization of how language is structured in the
discourses of Digit-M-Ed Parnaíba participants, creating bases for critical and collaborative
interventions.
Keywords: Silencing; Unsilencing; Argument for submission, Argument for collaboration;
Agency development.
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1

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como objetivo geral investigar a argumentação na
constituição da agência dos adolescentes1 do Projeto Digit-M-Ed Parnaíba - PI2. Tal intento
alinha-se à preocupação com os rumos da vida contemporânea, marcada por múltiplas formas
de pensar e agir no mundo. São mudanças no modo como as pessoas participam e interagem
socialmente, demandando ações compartilhadas, críticas e responsáveis.
Nessa perspectiva, a argumentação assume propósitos a serem desvelados e
compreendidos. Essa tomada de consciência convoca-nos a olhar para as interações
discursivas dos sujeitos em diferentes contextos, identificando intenções ideológicas e
políticas, explícitas e latentes, na concepção de sociedade, de ser humano e de educação que
temos e queremos para o presente e o futuro.
Na esteira dessa intencionalidade, a escola tem destaque principal, porque é a
instituição privilegiada de formação social planejada, possibilitando acesso ao conhecimento
e, consequentemente, atuando no processo de constituição cultural e histórica dos sujeitos.
Nesse âmbito, a escola é, geralmente, marcada por formas fixas e moralizadoras no
cumprimento de sua tarefa social, influenciando a vida além dos muros institucionais.
Considerando isso, esta investigação focaliza a organização da linguagem nas
interações discursivas dos adolescentes do Digit-M-Ed Parnaíba. Para tal, este estudo apoia-se
nas seguintes questões: Como a argumentação se organiza nas interações discursivas dos
participantes do Digit-M-Ed Parnaíba? Como a argumentação cria oportunidades de
desenvolvimento da agência dos adolescentes, subsidiando um agir dessilenciado?
Esta pesquisa, vinculada ao estudo de minha orientadora, Professora Dr a Fernanda
Coelho Liberali, denominado “mobilidade na formação de agentes: desencapsulação e
construção de propostas curriculares” (LIBERALI, 2016-2019), focaliza a criação de
oportunidades de constituição dos adolescentes do Digit-M-Ed Parnaíba, visando ao
desenvolvimento de agência relacional e transformativa, como discutem Ninin e Magalhães
(2017), com base nos estudos de Edwards (2005, 2007), Engeström (2007, 2008, 2009, 2011),
Engeström e Sannino (2011) e Virkkunen (2006).
1

2

Optei em manter, neste texto, a uniformidade de muitas palavras no masculino, mesmo quando elas poderiam
ser escritas para atender aos diferentes gêneros humanos. Essa escolha não significa, no entanto, uma relação
de poder do homem sobre outras orientações sexuais.
Ao longo da introdução desta tese, explicitarei, brevemente, sobre o Digit-M-Ed Parnaíba. Um balanço
histórico, organizacional e metodológico do Projeto será detalhado na Seção 4.
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Para Ninin e Magalhães (2017), agência é entendida como exercício e compreensão de
papéis e posições assumidos, responsivamente, em relação às necessidades e às motivações
para transformações múltiplas e criativas do contexto social no qual as pessoas atuam. Esse
tipo de ação intencional é uma marca de desenvolvimento individual, mas convoca o
indivíduo para ações colaborativas em atividades coletivas. Essa discussão assinala a
constituição de agência relacional e agência transformativa, que, segundo as autoras, são
marcadas por diálogos e organização de relações em uma atividade, concernente à tomadas de
decisões do indivíduo em diferentes esferas de circulação.
Assim, esta pesquisa se justifica e segue vinculada ao Programa de Estudos PósGraduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), na linha Linguagem e Educação, que
investiga práticas sociais desenvolvidas na, para e sobre a escola, considerando as interações
discursivas como cenário de produção compartilhada de significados. Estudos sobre a
linguagem, no âmbito escolar, implicam contribuições que visem ao pleno desenvolvimento
das pessoas participantes, direta e indiretamente, da instituição, e o preparo para o exercício
de uma cidadania ativa, crítica e coletivamente articulada.
Nessa configuração, o Digit-M-Ed Parnaíba constitui o lócus de produção e de coleta
de dados desta pesquisa, e tem como sujeitos da investigação líderes do projeto, alunos,
diretores, coordenadores, professores e mães de alunos. O Projeto foi implantado em 2015, no
município de Parnaíba, Estado do Piauí. É coordenado por mim e vinculado, teórica e
metodologicamente, ao Digit-M-Ed Hiperconectando Brasil: transformando o ensinoaprendizagem. O Projeto Brasil é coordenado pela Professora Dra Fernanda Coelho Liberali, e
operacionalizado pelo Grupo de Pesquisa Linguagem em Atividade no Contexto Escolar (GP
LACE)3.
Convém lembrar que diferentes projetos estão vinculados ao Digit-M-Ed Brasil, como
o Projeto São Paulo, o Projeto Ceará e o Projeto Parnaíba. Todos se alinham a objetivos
comuns, aqui resumidos: desenvolver propostas de ensino-aprendizagem em formação de
formadores, com base em múltiplos conhecimentos e argumentação colaborativa; oferecer
condições de produção de propostas curriculares desencapsuladoras; desenvolver a integração
3

O Grupo de Pesquisa LACE está inscrito, desde 2004, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). Liderado pelas professoras Fernanda Coelho Liberali e Maria Cecília Camargo
Magalhães, o GP tem foco na formação crítica, colaborativa e reflexiva, reunindo pesquisas de intervenção
colaborativo-críticas que estudam o desenvolvimento dos indivíduos em contextos educativos, considerando a
participação colaborativa e a produção de sentidos e significados na educação. O LACE inscreve-se no
paradigma crítico de pesquisa, configurado na Pesquisa Crítica de Colaboração e respaldado pela Teoria da
Atividade Sócio-Histórico-Cultural.

18

das culturas escolar e cotidiana. No entanto, os projetos regionais são operacionalizados por
meio de planejamentos diversificados e com base em sua realidade local.
Na seara da Linguística Aplicada (LA), esta pesquisa tem algo a dizer sobre as
interações discursivas no Digit-M-Ed Parnaíba, considerando a argumentação como central e,
ao mesmo tempo, voltada para a constituição de agência dos adolescentes, a fim de colaborar
no desvelamento de uma linguagem que não é neutra, pois produz sujeitos para agirem em
sociedade. Dessa forma, a compreensão e o uso crítico da linguagem geram possibilidades de
produção de novas ideias e formas de agir na vida (LIBERALI, 2013). Por isso, meu interesse
pela argumentação e sua importância na transformação das relações históricas e socioculturais
dos adolescentes.
Na trilha da argumentação, este trabalho realça a linguagem, que ora se volta para a
colaboração, ora para a submissão dos adolescentes. Nos tempos atuais, por exemplo, a
argumentação ainda é concebida para garantir a persuasão e manter as pessoas controladas.
No entanto, nunca se aspirou tanto aos ideais de liberdade (FREIRE, 1967; 1981; [1970]
2011) e de mais humanização na escola e em outros contextos (PÉREZ GÓMEZ, 1998;
IBIAPINA, 2016b), quando ainda a linguagem – palavra, gestos, comportamentos e discursos
– é instrumento de imposição de modos de pensar e viver.
Essas percepções persistem, mas são cada vez mais questionadas, inclusive na LA, em
estudos sobre a argumentação no contexto escolar (LIBERALI, 2013, 2016). Uma posição
crítica, que fala à vida contemporânea, quando movimentos brasileiros, como os que
defendem “a escola sem partido”, reivindicam: a retomada do poder pelos militares na
governança nacional; os impedimentos legais sobre a discussão de gêneros sexuais na escola;
a liberação das armas para “pessoas do bem”; a medicalização e militarização nas escolas,
dentre outras propostas silenciadoras. Todas essas exemplificações são pautadas na
argumentação convincente, persuasiva e comovente (ARISTÓTELES, [350aC] 2005;
PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, [1958] 1996).
Essa realidade, como defende Moita Lopes (2006, p. 102), é “crucial em áreas como a
LA, que têm como objetivo fundamental a problematização da vida social”. Nesse ângulo,
esta pesquisa sustenta-se no campo da linguagem, que, por sua vez, estabelece condições e
possibilidades reais de ação transdisciplinar, bem como possui potencial para problematizar e
reconstruir as situações de “privação sofrida” pelas pessoas (ROJO, 2006, p. 254). Uma
investigação com essa intenção, como apontam Moita Lopes (2006), Rojo (2006) e os estudos
do LACE, não visa mais aplicar uma teoria, explicando e descrevendo sua eficácia. Cabe,
portanto, acolher e refletir criticamente sobre as situações socioculturais, buscando respostas
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práticas e teóricas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em conformidade com essa
proposta, assumi o compromisso com a realidade dos adolescentes que vivem situações de
silenciamento na escola (FERRAREZI JR, 2014). Em geral, nesse contexto, os adolescentes
têm pouca ou nenhuma oportunidade para expressar suas ideias, tomar decisões e fazer
escolhas sobre quem são e/ou querem ser.
A linguagem, por sua característica dialógica (BAKTHIN/VOLOSHÍNOV, [1929]
2009), é um instrumento potencial para compreensão e transformação, uma vez que, pelo
entrelace de diferentes discursos, é possível desejar e produzir uma nova realidade, pois os
discursos são espaços privilegiados de exposição de valores e de posições (vozes) diferentes,
que orientam para uma consciência e um agir sempre localizado, social e historicamente.
Desse modo, nesta investigação, a linguagem é concebida, intencionalmente, como
argumentativa, pois interfere, mobiliza e articula conhecimentos para que mais pessoas
possam participar, decidindo os rumos individuais e coletivos em seus contextos de vida.
A dimensão argumentativa da linguagem (FIORIN, 2015) é essencial para e na
construção do pensamento, na organização da fala e em modos críticos do sujeito participar,
perguntando, escutando e dialogando. Essa maneira de ser reorganiza as relações no campo do
poder, do conhecer e do acolher (REIS, 2000), visto que, nas interações discursivas, as
pessoas são pressionadas – nos contextos em que estão e estiveram inseridas – a produzir
condições culturais, históricas e sociais de atuação e formas de dizer sobre o que fazem e/ou
poderiam fazer no dia a dia (ROJO, 2006). A argumentação, portanto, colabora na
constituição de pessoas livres, que não temem e fazem escolhas (LIBERALI, 2009c), ou
submissas e dependentes na sociedade (FREIRE, [1970] 2011).
No tocante a essas possibilidades antagônicas de constituição humana, é vital
evidenciar, apoiado em Moita Lopes (2006) e Rojo (2006), que o enquadre sócio-históricocultural e transdisciplinar deste estudo, no campo da LA, convoca formas de dizer e agir
fundamentadas em diferentes posições conceituais, tais como: a linguística, a filosofia, a
psicologia, a educação, a sociologia, dentre outras. Para isso, faz-se necessário, nesta
investigação, uma análise de como são criadas oportunidades para que a argumentação
desenvolva a agência dos adolescentes no Digit-M-Ed Parnaíba, consequentemente, na e para
além dos muros das escolas a que estão vinculados.
No tocante ao contexto escolar, em geral, a linguagem é estudada em uma disciplina
que visa ensinar sobre o uso da estrutura da língua escrita e falada. A intencionalidade da
argumentação, nesse processo, aparece puramente como codificação a ser conhecida e usada
para melhor escrever e produzir discursos bem articulados. Por outro lado, como defende
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Fiorin (2015), no uso da argumentação ocorrem processos de refutação, constatação,
controvérsias entre posicionamentos. Para o autor, a linguagem tem intentos que levam a um
direcionamento, bem como tem potencial para apontar as contradições e as reações a
discursos sociais. É urgente, portanto, que a escola reaprenda modos novos de ensinar e
aprender a argumentação, superando a prática de imersão em excessos de construções teóricas
que se separam dos vínculos com a vida, voltadas apenas para formar alunos para convencer,
combater e persuadir seus interlocutores, segundo esse autor.
Nos últimos tempos, a argumentação que promove convencimento e persuasão ganhou
mais impulso com o advento das novas tecnologias digitais da informação e comunicação
(ROJO e BARBOSA, 2015, p. 116), pois elas produziram “novas formas de ser, de se
comportar, de discursar, de se relacionar, de se informar, de aprender”. Diante disso, optei por
trazer a discussão sobre a argumentação como foco de minha pesquisa, problematizando a
finalidade social de uma prática antiga que visa vencer o outro (ABREU, 2009). A escolha da
argumentação como conceito central deste trabalho teve início com o meu ingresso no DigitM-Ed São Paulo, em 2014. No ano seguinte, implantei uma variante do Projeto no município
de Parnaíba - PI, reunindo diferentes sujeitos escolares, como gestores, professores, mães,
alunos e, também, líderes articuladores da empreitada. A intenção compartilhada do Projeto é
promover reflexões sobre possibilidades mais democráticas de entrelaçar vozes com
diferentes pessoas, além do desejo de ver adolescentes expressando seus pensamentos e
participando de um processo democrático e crítico de constituição de agentes.
Na esteira da argumentação hegemônica, por muito tempo estive convicto e fui
defensor de sua lógica: convencer e persuadir. Compartilhava do entendimento de que
argumentar, nesse prisma, era um diferencial para estar e intervir no mundo. Ao ampliar a
compreensão sobre o porquê aprender a argumentar na escola, comecei a entender a sua
importância e as possibilidades para novos desdobramentos. O entendimento da necessidade
de um modo de argumentar mais democrático sugere acessar e reconstruir conhecimentos e
ações voltados para formar sujeitos críticos e agentes dialogicamente abertos para analisar e
desvelar maneiras coletivas de um viver melhor. Desse modo, destaco a argumentação, a
partir do vínculo com referenciais concretos de colaboração, neste trabalho, como uma
possibilidade que tem valor na criação e na organização de contextos de aprendizagens,
superando o modelo de educação escolar silenciadora.
É importante ressaltar que minha pesquisa resulta não só das forças reais e teóricas
aprendidas no Digit-M-Ed São Paulo e Parnaíba, mas, também, dos entrelaçamentos com
outras condições sócio-histórico-culturais. Para tanto, a adesão a uma perspectiva de
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argumentação na escola, considerando o aporte teórico do GP LACE, somou-se às minhas
vivências precedentes, como: engajamento nas Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s),
Pastoral da Juventude, Pastoral da Criança e Catequese; formação profissional de pedagogo;
pesquisa desenvolvida no mestrado, dentre outras. Essas vivências foram consolidando uma
visão de educação pautada em processos coletivos de (re)construção e de transformação social
como um valor importante no meu percurso pessoal e profissional.
No Mestrado, por exemplo, desenvolvido nos anos de 2006 a 2008, na Universidade
Federal do Piauí (UFPI), investiguei a reconstrução conceitual de prática pedagógica críticoreflexiva do professor do Ensino Médio, objetivando contribuir com o processo de formação
conceitual e de reflexão sobre a reconfiguração da prática docente pela via da colaboração e
reflexão-crítica (TELES, 2008). O conhecimento produzido no mestrado criou bases para
continuidade no doutorado, com uma investigação voltada para as questões da colaboração
crítica.
Minha prática docente também foi central para justificar as escolhas teóricometodológicas desta investigação, porque algumas situações foram e são desafiadoras, como:
 hierarquização intensa, minando e enfraquecendo o diálogo entre as pessoas na escola;
 limitação e controle das aulas de 50/60 minutos por um sinal sonoro4;
 segmentação/fragmentação das disciplinas que, em geral, não se comunicam entre si;
 maximização do disciplinamento e moralização dos comportamentos dos alunos;
 sistematização de planejamentos individualizados com base, preferencialmente, no livro
didático;
 ritualização de um sistema avaliativo da aprendizagem extremamente memorístico, mas
coerente com a metodologia de ensino;
 contextualização frágil das aulas e, em geral, indiferente à realidade do aluno, mas
intensamente marcadas pela transferência de conteúdos acadêmicos;
 manutenção de ações reveladoras de pouca credibilidade ao potencial dos alunos,
sobretudo, dos adolescentes, como sujeitos capazes e questionadores.

Tendo em vista a realidade escolar, práticas se articulam e se fortalecem, mantendo
uma realidade historicamente consolidada como um modo de vida que influencia o
pensamento e o agir das pessoas. Dessa forma, o cotidiano vivido, materializado em saberes,
4

Cf. ANDRADE, Nívea; CALDAS, Alessandra Nunes. Barulho de Escola entre Grades e Muros: o que é livre
na escola? Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 42, n. 2, p. 495-514, abr./jun. 2017. As autoras discutem
os sentidos das sirenes na escola, que muito lembra as fábricas e os presídios e/ou sons de liberdade.
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rituais, regras e valores, influencia a consciência das pessoas (MARX; ENGELS, [1845-46]
2006), demandando a reorganização da maneira como a escola estrutura-se e articula as
relações entre os sujeitos.
Perante o exposto, minhas preocupações com uma escola como lócus propício à
argumentação para colaboração e, consequentemente, para a constituição de adolescentes
como agentes, foram aos poucos encontrando respaldo em produções científicas, centrais para
desconstruir e reconstruir os modos de uso da linguagem para novas possibilidades de
interação social. Alguns exemplos são:
 argumentação colaborativa no contexto escolar (LIBERALI, 2013, 2016);
 encapsulação das disciplinas e do conhecimento na escola (ENGESTRÖM, [1999] 2002);
 mecanismos de controle dos alunos na escola, silenciando-os (FREIRE, 1967, 1981, [1970]
2011; ORLANDI, 1992; FERRAREZI JR, 2014; AMARAL, 2013);
 constituição de agência relacional e transformativa (NININ e MAGALHÃES, 2017), com
base em Edwards (2005, 2007), entre outros;
 modo de entrelaçamento da vida escolar e do cotidiano fora da escola (PÉREZ GÓMEZ,
1998), gerando duas estruturas paralelas e desarticuladas de aprendizagem;
 forma como o poder é exercido em uma escola em que a organização hierárquica rígida
impede um agir em conjunto e em colaboração crítica (MAGALHÃES, 2011).

Na esfera desta investigação, considerei, portanto, minhas vivências de formação e
engajamento na igreja e na escola. Contudo, o engajamento nos Projetos Digit-M-Ed São
Paulo e Parnaíba levaram-me a trilhar os caminhos dos estudos sobre a argumentação no
contexto escolar (LIBERALI, 2013). Nesse processo, o foco da pesquisa foi sendo delineado
para questões argumentativas que produzem um pensar e um agir sobre “a vida que se vive”
(MARX e ENGELS, [1845-46] 2006, p. 26), principalmente, envolvendo a constituição de
adolescentes quanto às condições de fala e participação nos espaços em que estão inseridos.
Nesse enquadre, optei por investigar a argumentação materializada nas interações
discursivas dos participantes dos Workshops efetivados no Digit-M-Ed Parnaíba, a partir de
situações e preocupações da adolescência. Nesse prisma, esta pesquisa volta-se para o
desvelamento da argumentação assumida no Projeto, conforme indícios argumentativos
enunciativos, discursivos e multimodais (LIBERALI, 2013, 2016) presentes nos dados
analisados e interpretados, destacando a existência de elementos que subsidiam a constituição
de agência dos adolescentes, e aproximam-se de múltiplas possibilidades de dessilenciamento.
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A investigação pressupõe que o contexto escolar, em geral, está inserido em uma
cultura do silêncio (FREIRE, 1967, 1981, [1970] 2011). Essa constatação parte do
entendimento desse conceito, difundido nos estudos freirianos e de seus seguidores, como
Lima (2011). O entendimento da cultura do silêncio, segundo esses estudos, revela uma visão
naturalizada do mundo, uma consciência camponesa, mantida, desde a colonização brasileira,
por representações e atitudes históricas na maneira de agir e expressar-se das pessoas,
determinada por vozes dominantes que agem para manutenção de saberes, poderes e
territórios. A escola, por sua vez, espelhou a cultura do silêncio em seus domínios, garantindo
um modo hegemônico de como a palavra é usada, produzindo uma ideologia da acomodação
e da submissão, ao tempo, que impede as pessoas de participarem, criativa e criticamente, da
história. Tendo em vista a denúncia, a posição freiriana indica, de forma radical, um novo
olhar crítico e uma ação transgressora do uso da palavra, porque “dizer a palavra, em um
sentido verdadeiro, é o direito de expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, de
decidir, de optar” (FREIRE, 1981, p. 40).
Problematizando a não pronúncia do mundo, pelas pessoas, Freire (1981, p. 41)
discutiu, também, a existência de diferentes formas de expressão: “a das classes dominantes,
que determinam o silêncio das classes dominadas [...], e a das classes dominadas, que
demanda sua organização revolucionária para a abolição das estruturas de opressão”. Nesse
modo de o sujeito pronunciar-se no e sobre o mundo, perspectiva freiriana, a argumentação é
uma das chaves que abre as portas para fortalecer a submissão, mantendo a cultura do silêncio
e/ou criando mecanismos de mudanças, concretamente materializadas em dessilenciamento
das pessoas (REIS, 2000; AMARAL, 2013).
A existência de uma cultura de silêncio parece não determinar, restringir e impedir as
pessoas de agirem e resistirem às diferentes formas de submissão. Há caminhos diferentes e
mais democráticos a serem trilhados, pois a realidade não é fixa, mas com múltiplas versões e
representações sobre formas de existir e viver (PÉREZ GÓMEZ, 2001). As possiblidades de
configurar e dar sentido à vida estão nos espaços de recriação de significados compartilhados,
como uma construção social, cultural e histórica, segundo esse autor.
A essa altura, o conceito de cultura merece ser explicitado, uma vez que, em muitos
momentos, nesta pesquisa, utilizo essa palavra. Para adentrar nessa discussão, considero
relevante a maneira como Santos (2006) e Leontiev (1976, 1978) entendem a cultura: uma
expressão complexa das realidades de diferentes agrupamentos humanos, cujas formas de ser
e viver não são gratuitas, mas sim configuradas pelo potencial criador dos indivíduos.
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Ampliando essa discussão, Pérez Gómez (2001, p. 16) concebe a cultura como
“padrões de intercâmbios [...], porque formam uma coerente rede de significados
compartilhados que os indivíduos, em geral, não questionam e que são admitidas como
marcos úteis e presentes nos processos de comunicação”. De outro modo, mas na mesma
direção, esse autor concebe a cultura como um conjunto de representações abertas, individuais
e grupais, mobilizadora de intercâmbios e sentidos coletivos em constante ampliação e
recriação. Para exemplificar, focalizando o que se discute neste trabalho, Bock (2007) destaca
a constituição da adolescência como decorrente de coordenadas socioculturais.
Ainda de acordo com Bock (2007), o conceito de cultura é essencial para defender a
constituição de agência dos adolescentes, devido à condição criadora da cultura em gerar
condições de novos significados compartilhados e comportamentos históricos e sociais. A
constituição de adolescentes agentes encontra-se no âmbito da prática libertadora (FREIRE,
1967, 1981), demandando um exercício ativo e coletivo, em que os adolescentes possam
argumentar a partir de oportunidades equânimes de participação. O desafio está na capacidade
das pessoas de, intencional e coletivamente, construírem condições de apropriar-se de um
modo de argumentar que viabilize acesso e, ao mesmo tempo, reflexão e reconstrução de
saberes voltados para produção de condições mais dignas e igualitárias.
Posto isso, retomo o título deste trabalho: Adolescentes Agentes e Dessilenciados? O
movimento da argumentação no Digit-M-Ed Parnaíba - PI, para realçar a importância social,
histórica e cultural da constituição de adolescentes como agentes, desencadeada pela mudança
das pessoas no campo das relações, começando pelo modo de argumentar, pois as relações
sociais, ao serem modificadas, como defende a perspectiva vygotskyana, geram e expandem
novos pensamentos, comportamentos e necessidades.
Como mostro, a seguir, vários estudos no Brasil, no campo da LA e/ou da Educação,
têm ressaltado a necessidade de repensarmos uma cultura de submissão instaurada, sobretudo,
no contexto escolar, denunciando e apontando alternativas para novas possibilidades de
construção de relações mais democráticas e participativas. Dessa forma, organizei uma
subseção para tratar, especificamente, desses estudos, denominados correlatos, apresentados,
também, como justificativa para a realização desta pesquisa.
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1.1

Estudos correlatos da pesquisa

Nos estudos correlatos, tomo a escola como cenário em evidência, pois o GP LACE
considera essa instituição o lócus primeiro de suas pesquisas e, nesse contexto, o Digit-M-Ed
Parnaíba reúne diferentes escolas, cuja finalidade principal é intervir, direta e indiretamente,
nessa instituição educativa. Isso é importante, porque inúmeros diálogos e reflexões sobre
práticas de educação para submissão e/ou libertação na escola e, também, fora dela são
pesquisadas no campo da LA e em outras áreas do conhecimento.
Nesse aspecto, apresento um panorama resumido de pesquisas relacionadas às
palavras-chave: silenciamento, argumentação colaborativa e dessilenciamento. Busquei, sem a
pretensão de exaurir os estudos, essas palavras no portal de periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)5, no site da Scientific Electronic
Library Online (SciELO)6 e no site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD)7. Essa sondagem apontou um dado quantitativo referente aos estudos, como mostra o
quadro, abaixo:

Quadro 1. Estudos correlatos produzidos nos últimos cinco anos, no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE

CAPES

SciELO

BDTD

Total

Correlatos

Total

Correlatos

Total

Correlatos

Silenciamento

16

00

04

04

44

10

Argumentação Colaborativa

28

01

03

00

24

02

Dessilenciamento

00

00

00

00

01

01

TOTAL

44

01

07

04

69

13

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

O quadro 1 apresenta um total de 118 publicações, identificadas como artigos,
dissertações e teses, disponíveis nos sites abordados. Dentre as publicações, apenas 17 são
correlatas a esta pesquisa, pois se entrelaçam nos seguintes enfoques:


destaque à problemática do silenciamento (FREIRE, 1967, 1981, [1970] 2011;
ORLANDI, 1992; FERRAREZI JR, 2014), destacando a submissão na escola e fora dela;



realce à argumentação colaborativa (LIBERALI, 2013), evidenciando sua importância
para a criação de contextos de transformações sociais, históricas e culturais;

5
6
7

Disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br/>. Acesso em: 07 abr. 2017.
Disponível em: <http://www.scielo.org/php/index.php>. Acesso em: 21 abr. 2017.
Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/>. Acesso em: 21 ab. 2017.
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ênfase no dessilenciamento (REIS, 2000; AMARAL, 2013), realçando a constituição de
agentes na escola e em paralelo a ela.

Diante do exposto, apresento essas publicações por meio de sínteses, organizadas
cronologicamente, destacando pontos relevantes de cada uma, considerando as palavras-chave
pesquisadas.
Encontrei uma ampla bibliografia sobre o “silenciamento”: 64 publicações mostradas
pelos portais SciELO e BDTD. Dessas, 14 são apontadas, resumidamente, nesta pesquisa,
revelando diferentes modos de submissão mantidos por múltiplas formas explícitas e veladas
de controle da liberdade de expressão no contexto escolar. As publicações (artigos,
dissertações e teses), em ordem cronológica, realçam uma realidade contraditória ao papel
humanizador da escola, como mostro abaixo.
O fenômeno bullying na escola, por exemplo, constitui uma trama de contradições que
desafiam os educadores a voltar seus olhares para a juventude, como destaca Souza (2012) em
sua dissertação, resultado de uma pesquisa desenvolvida em um colégio que passou pelo
processo de militarização no Estado de Goiás. O estudo mostra diferentes movimentos de
dominação, luta de poder e violência simbólica, estampados nos regulamentos da escola,
prevendo sanções que advertem, suspendem e expulsam os alunos. Os resultados mostram
que a maioria dos adolescentes e jovens cometeu e/ou sofreu algum tipo de violência na
escola.
A partir de um estudo com foco na formação de educadores indígenas da etnia Pataxó,
Brito (2012) destaca as tensões envolvendo a composição de um currículo que estabelece um
confronto entre demandas e discursos em prol das tradições da aldeia e a força da estrutura de
um sistema escolar que silencia os modos de vida. A dissertação assinala os valores, as
estratégias e os conhecimentos mobilizados pelos estudantes indígenas para se incluírem
como pessoas de conhecimento e de cultura no espaço de formação forjado pela educação
escolar.
No campo dos estudos envolvendo gênero, sexualidade e docência, uma dissertação
trata das práticas discursivas produzidas por professores homossexuais que atuam nas séries
iniciais do Ensino Fundamental, em Belém do Pará. Nessa pesquisa, Conceição (2012)
constata que ações normatizadoras e hegemônicas tentam ocultar, de forma intensa, com
discursos de silenciamento, negação e vigilância, as práticas pedagógicas de professores
homossexuais, mantendo um discurso heteronormativo quanto à sexualidade na escola.
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Na tese de Calado (2013), o foco é a não superação do racismo na escola. A autora
denuncia o ideário do mito da democracia racial brasileira por meio de clara manutenção de
um discurso e prática de preconceito e discriminação racial no ofício docente. Nesse estudo, o
foco recai nas práticas pedagógicas capazes de romper o racismo institucionalizado na escola,
contribuindo para problematizar e minimizar a violência racial por meio de uma educação
igualitária e humanizadora.
Em estudos sobre o silenciamento na escola, Quirino e Rocha (2013) revelam as
fragilidades nas práticas docentes, quando se trata de educação sexual. O artigo salienta que,
em uma escola pública do estado do Ceará, docentes demonstram omissão na realização de
qualquer tipo de intervenção planejada quando o assunto tem cunho sexual. No entanto, os
professores emitem manifestações, com atitudes e discursos que silenciam os alunos, quando
ocorrem situações envolvendo homossexualidade, perda da virgindade e questões de gênero
nas aulas.
Uma estratégia para controle, disciplinamento e silenciamento dos estudantes na
escola faz parte de um estudo publicado por Lemos (2014). O artigo destaca a medicalização
intensiva na educação brasileira. Para a autora, o modo como essa prática de silenciamento é
estruturada, em nome de uma sociedade de ordem e segurança, tem respaldo, estratégico, de
peritos que diagnosticam desvios e resistências sociais em instituições educativas.
Estudos sobre a violência e o trabalho de psicólogos em escolas de Niterói - RJ,
segundo Arreguy (2014), mostram que, de modo subliminar, as escolas encomendam o
silenciamento, a adaptação e a correção de ações indesejáveis. O artigo destaca a
problematização do papel da Psicologia da Educação para a formação de professores,
defendendo seu enfoque crítico a serviço da desconstrução da violência dos alunos e não de
sua doutrinação na escola.
Em pesquisas que estudam as diferenças religiosas e o modo como elas são
significadas, Gomes (2014), por exemplo, realizou uma investigação destacando as disputas
hegemônicas por significações, afirmações e silenciamento religioso no contexto escolar. A
dissertação focaliza a possibilidade de desconstruir identidades rígidas e polarizadas, a partir
de um pensamento universalista e por meio da constituição de espaços em que o dissenso, a
negociação e a (re)organização curricular se contraponha a processos hegemônicos de
manutenção de um único código cultural religioso na educação.
No âmbito do currículo, a dissertação de Santana (2014) traz algumas reflexões
problematizando questões relativas a gênero e sexualidade, especialmente, sobre a enunciação
de sentidos que revelam indícios de homofobia no Ensino Fundamental de uma escola do Rio
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de Janeiro. As produções discursivas, segundo o autor, mostram que professores, gestores e
alunos estão carregados de significações culturais em disputa, constituindo-se instáveis e
ambíguas. O estudo questiona os sentidos que tentam fixar identidades sexuais e de gênero,
sobretudo, para refletir sobre o silenciamento de produções homofóbicas no currículo da
escola investigada, propondo uma visão não limitada e em movimento dessa realidade, bem
como apontando para uma ampliação e reorganização curricular que considere as diferenças.
A tese de Pires (2014), desenvolvida no subúrbio de Salvador - BA, mostra o avanço
na formação de estudantes da educação básica no âmbito da linguagem. A pesquisadora
destaca como a produção audiovisual reorganiza a linguagem dos jovens, e constata impactos
na ressignificação da comunidade, quanto à construção da identidade e do poder de ação, em
situações em que eles podem falar e ser escutados. Essa pesquisa desvela o caminho trilhado
em contraponto à lógica pedagógica hegemônica de silenciamento do corpo, da cultura, das
vozes e das emoções no contexto escolar, possibilitando uma educação emancipatória.
Focalizando a religiosidade, Queiroz (2015) destaca que crianças adeptas ao
candomblé experimentam vergonha e discriminação na escola, ao contrário de vivências de
orgulho e participação nos contextos religiosos em que são participantes. A dissertação revela
que as condições histórico-culturais da escola silenciam as vivências religiosas não
hegemônicas, mas há uma demanda por proposta educativo-formativa que desconstrua e
supere a intolerância religiosa de cultos de matriz africana.
A dissertação de Araújo Filho (2016), voltada para as múltiplas diferenças do
cotidiano escolar são contundentes quanto a apontar a presença real e intensa de meios de
emudecer os indivíduos. O pesquisador discute, por exemplo, a pluralidade cultural,
problematizando e refletindo sobre os sentidos e significados que emergem dos discursos
entre docentes e discentes da Educação de Jovens e Adultos de uma escola pública municipal,
em João Pessoa - PB. A pesquisa indica como as relações de poder e os silenciamentos estão
presentes nas narrativas dos participantes da investigação, no que diz respeito ao
desvelamento, na escola, da diversidade de matrizes identitárias de pertencimento étnico
racial.
Quanto ao poder, ao saber e à resistência no contexto escolar, Gomes dos Santos
(2016) descreve e analisa a produção de enunciados de uma fanpage escolar em busca de
compreendê-los. A pesquisadora produz, coleta e seleciona dados online para a sua
dissertação, destacando as formas de resistência e as práticas de silenciamento na escola. O
estudo ressalta que a instituição investigada rejeita as práticas libertárias, mantendo o status
de disciplinadora e controladora de comportamentos.
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Em outro estudo sobre gênero, Castro (2016) destaca a maneira como identidades
estudantis são disciplinarizadas e silenciadas por diferentes mecanismos na escola (políticas
públicas curriculares, ações dos professores, funcionários e alunos, imposição de condutas
heteronormativas). Na dissertação, a autora problematiza os mecanismos que ajudam a
compor os modelos enrijecidos de sociedade, mas que, nem sempre, produzem corpos dóceis,
apesar de moldáveis, pois, mesmo submetidos à ordem na escola, os alunos produzem falas e
buscam espaços de subversão. A pesquisa não propõe modelos, mas mobiliza para
possibilidades de produção de lógicas diferentes de ensino, fazendo emergir fagulhas
subversivas.
As publicações sobre silenciamento problematizam e fazem proposições sobre como a
instituição escola vem se produzindo e de que forma poderia constituir-se historicamente. Em
geral, as constatações afirmam que essa instituição atua como espaço de conservação e de
fortalecimento de discursos e de ações que argumentam para persuadir e convencer as pessoas
de que existe um padrão de comportamento a ser seguido por todos. Na função social
assumida, a escola atua, de maneira clara, no fortalecimento de um modelo de educação
escolarizada. Esse modelo valoriza e utiliza o poder e o saber para garantir a lógica da ordem,
combatendo, explícita e veladamente, formas que instaurem possibilidades de transformação e
de mudança em sua estrutura.
A maneira como a maioria das escolas tem se organizado curricularmente é, conforme
os estudos sobre o silenciamento, um modo de operar padronizado e controlador, que
gerencia, pela coercitividade, as relações entre os sujeitos, as questões de gênero, as diferentes
expressões de sexualidade e religiosidade, a liberdade de posição, dentre outras situações.
Essa intensiva normatização e o disciplinamento na escola têm ocorrido por meio da
intimidação da polícia, medicalização, encaminhamento para o Conselho Tutelar, ameaças de
reprovação, afastamento, expulsão e reprovação dos estudantes, colocando a escola em
evidência, como um lugar distante para um viver democrático e libertador.
As pesquisas apresentadas nesse levantamento sobre o silenciamento instigam-nos a
olhar para a necessidade de transformar o fazer gerencial, pedagógico, afetivo e curricular da
instituição escolar, considerando as pessoas como agentes participativos, que não temem e
fazem escolhas (LIBERALI, 2009c). Tudo isso revela a importância de promover a
constituição de adolescentes como agentes, a partir das possibilidades produzidas pela
argumentação colaborativa (LIBERALI, 2013, 2016). Nesse enquadre, a LA tem uma função:
problematizar e intervir, de maneira transdisciplinar, na superação de toda forma de
silenciamento humano que produz submissão, reconstruindo essas realidades (ROJO, 2006).
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No tocante à busca pela expressão-chave “argumentação colaborativa”, foram
encontrados 54 trabalhos publicados sobre o assunto, conforme indica o quadro 1. Três
estudos enquadram-se no recorte temporal e/ou entrelaçam vozes com esta pesquisa, como
aponto, a seguir.
A organização da linguagem para a produção de contextos de colaboração crítica
demanda focalizar os discursos de autoridade e internamente persuasivos, como destacam
Magalhães, Ninin e Lessa (2014) em um artigo que versa sobre a dinâmica discursiva na
formação de professores. As autoras analisam os discursos dos professores de uma escola
pública de São Paulo, buscando compreender se estes aproximam-se ou distanciam-se dos
proferidos por seus formadores ou por vozes teóricas. Destaca-se, também, no estudo, a
importância da negociação de significados. O texto evidencia, especialmente, as
possibilidades de criação ou de diminuição da ação dialógica, com foco no papel críticocolaborativo da argumentação para expansão formativa de educadores como profissionais
reflexivos.
A produção de uma cultura de colaboração, a partir da escrita do Projeto políticopedagógico de uma escola particular, foi relevante para a pesquisa de Carvalho (2015). A tese
defendeu a argumentação e a colaboração crítica como essenciais para a (re)organização da
vida escolar no processo de construção do projeto global da instituição educativa. Foi
necessário nesse contexto, segundo a pesquisadora, pensar e viabilizar a estruturação de um
cenário em que os participantes tivessem voz livre e crítica para a expansão concreta da
proposta político-gerencial-educativa da escola.
A argumentação colaborativa é defendida, também, por Broxado (2016), em uma
pesquisa de mestrado que traça o papel de professores de um curso de língua inglesa para
mobilidade estudantil no desenvolvimento crítico-colaborativo de um coordenador
pedagógico. O pesquisador considerou a transformação argumentativo-colaborativa do
coordenador pedagógico, durante reuniões pedagógicas, como central na discussão e na
reorganização de funções e tarefas dos professores. O estudo resultou na desconstrução da
visão de argumentação como forma de imposição de vontades e opiniões, apontando para um
processo de argumentação colaborativa (LIBERALI, 2013) que expande a visão crítica do
trabalho pedagógico.
Os estudos sobre a argumentação colaborativa são relevantes para expandir
compreensões e práticas dialógicas e críticas de comunicação na escola, contrapondo-se à
argumentação que tem como finalidade primordial o convencimento ou a persuasão das
pessoas. A perspectiva de colaboração defendida nesses estudos correlatos propõe que os
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participantes da escola vivenciem formas de entrelaçar vozes e pontos de vista,
compartilhando significados de forma dialógica e crítica, para que possam avançar e produzir
modos diferentes de se organizar e de viver, harmônica e democraticamente. Destarte, os
estudos argumentativo-críticos, desenvolvidos por Magalhães, Ninin e Lessa (2014), Carvalho
(2015) e Broxado (2016), colaboram com esta investigação, fortalecendo o valor do estudo da
argumentação colaborativa como central na escola e no desenvolvimento de seus agentes.
No tocante à palavra-chave “dessilenciamento,” identifiquei apenas um trabalho,
postado no portal online BDTD, considerando o recorte temporal de cinco anos. A referência
encontrada diz respeito a um estudo correlato a esta investigação, pois se volta para a
compreensão de como as formas de dessilenciamento são importantes na gestão da sala de
aula para propiciar contextos críticos de fala dos estudantes. Essa pesquisa foi desenvolvida
em uma escola de São Paulo, nas aulas de Língua Portuguesa, no Ensino Médio em que
Amaral (2013) é a pesquisadora e a professora. A dissertação evidencia os modos de gestão
da interação entre professora e alunos quanto à produção de silenciamento ou
dessilenciamento, tendo como perspectiva alternativas para um agir crítico, cidadão e
autônomo.
Essa investigação revela, também, que é necessário um engajamento intencional e um
esforço do professor para a construção de modos de gestão que mobilizem os alunos para
refletir e pensar sobre os movimentos de emudecer ou de garantir espaços de voz na sala de
aula. Considerei relevante o estudo de Amaral (2013) porque sua pesquisa introduz uma
discussão salutar sobre dessilenciamento na escola, contribuindo para novas pesquisas que
buscam a produção de contextos democráticos e críticos.
Por conseguinte, a sondagem bibliográfica, no que tange às palavras-chave
“silenciamento”, “argumentação colaborativa” e “dessilenciamento”, contribui de duas
maneiras para esta investigação. Em primeiro lugar, os estudos correlatos destacam pesquisas
consolidadas nos últimos anos, sobre práticas de silenciamento e/ou de construção de
reflexões para intentos transformadores na escola. Em segundo lugar, tais estudos colaboram
para justificar a importância de novos estudos sobre argumentação como possibilidade para a
formação de adolescentes dessilenciados na escola e fora dela. Por conta disso, passo a
destacar a importância da pesquisa e sua organização estrutural, como mostra a subseção a
seguir.
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1.2

Relevância da pesquisa, organização da escrita e da estrutura da tese

Considerando a linguagem como argumentação para submissão ou colaboração o eixo
norteador da pesquisa, as discussões propostas nesta subseção recaem sobre a relevância, a
organização estrutural e a escrita desta tese.
Em situações pautadas pelo discurso, as pessoas apresentam pontos de vista e, em
geral, buscam mantê-los. Essa postura ocorre, como constata Ninin (2016, p. 176), porque “na
atividade argumentativa, os sujeitos discursam condicionados pelo lugar social que ocupam e
pela pressão exercida pela atividade comunicativa em que estão inseridos”. Essa condição ou
postura exige das pessoas compreensão e reflexão crítica para que possam transcender os
limites impostos por uma prática argumentativa autoritária, servil e assujeitada.
Na escola, por exemplo, em nome da ordem e da disciplina, os alunos são geralmente
impedidos de questionar, denunciar injustiças e, consequentemente, interferir e reconstruir o
modo de organização da escola. Contraditoriamente, muitos discursos e Projetos Pedagógicos
escolares focalizam a formação de alunos cidadãos.
É na direção dessas discussões que esta pesquisa avança, discutindo sobre um tipo de
argumentação capaz de promover reflexões no sujeito de modo que produza significados
compartilhados sobre ser dessilenciado, ou seja, tome consciência da importância de agir livre
e criticamente no mundo, assumindo um papel essencial na transformação da cultura escolar
(PÉREZ GÓMEZ, 1998, 2001) e de outros contextos. Nesse enquadre, a argumentação como
prática colaborativa (LIBERALI, 2013) parece ser potencialmente capaz de promover uma
revolução autêntica em processos de construção de uma realidade nova, não possível sem a
reflexão crítica e coletiva.
Nesse processo, é importante distinguir entre uma argumentação para o silenciamento,
com foco na submissão, e/ou uma argumentação para o dessilenciamento, voltada para a
colaboração. Perante o exposto, é central, nesta investigação, que a intervenção face às
situações de “privação sofridas” na escola (ROJO, 2006, p. 254) e em seu entorno produzam
meios de se pensar e agir, crítica e colaborativamente, na modificação da realidade vivida.
Entendo que esta investigação tem grande importância para a ampliação do
conhecimento necessário ao trabalho no campo da pesquisa crítica de colaboração, no âmbito
da LA. Tal ponto de vista constitui-se relevante por trazer para o centro das reflexões a
compreensão de que a argumentação colaborativa é viável e necessária para gerar
possibilidades de (re)organização da cultura escolar, mobilizando saberes que possam
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contribuir para a socialização e a humanização dos adolescentes na escola (PÉREZ GÓMEZ,
1998).
Nessa linha de reflexão, esta pesquisa tem compromisso com a colaboração crítica
(MAGALHÃES, 2012), que, por sua vez, busca expandir práticas e discursos capazes de
possibilitar novas formas interação social por meio do diálogo. A partir da argumentação
colaborativa, vislumbram-se espaços abertos e críticos para acolhimento de pontos de vista
orientados para desconstruir e reorganizar caminhos que subvertam uma prática educacional
domesticadora, moralista e pouco participativo-crítica dos adolescentes.
Destacada a relevância desta investigação e, também sua importância na LA, no GP
LACE, na formação de formadores na/para a escola e no Digit-M-Ed Parnaíba, sinalizo os
objetivos específicos deste estudo: a) identificar como a argumentação se organiza nas
interações discursivas dos participantes do Digit-M-Ed Parnaíba; e b) analisar como são
criadas oportunidades de desenvolvimento da agência dos adolescentes nesse Projeto.
Nesse ângulo, esta pesquisa defende a seguinte tese: a argumentação persuasiva e
convincente constitui adolescentes submissos na escola, subsidiando a manutenção de
silenciamentos; e a argumentação colaborativa constitui adolescentes agentes, contribuindo
para a produção de contextos e de pessoas dessilenciadas.
Para alcançar os objetivos, responder as perguntas de pesquisa e defender essa tese,
considerei o itinerário de ações, destacado abaixo:
 Seleção dos conceitos norteadores da pesquisa e vinculados a TASHC;
 Levantamento dos estudos correlatos a esta pesquisa;
 Estudos sobre argumentação, argumentação colaborativa, desenvolvimento de agência,
silenciamento e dessilenciamento;
 Armazenamento, coleta, seleção, transcrição, descrição, análise e interpretação de dados
multimodais produzidos no Digit-M-Ed Parnaíba;
 Reflexões sobre os resultados da pesquisa.

Para concluir a parte introdutória deste trabalho, correspondente a Seção 1, apresento a
estrutura da escrita e, na sequência, o formato organizacional da tese. Na estrutura da escrita,
optei pela seguinte configuração: texto na primeira pessoa do singular. No entanto, uso a
primeira pessoa no plural (nós, a gente), em dois momentos: o primeiro, ao situar ações
realizadas com os participantes do Digit-M-Ed Parnaíba e o segundo, quando universalizo
atitudes a serem desempenhadas por todos, inclusive os leitores do texto.
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Na organização da tese, considerei as seguintes seções:
 Seção 2 – Teoria da Atividade e constituição de agência dos adolescentes: destaco o papel
da colaboração e da mediação na atividade humana, bem como a dimensão revolucionária
da atividade que forma agentes relacionais e transformativos.
 Seção 3 – Argumentação para submissão e para colaboração: discuto os propósitos sociais
da argumentação, a partir de dois prismas: o primeiro, envolvendo a constituição de
pessoas silenciadas e a produção de submissão; o segundo, contemplando o
desenvolvimento de agentes dessilenciados a partir do processo da colaboração.
 Seção 4 – Metodologia da pesquisa: apresento as bases e a organização metodológica da
investigação, situando a Pesquisa Crítica de Colaboração; o contexto de produção, a coleta,
o armazenamento, a seleção e a transcrição dos dados, bem como a definição das
categorias de análise e de interpretação dos dados.
 Seção 5 – Análise e discussão dos resultados: destaco, analiso e interpreto os dados
selecionados, com base em categorias analíticas argumentativas, enunciativas, discursivas
e multimodais. A interpretação é norteada pelas categorias: argumentação para submissão,
argumentação

colaborativa,

desenvolvimento

de

agência,

silenciamento

e

dessilenciamento.

Nas Considerações Finais, apresento uma reflexão sobre a pesquisa, ressaltando
algumas constatações e (in)conclusões, em defesa do objeto de estudo, numa perspectiva de
transformação, como forma de superar práticas consolidadas de argumentação para
submissão, a partir da colaboração crítica. Explicitados, então, os meandros da pesquisa,
inicio as discussões da Seção 2, sobre o agir humano em atividade como configuração sóciohistórico-cultural.
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Nesta seção, discuto a primeira parte do arcabouço prático-teórico desta pesquisa,
apoiada nos estudos do GP LACE, que, inserido em uma ampla arena de possibilidades de
ação e reflexão na LA, assume um conjunto de conhecimentos e percepções que considera
relevante para expandir pesquisas com base na tradição sócio-histórico-cultural. A seção está
dividida em subseções para discutir: constituição de agência adolescente8 em atividade; papel
da mediação e da colaboração na constituição de adolescentes agentes; e dimensão
revolucionária na atividade que constitui adolescentes agentes.

2.1

Constituição de agência dos adolescentes em atividade

Nesta subseção, discuto questões relativas à constituição humana. Busco apoio na
Teoria da Atividade, discutida por Vygotsky ( [1930] 2007, [1934] 2000) e seguidores, em
contexto marcado por escolhas e ações culturais, sociais e históricas (MARX e ENGELS,
[1845-46] 2006). Em linhas gerais, direciono as discussões para o agir adolescente, em
contexto de interações discursivas no Digit-M-Ed Parnaíba, partindo do pressuposto de que a
argumentação é mediadora no processo de desenvolvimento de agência. A meu ver, essa
discussão é fundamental, porque problematiza o papel social da argumentação, presentes no
processo de constituição dos adolescentes do Projeto.
Nessa direção, busco uma ampliação de horizontes e de possibilidades de ação dos
adolescentes em conjunto com outros participantes do Digit-M-Ed Parnaíba, como intenção
deliberada. Trata-se de uma perspectiva de agência denominada relacional e transformativa,
como discutem Ninin e Magalhães (2017), fundamentadas nas pesquisas de Edwards (2005,
2007), Engeström (2007, 2008, 2009, 2011), Engeström e Sannino (2011) e Virkkunen
(2006). As pesquisadoras defendem essas possibilidades de agência como o exercício
responsável, crítico e compreensivo de papéis e posições, assumidos em conjunto com outras
pessoas, para responder às necessidades e motivações no contexto em que os sujeitos atuam.

8

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Art. 2º,
considera a adolescência a faixa etária entre 12 e 18 anos de idade (BRASIL, 2002).
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A chave para a compreensão de uma agência relacional e transformativa, considerando
os estudos de Ninin e Magalhães (2017), reside na ampliação da capacidade de atuação das
pessoas. Isso ocorre por meio de um agir coletivo e crítico, e resulta, especialmente, da
condição de que apoios mútuos e negociações sejam assumidos. Sentindo-se como mais
capazes, porque juntos, os sujeitos exercitam, conscientemente, formas de criar e de resistir
diante das necessidades postas socialmente. Desse modo, quando as pessoas estão juntas,
parece que se tornam mais capazes e mais fortes.
Ao conceber uma agência relacional, Ninin e Magalhães (2017), apoiadas em Edwards
(2005, 2007), dentre outros, sinalizam uma compreensão de que esse processo de constituição
é e se dá no trabalho em conjunto, no saber conviver, apoiar e solicitar ajuda ao outro, na
atividade da qual fazem parte. A capacidade de estar e trabalhar com outras pessoas demanda,
segundo as pesquisadoras, mover-se em colaboração crítica para alcançar o objeto da
atividade, bem como, produzir mudanças no objeto compartilhado. Tal discussão considera
relevantes os seguintes aspectos para e no desenvolvimento de sujeitos relacionais: escuta,
confiança, compromisso, compartilhamento, liberdade de expressão, apresentação de pontos
de vista diferentes e responsabilidade pelas escolhas.
Em relação à agência transformativa, ressalto, na figura 1, categorias que ajudam em
sua identificação. Essas categorias são apontadas, em um quadro organizado por Ninin e
Magalhães (2017), a partir de uma adaptação de Haapasaari, Engeström e Kerosuo (2016, p.
5) e Engeström (2011).
Figura 1. Categorias de agência transformativa

Fonte: Organizada e adaptada pelo pesquisador, com base em Ninin e Magalhães (2017).
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O ato de agir, considerando as categorias apontadas na figura 1, cerca-se da
capacidade dos sujeitos quanto ao uso da linguagem verbal, e entendo que, também, de forma
não verbal de resistirem a novas proposições; de fazerem críticas à organização, identificando
problemas; de explicitarem possibilidades outras para o sucesso do trabalho; de apresentarem
proposições com sugestões para a melhoria da atividade; de se comprometerem com as ações,
visando efetivá-las; e de apontarem ações que evidenciam alterações na atividade. Em suma,
com base em Ninin e Magalhães (2017), a agência denominada transformativa realiza-se em
atos de resistência, de criticidade, de proposição de ideias, de comprometimento, de
explicitação de possibilidades e de apontamento de ações que melhorem e direcionem a
atividade em que as pessoas estão inseridas, para que esta seja bem sucedida.
É central na constituição de agência um ir adiante, a partir de uma direção que visa
transformações contextuais e relacionais, considerando decisões e compartilhamento de
significados de base coletiva e crítica. Nesse cenário, e, olhando para os adolescentes, em
especial aqueles participantes do Digit-M-Ed Parnaíba, parece que a compreensão de agência
alinha-se à capacidade desses sujeitos de serem participativos, abertos aos agrupamentos em
que se apoiam e de mostrarem potencial para assumirem posições, muitas vezes consideradas
pelos adultos como rebeldia sem causa. Nesse tipo de engajamento, em geral, os adolescentes
posicionam-se e expressam-se de muitas maneiras, utilizando o corpo todo para evidenciar
uma postura no e sobre o mundo.
Nessa ótica, a ocorrência de agência relacional e transformativa tem como lugar
propício uma atividade humana, pois, como defendem Ninin e Magalhães (2017), o contexto
é orientado por ações conscientes e intencionais. Por conta disso, a atividade ganha potencial
para se reconstruir e viabilizar o engajamento e o compromisso mútuo das pessoas, que, nesse
processo, constituem-se como mais capazes e com mais condições de viabilizar
transformações voltadas para uma vida melhor.
Na medida em que uma atividade, entendida como uma teoria do desenvolvimento
humano e/ou da natureza humana (LIBERALI e FUGA, 2012), se realiza, ações são
mobilizadas para produzir condições para a existência e a coexistência dos sujeitos
envolvidos. Esse prisma, de cunho marxista, defende que é em atividade e nas relações sociais
produzidas que o ser humano se constitui. Assim, viver e conviver se dá na transformação de
si, do outro e do contexto vivido, por meio de um movimento contínuo de ações intencionais e
compartilhadas entre os sujeitos, visando aos intentos de manterem-se vivos e em interação.
Nessa configuração, tudo que é humano, segundo Marx e Engels ([1845-46] 2006),
nasce em conexão com a prática, apoiada nas condições biológicas e naturais. Trata-se de uma
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visão da existência pela perspectiva do agir humano em atividade, em que as pessoas vão
constituindo e se constituindo, produzindo e se produzindo na e para a vida. Esse movimento,
situado histórica e culturalmente, cria e supre os motivos para que as pessoas permaneçam
vivas no mundo. Isso ocorre na interação das pessoas entre si e a partir da realidade
produzida, sendo a linguagem resultante dessas configurações e, ao mesmo tempo, central
para que a interação produza e desenvolva as condições e o modo de viver.
Nessa direção, olhando para o lugar de produção desta pesquisa, o Projeto Digit-M-Ed
Parnaíba, a argumentação é central, porque busca produzir avanços quanto à aprendizagem e
ao desenvolvimento dos adolescentes, de modo que se constituam como seres pensantes,
capazes de argumentar e de participar na escola e fora dela. Por exemplo: discussões e
vivências propiciadas no Projeto põem em relevo o modo como a adolescência é concebida na
sociedade. O adolescente, em geral, é visto como imaturo, como aquele que assumirá
responsabilidades futuramente e, por isso, é mantido e assistido como infantil (CALLIGARI,
2014). Um outro modo de vê-lo é, também, considerá-lo sujeito marcado e constituído pelas
condições sócio-histórico-culturais (BOCK, 2007), que, por sua vez, lhe conferem potencial
para transformar a si mesmo, os outros e os contextos nos quais interage.
Como a adolescência é vista e como os adolescentes a veem é, segundo Calligaris
(2014, p. 9), “uma das formações culturais mais poderosas de nossa época”. Nesse caso, é
importante tratar a adolescência como um modo de viver oportuno para a constituição do ser
humano, possibilitando a ele expressar-se com sabedoria e participar fazendo escolhas. O
desenvolvimento do adolescente, nesse prisma, demanda reflexão e novas formas de
compreendê-lo e pressioná-lo, criticamente, para a constituição de agência, minimizando as
práticas de moralização e de descrença no potencial juvenil.
O viver humano, com apontou Leontiev (1976), não é uma simples adaptação à
natureza, como muitas vezes pensamos, no caso da adolescência. Para esse pesquisador, em
uma atividade, temos condições de modificar o espaço e as nossas relações, considerando os
desafios e as necessidades de reorganizar a existência e a convivência entre as pessoas. A
compreensão de adolescência e a maneira como tratamos os adolescentes imprime urgência,
como apontam Bock (2007) e Calligaris (2014).
A constituição de agência adolescente é, portanto, um imperativo para os dias atuais,
devido às condições de desprestígio e de falta de cuidados afetivos e culturais relegados aos
adolescentes. A escola, cenário de acesso aos modos de reinvenção do progresso cultural da
humanidade, como apontava Leontiev (1976), é marcada, em geral, por práticas formativas
para submissão dos adolescentes. Muitos deles, por exemplo, vivem à margem do
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conhecimento produzido ou apenas o recebem como algo absoluto, tendo pouco ou nenhum
espaço para pronunciar-se e participar como pessoas críticas.
Como resultante de configuração sociocultural, as relações entre as pessoas e os seus
contextos não estão prontas, mas, segundo Leontiev (1976), muitas pessoas ainda olham o
mundo pela lente da constituição biológica, justificando suas ações como comandadas pelo
instinto, como fosse natural, por exemplo, fazer justiça com as próprias mãos, disciplinar para
organizar, manter os adolescentes em controle e obediência até tornarem-se maduros
socialmente, dentre outras situações. Para o autor, as relações sociais forjadas na submissão
precisam, em qualquer contexto, ser combatidas por um processo educativo que interfira no
agir humano e o mobilize para a vivência de ideias democráticas e de colaboração, porque o
progresso das gerações está nas criações histórico-culturais e não nos genes.
O problema, no entender de Leontiev (1976), não consiste na capacidade ou
incapacidade dos seres humanos de acesso à cultura humana e de possibilidade de dar
continuidade ao seu progresso, mas consiste no fato de que todos os seres humanos devem ter
oportunidade e possibilidade de participar da construção de sua própria existência. Quanto aos
adolescentes, isso seria relevante, uma vez que, diferente de fazer para eles, somos desafiados
a agir com eles. Essa condição é essencial para gerarmos situações favoráveis e possíveis de
olhar para a adolescência como um tempo e um lugar social e cultural em/de pensamento,
comunicação e atuação relevantes, a fim de que se vejam como agentes nos rumos da história.
Diante do exposto, é necessário trazer os adolescentes para novos processos
intencionais de constituição de suas identidades, o que demanda uma reorganização nas
atividades em que eles são envolvidos, a fim de se produzir humanização (PÉREZ GÓMEZ,
1998; IBIAPINA, 2016b). Em atividade, os sujeitos são pressionados a criar possibilidades de
descontruir ideias e práticas que massacram seu viver, superando as formas naturalizadas de
suas existências. Novos processos intencionais são, sim, possíveis, porque a constituição
humana ocorre por meio de múltiplos caminhos, e trilhá-los depende de criatividade, de
imaginação, de reflexão crítica e de outros aspectos construídos nas relações socioculturais.
A reorganização de atividades intencionais não ocorre por si mesma ou por vontade de
uma pessoa, como aponta Horikawa (2005), mas por desejo e atuação coletiva. Nessa linha de
raciocínio, Engeström ([1999] 2002) afirma, também, que esse processo acontece em
situações desafiadoras e se estrutura pela composição de posições diferentes e negociadas.
Essa perspectiva representa a interdependência entre sujeito, instrumentos, objeto e regras, e
divisão do trabalho, comunidade e resultados, favorecendo um olhar crítico sobre a
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participação das pessoas nos contextos em que estão inseridas. Para o autor, é fundamental
compreender cada elemento da atividade e suas inter-relações de forma dinâmica e dialógica.
A atividade humana, como defendida na visão marxista, é um sistema integrado,
prático, criativo e estruturado, que serve aos intentos humanos, mas que, nesse processo,
modifica os sujeitos e se modifica, reorganizando os cenários vividos. Dentro de uma ordem
social, a atividade é organizadora do viver das pessoas, que não são e nem estão sozinhas,
pois coexistem, com hábitos, costumes, sonhos e outras produções socioculturais. Em
atividade, os sujeitos mobilizam um conjunto de elementos para organizar o agir, conferindo
intencionalidade e compartilhamento de significados abertos, como mostra a figura, abaixo.

Figura 2. Representação da atividade humana.
Artefatos mediadores:
instrumentos e signos

Objeto
Sentidos

Sujeitos

Significados

Regras

Comunidade

Resultado

Divisão de trabalho

Fonte: Leontiev (1959) e Engeström ( [1999] 2002).

A compreensão do movimento dos elementos da atividade impede, em sua
operacionalização, segundo Horikawa (2005), um agir assistemático, evitando que seu objeto
se perca no espontaneísmo e em motivos individualizados. Na inter-relação entre os
elementos da atividade, ocorre intencionalidade e propósitos compartilhados. Vale ressaltar
que o termo objeto, na tradição sócio-histórico-cultural, é utilizado para dizer do intento da
atividade. É o objeto que orienta o agir dos sujeitos para que se apropriem da realidade.
Nessa tessitura, segundo Engeström ([1999] 2002), uma atividade humana é composta
por sujeitos movidos por um objeto compartilhado, mediado por artefatos culturais. Esse
processo

é engendrado em

um

contexto

situado e por relações

estabelecidas

sociohistoricamente, constituindo uma comunidade que, organizada por regras e pela divisão
de trabalho, transforma e organiza a consciência e o agir de seus membros.
As atividades que os seres humanos desempenham e os contextos em que estão
inseridos compõem um cenário sistêmico, que mobiliza elementos históricos e culturais
criadores de esquemas mentais (ideias) que, se constantemente pensados e reconstruídos,
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atuam para a formação de sujeitos que transformam seus intentos (objeto). De modo contrário,
mesmo agindo de forma diferente e variada em atividade, as pessoas podem tender a
reproduzir o modo como se engajam na vida, se não pensarem criticamente,.
Considerando isso, o entendimento que fica é de que se o adolescente está engajado
em uma atividade, ele é estimulado a dar significado ao que faz, criando e imitando formas e
maneiras de viver. Então, o sujeito se constitui mobilizado pela atividade e pelas relações
sociais produzidas nela. Por conta disso, reafirmo o que já foi dito nesta seção: é importante
compreender que a resposta humana às demandas da vida não são biologicamente adaptadas,
mas resultantes das relações entre objeto-atividade-sujeito situados social, histórica e
culturalmente (VYGOTSKY, [1930] 2007, [1934] 2000; HORIKAWA, 2005).
Nessa ótica, o fazer e o tornar-se adolescente estruturam-se nas atividades de
engajamento. Cabe pensarmos, aqui, a quais atividades e a quais motivos compartilhados os
adolescentes aderem ou são forçados a aderir. Para Calligaris (2014, p. 8),

nossos adolescentes amam, estudam, brigam, trabalham. Batalham com seus
corpos, que se esticam e se transformam. [...], além disso, eles precisam lutar
com a adolescência, que é uma criatura monstruosa, sustentada pela
imaginação de todos [...].

Considerando isso, é a atividade vivenciada que atua para produção de compreensão e,
nela, os sujeitos são expandidos para alcance e reinvenção de seus motivos para existir.
Quando membro de escolas aderem ao Digit-M-Ed Parnaíba, por exemplo, passam a
participar dos Workshops mensais. A atividade à qual eles se engajam tem, como propósito
intencional e compartilhado, um modo de participação em que o desenvolvimento da
argumentação é central, visando possibilitar formas de pensar livre, de falar aberta e
justificadamente, bem como participar de maneira comprometida com o grupo e com a escola.
Essa situação inscreve-se no que defendemos como argumentação colaborativa (LIBERALI,
2013, 2016, e seguidores). Nesse prisma, produzir consciência da intencionalidade da
atividade de que participamos é motivação para colaborarmos criticamente, em prol da
constituição de uma agência adolescente.
No campo das relações, é indispensável produzir motivos que, inerentes a uma
atividade, sejam compartilhados. Busca-se tal compreensão no Digit-M-Ed Parnaíba, que tem
como foco o desenvolvimento, principalmente, dos adolescentes. Isso é oportunizado – ou
pensamos viabilizar – não somente por meio da divisão de tarefas e pelo comprometimento
com as regras de participação, mas também pelos embates entre pontos de vista diferentes,
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possibilitados em situações como: produzir textos, participar de trabalho de grupos, refletir
criticamente e brincar com situações da vida real (LIBERALI, 2009b) para uma aprendizagem
relevante (PÉREZ GÓMEZ, 1998). Nesse entendimento, a mediação e a colaboração têm
papel indispensável para a expansão e o alcance das finalidades da atividade que, por sua vez,
constitui os sujeitos e é, também, constituída por eles, como sinalizo adiante.

2.2

Papel da mediação e da colaboração na constituição de adolescentes agentes

Estruturei esta subseção para tratar da expansão da atividade pelo processo de
mediação (ENGESTRÖM, [1999] 2002; DANIELS, 2008, 2003; LIBERALI, 2016) e pelo
movimento da colaboração (MAGALHÃES, 2009, 2011; STETSENKO, 2011; LIBERALI,
2013), que possibilitam a constituição de adolescentes agentes.
Tal discussão evidencia a importância do ser humano mover-se para novas
possibilidades de existência e coexistência individual e coletiva no mundo, considerando que
age e se desenvolve de maneira não determinista, mas pela interferência de mediadores que
atuam para viabilizar a percepção e a (re)produção da realidade, segundo Daniels (2003,
2008). Esses mediadores são fatores sócio-histórico-culturais situados que, atuando na
constituição da consciência, (re)organizam a compreensão e o comportamento humano no
mundo, a partir das relações estabelecidas entre os sujeitos. É para alcançar a intencionalidade
do agir em atividade que a mediação assume sua principal função.
No Digit-M-Ed Parnaíba, são exemplos de mediadores atuando na constituição de
adolescentes as seguintes ações intencionais: trabalhos em equipe, produção de reportagens,
vídeos, poesias, bem como exibição de filmes, leitura de textos escritos e imagens, reflexão
sobre as tarefas realizadas, socialização de experiência, dentre outras. Nesse processo, a
linguagem é central, porque atua como mediadora na e sobre a consciência humana,
produzindo possibilidades diversas de ação. A linguagem verbal e a não verbal medeiam,
porque, atuando argumentativamente, rotulam, valoram, separam, distinguem, determinam
posições, comovem, convencem, refletem e mobilizam comportamentos enraizados nas
relações socioculturais.
Nesse processo, a linguagem é essencial na constituição das pessoas, porque carrega
consigo os intentos: impulsionar o envolvimento e o engajamento na atividade, mobilizando
os sujeitos para alcançar propósitos na vida (DANIELS, 2003) e constituir o sujeito no
conjunto de concepções sociais. Por exemplo: a linguagem de cunho persuasivo e/ou
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colaborativo crítico tem impacto no pensar, no sentir e no agir das pessoas, pois estas
assumem intenções de formar um tipo de sociedade e um tipo de sujeito em um determinado
contexto e tempo vivido. Por conta disso, a intencionalidade da atividade só ganha efetividade
pelo uso de mediadores indiretos, via textos (orais, escritos, multimodais), como: livros,
vídeos, cartazes e outros que circulam ou são construídos nesse cenário. A constituição
humana ocorre nesse processo, adiantando o desenvolvimento dos sujeitos, como defende
Vygotsky ([1934] 2000) em seus estudos.
Nesse ângulo, cabe reorganizar as ações planejadas para mediar a constituição de
adolescentes em contexto educativo, a fim de produzir não encapsulação (ENGESTRÖM,
[1999] 2002), mas a desencapsulação da aprendizagem (LIBERALI, 2016). Esse movimento
de mediação evita ou supera a encapsulação dos saberes, entendida aqui como o processo de
validação do conhecimento apenas para o contexto escolar, reduzindo o papel dos conteúdos
no entrelaçamento com o cotidiano e servindo apenas para atender a uma rotina
organizacional do processo educacional. Para os autores acima apontados, esse padrão
instituído torna-se evidente, geralmente, na escola, por meio da transmissão e da aquisição de
conteúdos fragmentados, voltadas, prioritariamente, para a cognição. A reorganização das
ações educativas começa, portanto, na decisão compartilhada sobre quais mediadores serão
utilizados para alcançar o(s) motivo(s) da atividade.
A compreensão do papel e o modo como os mediadores são usados e dominados pelas
pessoas pode, segundo Liberali (2016), com base em Engeström (1987), favorecer o
aproveitamento do potencial da atividade, de modo a produzir possibilidades outras de ser e
de viver no mundo. Para a autora, a mediação e o objeto a ser alcançado em uma atividade
necessitam ser conhecidos, desejados e operacionalizados no pensamento e na ação, para
tomada de consciência sobre como esse processo direciona as pessoas para que façam
escolhas, ampliem os modos de ver, analisar e agir no mundo, indo além do desenvolvimento
individual, em direção a uma perspectiva coletiva mais ampla.
Nessa direção, ainda com base em Engeström (1987), Liberali (2016) discute o papel
da mediação, trazendo à baila a expressão instrumentalidade, para refletir sobre a relevância
de um conjunto de instrumentos usado na produção de uma compreensão coletiva. Essa
discussão expande o entendimento do movimento do objeto e dos recursos mediacionais que,
em constante evolução, garantem a intencionalidade e a integração nas ações.
É importante compreender, nesse contexto, que os seres humanos possuem papéis
importantes a desempenhar na construção compartilhada de uma visão de futuro, como um
projeto de natureza crítico-transformador, que se encontra presente nas atividades que pessoas
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desempenham. O entendimento de suas tarefas sociais no fazer cotidiano contribui para
superar a postura de espectador, uma vez que é na participação ativa e engajada que os
sujeitos tomam consciência de pertencimento ao mundo (STETSENKO, 2011).
Para Stetsenko (2011) o agir humano está sustentado em vivências coletivas,
compartilhadas de geração em geração, constantemente ressignificadas por processos
mediacionais, incluindo a linguagem, a partir de um motivo a ser alcançado. Nesse contexto,
as pessoas criam cenários de existência e de perspectiva de futuro, transformando suas vidas
(seus artefatos, suas atividades, seus motivos, suas relações), produzindo um repertório que
envolve conhecer, ser e fazer como processos dinâmicos de transformação e não de adaptação
à realidade existente.
A discussão sobre mediação, em um contexto de produção de instrumentalidade e de
propósitos coletivos, assume, em Stetsenko (2011), importância significativa: o papel da
colaboração entre os sujeitos na atividade. A pesquisadora discute a colaboração como um
engajamento ativo, voluntário e transformador, uma vez que colaborar constitui o núcleo da
natureza humana e o fundamento para a aprendizagem e o desenvolvimento das pessoas. Tem
a ver com sujeitos transformando, coletivamente, o mundo, e, nesse processo, conhecem a si
mesmos e o contexto em que estão inseridos, mobilizando novas formas de conviver e existir.
Colaborar, nesse enquadre, supera, segundo Stetsenko (2011), a formação de sujeitos
individuais que a todo custo precisam vencer na vida, como entidades supremas, e, também,
descontrói processos coletivistas, que excluem ou minimizam a subjetividade e o
autodesenvolvimento. Para ela, as atividades cotidianas e propositais de formação avançam
quando unem as consciências individuais para transformarem o mundo coletivamente.
As atividades humanas, ao serem desenvolvidas por meio da colaboração, segundo
Stetsenko (2011), ocorrem como processo dinâmico, fluido e aberto, que conduz ao novo.
Essa perspectiva tem uma dimensão transformadora, que propicia aprendizagem e
desenvolvimento como condição profundamente relacional. Diante disso, para autora, o ser
humano não se encaixa simplesmente no mundo, mas se expande critica e criativamente nele,
pelas relações que estabelece em contextos sociais.
Nesse movimento, as pessoas transformam e são transformadas, segundo Stetsenko
(2011), pela ação colaborativa, que representa um trabalho em constante mudança. É, no
entanto, pelo engajamento de mais sujeitos na atividade que mudanças práticas socioculturais
são possíveis de ocorrer, produzindo uma intervenção ativa e proposital. Para a autora,
transformar para uma vida melhor é impossível sem propósitos e escolhas impregnados de
direcionalidade e valores.
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Assim, o processo colaborativo é uma construção que ocorre pelo contínuo exercício
de socialização de práticas, de organização de espaços para escuta e diálogo, em que as
pessoas têm oportunidades de se expressar sobre as percepções e as formas de enfrentamento
da vida cotidiana. No entanto, ninguém nasce colaborando, mas aprende a ser colaborador,
internalizando atitudes de respeito, negociação e reflexão (FREIRE, [1970] 2011).
O contexto de colaboração apoia os sujeitos a se constituírem. Todavia, os sujeitos são
envolvidos de tal forma nesse emaranhado de relações, segundo Liberali e Magalhães (2009,
p. 45), que passam a ser capazes de “[...] assumir riscos ao compreender o compartilhamento
de significados como um exercício de conflito, de partilha, [...], de confrontação e de
combinação dos vários sentidos expostos pelo grupo”. Desse modo, compreendo que a
colaboração vai além do viver em um agrupamento humano, e demanda a organização de
espaços propícios para que o sujeito aprenda a colaborar, pois ninguém aprende e se
desenvolve colaborativamente por decreto ou desejo desvinculado da ação. As oportunidades
concretas de partilha e ressignificação crítica das percepções e acolhida dos sujeitos
constituem o começo para que estes aprendam a colaborar e, nesse processo dinâmico, sua
consciência e seu agir no mundo são transformados em razão da força do compartilhamento e
da escolha de mediadores mais adequados para a atividade em foco.
No contexto de uma atividade, os sujeitos, ao tomarem consciência de seus papéis
sociais, produzem, coletivamente, mediadores para alcançar os propósitos da ação. Esse
processo ocorre, significativamente, sob a força da colaboração crítica (MAGALHÃES, 2009,
2011; STETSENKO, 2011; LIBERALI, 2013), pois em cenários confortáveis de interação, a
atividade não se expande com a intensidade necessária para se desenvolver e provocar
desenvolvimento em seus partícipes. Nessa configuração, Fullan e Hargreaves (2000)
ressaltam que a existência de uma colaboração simples ou limitada nos contextos educativos
não produz o impacto para mudanças em totalidade. Para os autores, a comodidade no
compartilhar conselhos e dicas, troca de materiais e celebração de êxitos produz, somente,
base para confiança e boas relações, criando condições para possibilidades de vivências
críticas. No entanto, organizar e viver em colaboração crítica demanda um alto investimento
em momentos coletivos de questionamentos e criticidade.
Nessa tessitura, é de suma importância compreender a expansão da atividade humana
pelo processo da mediação e pelo movimento da colaboração crítica, que se entrelaçam como
possibilidade transformadora do agir dos sujeitos. Essa condição reorganiza a atividade, que
se constitui e constitui uma dimensão revolucionária, uma prática pensada, marcada pela
reflexão crítica compartilhada, como discuto na subseção a seguir.
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2.3

Intencionalidade da Atividade Workshop no Digit-M-Ed Parnaíba

Nesta última subseção, sinalizo reflexões sobre a prática revolucionária na atividade
humana (STETSENKO, 2011; NEWMAN e HOLZMAN, 2014). A discussão vincula-se ao
intento de que os adolescentes do Digit-M-Ed Parnaíba possam mover-se dessilenciados,
tendo em vista à ótica vygotskyana de criação de condições de colaboração para que um novo
sujeito e uma nova sociedade venham a triunfar.
Nesse direcionamento, as reflexões sobre a prática revolucionária humana parecem
alinhar-se à intencionalidade de vermos adolescentes constituindo-se

como agentes

transformadores. Essa prática é produzida no agir em atividade, como defenderam Marx e
Engels ([1845-46] 2006): os sujeitos produzem a consciência sobre suas identidades
individuais e coletivas, ao mesmo tempo em que transformam e movimentam a cultura
humana. É central, nesse processo, a forma como as atividades são operacionalizadas, porque,
por meio delas, um feixe de possibilidades de transformação da realidade tem condições de
ser viabilizado.
A produção de novas realidades, segundo Stetsenko (2011), resulta, principalmente, de
escolhas colaborativas de atuação social. Para a autora, a colaboração é um projeto
revolucionário, que direciona para processos críticos de intervenção educativa, a partir de um
engajamento ético e político que aspira justiça social, igualdade e luta por liberdade.
Uma intervenção educativa, nessa perspectiva, exige um lugar privilegiado e propício
para criação de cenários de aprendizagem e desenvolvimento que possibilitem às pessoas, em
conjunto e, intencionalmente, engajar-se em um movimento contínuo de reinvenção de
práticas socioculturais, ancoradas em Zonas de Desenvolvimento Proximal (ZPD)
intencionais como condição, de acordo com Newman e Holzman (2014, p. 165), para articular
a unidade entre “criação-de-significado/aprendizagem-conduzindo-desenvolvimento”. Nessa
lógica, como sinalizaram esses pesquisadores, os sujeitos reorganizam o que pensam, sabem e
fazem, atuando historicamente e movendo-se para além da consciência e do agir que
dominam, produzindo a construção de uma história nova, de desenvolvimento sociocultural.
Na perspectiva vygotskyana, uma ZPD constitui um movimento intencional em
direção às transformações do ser e do poder ser, tendo como suporte as relações mútuas em
uma dimensão crítica, em que o sujeito consegue ir além do que poderia, pela força das
interações. No contexto atual do Digit-M-Ed Parnaíba, por exemplo, procuramos criar
cenários que se estruturam como práticas intencionais, que indicam possibilidades de
intervenção educacional. Esse intento apoia-se nas discussões de Stetsenko (2011) sobre o
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fazer revolucionário e em ZPD (NEWMAN e HOLZMAN, 2014). Considerando, então, essa
possibilidade, organizamos os seguintes cenários:
 engajamento de diferentes participantes no Projeto, como: lideranças organizadoras,
diretores, coordenadores, pais, professores e alunos. Esses membros têm múltiplos
conhecimentos, necessidades e propósitos relativos aos seus contextos;
 acordo entre os participantes do Projeto no sentido de que todos, independentemente de
funções assumidas na escola, têm oportunidade e liberdade de pensar, falar e decidir em
conjunto, negociando modos de compreender e transformar as realidades, e sentidos sobre
o viver na escola e em outros contextos;
 criação de contexto de aprendizagem predisposto para transformações sociais, a partir das
demandas afetivas, emocionais e cognitivas dos adolescentes do Projeto.

Nessa via de organização, a proposta de intervenção no Digit-M-Ed Parnaíba busca
conduzir os participantes para: pensar sobre o viver no mundo; apresentar pontos de vista,
contrapontos, questionamentos e posições justificadas; participar da construção de um espaço
de vivências cidadãs. Nessa perspectiva, a criação e a condução de uma ZPD ocorrem, como
discutem Newman e Holzman (2014), por meio de um movimento ativo de aprendizagens que
completam o desenvolvimento, promovendo novas aprendizagens. Em uma zona que gera
desenvolvimento, os sujeitos são mobilizados a falar, agir e pensar em conjunto, adquirindo
capacidades de interação e compartilhamento mútuo.
Considerando a importância da atividade revolucionária, o que se quer no Digit-M-Ed
Parnaíba é promover processos de constituição de adolescentes agentes que assumam uma
atitude dessilenciada no mundo.

Tal perspectiva torna-se viável a partir da criação de

cenários que considerem o adolescente como participante ativo para colaboração. Para isso, é
imprescindível minimizar o julgamento e a moralização do viver a adolescência, contribuindo
na formação de agência dos adolescentes, pois, em geral, são vistos como inseguros e
desinteressados.
É muito importante olhar para uma atividade como prática revolucionária, como
marcam Newman e Holzman (2014), quando ela propicia oportunidade para a constituição de
agentes transformadores de si e dos contextos em que estão situados. Isso se faz refletindo
criticamente, apresentando possibilidades novas, sugerindo ações e comprometendo-se a viver
em contexto de apoio e compartilhamento. Essa perspectiva desestrutura a condição de
adolescentes silenciados-submissos, porque exige um tipo de agir pensando na expansão do
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outro e em sua condição de liberdade e felicidade, sendo necessário que se construa um
propósito compartilhado coletivamente.
Nesse ponto de vista, somos constituídos pelas apropriações que fazemos nos cenários
em que estamos inseridos, pelas relações que estabelecemos e pelo papel que assumimos em
atividades nas quais nos engajamos. Diante do exposto, é revolucionário viver e refletir em
um contexto que propicie a compreensão e a participação intencional sobre o viver
coletivamente no mundo, implicando resistir e superar as condições impostas pelos contextos
que minimizam a participação e as oportunidades para liberdade de vozes críticas e criativas.
Essas discussões reafirmam o potencial do agir coletivo e da prática guiada por resistência,
questionamento e aplicabilidade do conhecimento em diferentes espaços, nos quais os
adolescentes possam se perceber em processo permanente e contínuo de aprendizagem, para
gerenciar as situações revolucionárias de existir e conviver.
É um ato revolucionário, como propuseram Marx e Engels ([1845] 2006), quando,
para manter-se e existir, as pessoas movem-se para combater, criticar, negar e superar as
contradições existentes nos espaços de que fazem parte. Significa dizer, ainda, que ser
revolucionário é resistir e denunciar pensamentos e ações extremos, cada vez mais
hegemônicos, produzidos no modelo capitalista, que doutrinam os sujeitos a agirem
submissos, medrosos e passivos na vida.
O Digit-M-Ed Parnaíba, por exemplo, é um espaço que demanda pequenas revoluções,
pois, mesmo voltado para promover agência em seus participantes – porque é produzido por
pessoas em constituição –, muitas vezes atua para manter rotinas de silenciamento e processos
formativos que não apontam as contradições sociais, fortalecendo o controle dos corpos e das
mentes. No entanto, ao aderir à visão de revolução em sua atividade de ensinar e aprender, o
Projeto focaliza o desenvolvimento de novos horizontes em seus participantes. Em uma
perspectiva vygotskyana, a revolução no Digit-M-Ed Parnaíba pressupõe mudanças das
relações entre os sujeitos, minimizando a competividade, que gera individualismo (PÉREZ
GÓMEZ, 1998). Nesse sentido, se o modo como às pessoas se relacionam no Projeto for
modificado, outros pensamentos, vozes ativas e participação crítica poderão surgir,
produzindo novos contornos.
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3

ARGUMENTAÇÃO PARA SUBMISSÃO E PARA COLABORAÇÃO

Esta seção está organizada para discutir a argumentação (LIBERALI, 2013;
SANTIAGO, 2016) na (re)organização de práticas de silenciamento (FREIRE, 1967, 1981,
[1970] 2011; LIMA, 2011; ORLANDI, 1992; FERRAREZI JR, 2014) e possibilidades de
dessilenciamento (REIS, 2000; AMARAL, 2013) dos participantes do Digit-M-Ed Parnaíba,
em especial, os adolescentes. As discussões voltadas para o Projeto em realce focalizam o
contexto escolar para discutir a argumentação como prática persuasiva e convincente e,
também, como prática colaborativa crítica.
Desse modo, ao discutir a argumentação no ambiente escolar, essas reflexões
envolvem o Digit-M-Ed Parnaíba que, por sua vez, é o contexto desta pesquisa. Em linhas
gerais, as discussões visam olhar para a argumentação organizada no Digit-M-Ed Parnaíba,
criando bases para pensar e reorganizar a linguagem na escola pesquisada. Assim, esta seção
foi dividida em subseções para, primeiramente, apontar estudos sobre a argumentação como
prática produtora de silenciamento e, em seguida, estudos que apontam possibilidades de
dessilenciamento, tendo em vista os contextos educacionais em relevo.

3.1

Argumentação para submissão como possibilidade de silenciamento

Nesta subseção, discuto o uso da argumentação como instrumento para persuasão e
convencimento das pessoas. Essa perspectiva envolve o uso da linguagem como um corpo de
saberes estruturado em regras para falar bem e demonstrar verdades, bem como para propagar
valores e padrões de comportamento hegemônicos para se viver e ser no mundo. Argumentar,
nessa perspectiva, constitui uma prática silenciadora do pensar e do agir humano.
O ato de silenciar é uma construção sociocultural que possui diferentes formas de
compreensão. Para Amaral (2013, p. 52), o silêncio, seja na forma verbal ou não verbal,
expressa a não existência de sonoridade ou comunicação. A autora aponta, ainda, que as
dimensões negativa e positiva9 do silêncio são históricas, exemplificando: “na cultura
ocidental, o silêncio ainda causa medo, pois se relaciona ao fracasso, diferente da oriental que

9

Cf. Amaral (2013), há outras discussões sobre o silêncio na linha da psicanálise, como os estudos de Lacan
([1960] 1998) sobre uma ética convertida ao silêncio, apresentando uma dupla compreensão de silêncio: uma
pela via do pavor e outra pela via do desejo. Na primeira, enfatiza o calar que não impede o pensamento das
pessoas; na segunda, destaca a palavra não dita, quando o sujeito silencia ou é silenciado pelo medo.
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é considerada como sinônimo de sabedoria e respeito”. O silêncio, nessa perspectiva não se
encontra no vazio do discurso, porque contém uma argumentação. O silêncio é, nessa ótica,
compreendido como ausência de verbalização.
Os estudos de Orlandi (1992, p. 12) sobre o silêncio auxiliam na compreensão da
diferença essencial entre colocar e ficar em silêncio. Colocar alguém em silêncio é uma
imposição arbitrária de “tomar a palavra, tirar a palavra, obrigar a dizer, fazer calar, silenciar”.
Nessa direção, Ferrarezi Jr. (2014) entende que escolher ficar em silêncio é uma virtude que,
em geral, assume características de meditação, em que o sujeito não precisa estar em silêncio,
mas o prefere, se assim desejar. Para o autor, atos meditativos não se constituem como o
silêncio impositivo, uma vez que não há uma pessoa calada por imposição de outra.
No contexto escolar, o silêncio por vontade própria é apontado por Amaral (2013)
como autossilenciamento, constituindo uma opção ou estratégia do aluno para preservar a
autoimagem. Para a autora, os alunos estão procurando evitar uma exposição desnecessária,
quando não dominam um conteúdo, isentando-se do direito de falar, mas preferindo a
invisibilidade a serem vistos pelos demais como incapazes. Esse tipo de silêncio deliberado
parece ser uma escolha consubstanciada pelo cenário em que as pessoas estão inseridas. Na
cultura escolar (PÉREZ GÓMEZ, 1998), é comum os alunos munirem-se de estratégias que
fortalecem o papel de ouvintes e receptores de informações, reafirmando o papel dos docentes
como falantes e detentores do conhecimento. Em tal caso, a decisão de silenciar em sala de
aula nem sempre se constitui uma ação livre, muito menos crítica, demandando desconstrução
e reflexão.
Para avançar nessas discussões, passo a utilizar a expressão silenciamento (FREIRE,
1967, 1981, [1970] 2011; ORLANDI, 1992; LIMA, 2011; FERRAREZI JR, 2014) para não
confundir com o silêncio deliberado e associado à ausência de ruído ou de comunicação
verbal. Silenciar é a ação de tirar, impedir a voz ou manter uma ou mais pessoas caladas,
oprimindo seu pensamento e seu lugar de fala. Essa prática é uma arbitrariedade à livre
manifestação de pensamento e de expressão das pessoas, mantendo-as sob a força de ideias e
regras de outras, sem condições de interferir no padrão estabelecido.
Trazendo essas questões para um contexto educacional como o Digit-M-Ed Parnaíba,
silenciar uma pessoa é uma ação incoerente com um processo de ensino-aprendizagem
voltado para humanização e socialização (PÉREZ GÓMEZ, 1998). Nesse caso, compreendo
que os espaços educacionais são contextos propícios para ressignificação do pensamento, da
liberdade de expressão e da participação ativa e crítica. Nesse enquadre, o silenciamento ou o
não silenciamento são importantes para serem visualizados em qualquer ação educativa, pois,

51

dependendo de sua organização, o contexto educacional assume uma posição a serviço ou não
da constituição de sujeitos mais humanizados.
Nessa linha, parto do pressuposto que a finalidade primordial da educação é
reconstruir o conhecimento individual de tal modo que o sujeito possa reinventar as formas de
viver e ser no mundo, humanizando-se, como enfatiza Pérez Gómez (1998). Segundo o autor,
focalizando a escola, há necessidade de construir um contexto de aprendizagem que sirva para
transcender a imediatez da ação dos alunos, o viver paralelo à escola. Para isso, é importante
que a escola crie espaços de diálogo, de significados compartilhados sobre o cotidiano, e
produza possibilidades para que mais pessoas participem, criativa e criticamente, da
construção de um mundo melhor para se viver.
A partir desse ponto de vista, não silenciar exige das pessoas a construção de
condições para pensar novas formas de viver coletivamente. Nesse sentido, espaços
educacionais são lugares privilegiados para produzir mais humanização, constituindo uma
necessidade – como defende Ibiapina (2016b), com base em Maturana (2014) e outros
pesquisadores – que, por sua vez, realiza-se no exercício da conversa como ato amoroso, bem
como no conviver, brincar, estudar e trabalhar que motivam a auto-realização humana. Viver
em contextos humanizados demanda que as pessoas que deles participem tenham
oportunidades para o exercício crítico, democrático e participativo.
A escola, no entanto, atua, muitas vezes, como agente repressor da sociedade, a
serviço do estado10, silenciando os estudantes por meio de discursos transmitidos pela
disposição em carteiras e fileiras que disciplinam o corpo; pela atuação descontextualizada do
cotidiano, separando realidade escolar e vida em outros contextos; pela visão homogênea
produzida na sala de aula, desconectada das diferenças e das histórias de vida que vão além do
contexto escolar.
As pessoas que aprenderam a silenciar ou são silenciadas, vivem na opressão e, em
geral, são silenciadoras. Para Freire ([1970] 2011), necessariamente as pessoas que mantém as
outras sob dominação não têm consciência dessa condição de opressão. Em geral, segundo o
autor, aqueles temerosos à liberdade buscam refúgio na segurança do cenário consolidado e
mantido pelo opressor, sendo raros os que se manifestam contrário a essa realidade. A
tendência, segundo ele, é de que os silenciosos camuflem, inconscientemente, essa condição,

10

Sobre o papel da escola atuando a serviço do estado e das classes dominantes, constituindo-se como o
principal aparelho ideológico, conferir os estudos de Althusser (1970); sobre agente de repressão da sociedade,
por meio da vigilância ou da punição, verificar os estudos de Foucault (1997).
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articulando discursos que aparentam ou pretendem se apresentar como defensores do bem
comum e não como aqueles que temem a liberdade.
Nessa perspectiva, silenciar aparece, em geral, como uma rotina naturalizada11 para
muitas pessoas que, de forma explicita e velada, assumem essa concepção em processos de
interação discursiva na escola e fora dela. Por isso, procuro mostrar que nas atividades do
Digit-M-Ed Parnaíba há condições de produzir, seja na participação verbal ou não verbal dos
adolescentes, um ambiente de criticidade, de fala aberta a todos, líderes, alunos, professores e
demais agentes da escola.
Essa perspectiva é uma forma de olhar para o trabalho na escola que, na maioria dos
casos, é marcado, segundo Moreira e Candau (2007, p. 18) com base em Apple (1982), por
“rituais e práticas, relações hierárquicas, regras e procedimentos, modos de organizar o espaço
e o tempo na escola”. O silenciamento, nesse contexto, além de ser explicito, também se faz
presente no currículo oculto da escola que, segundo os autores, é expresso nas atitudes e nos
valores transferidos aos alunos de forma subliminar, nas relações sociais e por meio das
rotinas escolares. Essa realidade está representada pelo ato de censurar o pensamento, a voz, a
vez, a participação dos alunos nas decisões sobre sua vida educacional.
Essa intervenção conservadora ocorre por meio de processos de formação e pelo
movimento da linguagem, silenciando e impedindo os sujeitos de construírem,
dialogicamente, sua identidade e diferentes significados compartilhados (ORLANDI, 1992).
Diante dessa realidade, uma visão de mundo é configurada e mantida de diferentes formas,
subjugando os sujeitos a uma consciência que os mantém na condição de não se enxergarem
como agentes transformadores. Trata-se de uma perspectiva intencional que atua por meio da
argumentação para significar e criar condições persuasivas e convincentes de que essa
realidade é a mais adequada para todos.
O silenciamento dos estudantes, segundo Silva (2007), ocorre especialmente por meio
do livro didático, quando este não autoriza processos de interpretação da leitura, mas impõe
uma verdade fiel à ciência, conduzindo professores e alunos à conclusão do que já está
concluído. A autora evidencia que isso acontece nos momentos de leitura sem interpretação,
em voz alta ou silenciosa, em que, geralmente, a participação dos alunos se dá pela obediência
aos comandos e apenas o professor é autorizado a falar, apresentando as conclusões.

11

Para Fiori (1967/2011), as pessoas não naturalizam, mas humanizam o mundo pela história que produzem.
Nessa mesma direção, Leontiev (1978) afirmou que as leis biológicas não determinam o desenvolvimento
histórico dos homens; esse desenvolvimento está subordinado às forças culturais.
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A prática de controle, intenso e extremo, do comportamento na escola é ampla e se
estrutura como organização e ordenamento necessários à gestão da instituição. Os estudantes,
nesse cenário, são passivos e respondentes ao que deles é esperado. Nesse ângulo, estudos
como os de Gomes (2008, p. 10) destacam que “a ludicidade, enquanto uma expressão de uma
linguagem do corpo, chega a ser mesmo um incômodo que a todo custo a escola tenta
silenciar”. Para o autor essa realidade materializa-se nas seguintes situações:
 posições aparentemente livres, nas brincadeiras no recreio e nas aulas, são vigiadas;
 expressões lúdicas precisam passar pelo crivo de uma autoridade ou líder;
 conflitos entre a cultura brincante dos alunos e a cultura escolar são visíveis;
 espaços do brincar são determinados para pátios e recreios, geralmente, fiscalizados ou em
pouco tempo, durante as aulas de educação física.

Essa realidade se amplia quando o foco é a sexualidade, pois a escola tem clara
posição quanto ao que deve ou não deve ser dito, quem deve ou não falar e/ou silenciar sobre
esse assunto. O silenciamento é evidente na demarcação desse tema, que fica à marginalidade
na escola; alunos e professores são desautorizados, uma vez que apenas os profissionais da
saúde, segundo Gomes (2008), são considerados competentes para tratar sobre sexualidade.
Quando alunos ou professores são estereotipados por questões de homossexualidade
na escola, são reduzidos à inferioridade. A reação institucionalizada, na maioria das vezes, é
calar ou fingir que nada está acontecendo quando se trata de sexualidade, ignorando os atos de
opressão presentes cotidianamente na escola (NOVENA, 2008).
A manutenção do silenciamento é sinalizada, de acordo com Marques e Silva (2008)
por uma informação, explicitada na forma de um olhar, ou de uma postura, ou de uma
imobilidade, mediada por diferentes modos de se comunicar, expressos não somente na
linguagem verbal. Para as autoras, os alunos entendem e captam as mensagens, ora
contradizendo, ora confirmando o aceite do dito, do gesticulado, do movimento ou da fala
explícita de que deverão emudecer, como uma estratégia gerenciadora de respeito e de
resolução de conflitos.
Essa configuração revela uma prática de silenciamento que não é inconsciente, mas
uma forma clara de controle e de regimentar, sem a participação dos estudantes, as relações
no ambiente escolar. É o domínio das pessoas pela legitimação e autorização do argumento de
que o progresso e a ordem social se fazem pela disciplina dos corpos e dos discursos.
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A disciplina, segundo Freire (2001), se organiza na harmonização entre a autoridade e
a liberdade. E nesse processo, se a autoridade desfizer a harmonia entre esses dois elementos,
a disciplina não se efetiva, mas autoritarismo. Desse modo, a prática autoritária, na escola,
anula as possibilidades de liberdade. Anula, também, segundo o autor, a própria autoridade de
quem tem a tarefa de propor limites e liberdade; faz uso de mecanismos geradores de medo
para manter pessoas obedientes. Porém, Freire entende que silenciando as pessoas é
impossível mudar o mundo.
Nessa direção, a autoridade autentica a liberdade pelo limite que propõe a si mesma
para oportunizar aos sujeitos construírem uma realidade nova, como defendeu Freire (2001).
Realidade entendida, pelo autor, como aquela que não se configura quando há castigos e
impedimentos, pois estes geram apenas docilidade e silenciamento e, consequentemente,
negam a liberdade. No entanto, sem rebeldia não se constrói atos criativos e críticos, capazes
de se alimentar da autoridade libertadora para produzir, pelas transgressões, as necessárias
transformações socioculturais.
Na produção de significações culturais, na escola, o professor é a autoridade que
sustenta as vozes dos alunos, deliberando sobre quais significados poderão ou não ser
conhecidos. Essa posição, no entender de Amaral (2013), configura-se como uma voz de
autoridade escolar, espelhando o poder dominante na sociedade; a escola é porta-voz dos
discursos convenientes e do modo de vida idealizado por um grupo de prestígio social.
Essa discussão avança quando Amaral (2013) indica situações inseridas na gestão de
sala de aula, promotoras de silenciamento, como: o pouco tempo de aula; o uso de perguntas
fechadas e apenas para responder perguntas do professor; a imposição do livro didático como
portador da verdade única do conhecimento; a autorização de voz dada ao aluno que deve
levantar a mão e esperar a sua vez; o padrão repetitivo didático-pedagógico; os modos de
pedir silêncio (sinais sonoros, gestos, ameaças de reprovação e expulsão), além de outras
formas rotineiras de controle dos alunos no cotidiano escolar.
É na gestão da sala de aula que a escola se mostra silenciosa, silenciada e silenciadora,
assumindo uma posição clara no fortalecimento de silêncios, impedindo os alunos de
produzirem “[...] ruídos que fazem a vida ser vivida [...]” (FERRAREZI Jr. 2014, p. 13). O
autor discute não apenas sobre o silêncio dos alunos, mas sobre uma prática escolar que não
faz barulho na comunidade, sobre uma educação que não faz barulho na nação e sobre o
torpor sonolento denominado de educação.
A palavra barulho não tem, normalmente, uma atribuição de valor positivo. Em geral,
é utilizada em situações proibitivas ou para se dizer algo inconveniente. Aquele que faz
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barulho é estigmatizado de baderneiro, manifestante, arruaceiro (FERRAREZI JR. 2014). É
muito comum, por exemplo, os movimentos de ocupação, em claro descontentamento com a
realidade estabelecida, serem denominados de desordeiros e mal-educados, devido ao barulho
social que produzem. Para o autor, fazer barulho é, também, uma forma de marcar presença,
revelar posições e agir pela linha do conflito para gerar mudanças. Essa compreensão aponta
para uma das possíveis razões pelas quais a escola não faz e nem valoriza o barulho, mas dá
valor à ordem e à disciplina, como verdades estabelecidas.
Nesse ângulo, a escola exercita e assume a prática disciplinar, utilizando-se de
diversas técnicas de silenciamento, porque, sem vigiar, punir ou premiar os alunos, seria
impossível cumprir sua tarefa de educar, como assinala Foucault (1997). Para esse autor, ao
agir silenciando, a escola fabrica, em massa, corpos docilizados e intensamente submissos
que, por sua vez, reproduzem esse aprendizado em outros contextos.
A estrutura do silenciamento é condicionada pelas relações contraditórias da existência
no cotidiano escolar e em outros contextos, onde os sujeitos se formam e se constituem. Sobre
isso, Marques e Silva (2008) sintetizaram algumas categorias:
 Sujeição: a pessoa concorda com a submissão. Entende ser justa a restrição ou a
obediência internalizada de forma positiva, devido ao valor que dá a uma autoridade ou a
uma norma e, também, de forma negativa, pois, apesar de estar consciente de que faz algo
que outros desejam, geralmente, se submete em nome da lei estabelecida, evitando
contrariá-la.
 Assujeitamento: a pessoa se submete aos padrões estabelecidos por um poder ou controle
de alguém pela via da dependência e conformação, marcada pelo respeito à posição
hierárquica, ou por discursos persuasivos de que as coisas sempre foram como são, ou por
ações de disciplinamento vistas como necessárias para o sucesso institucional;
 Afetividade: a pessoa aceita e legitima, conscientemente, o silenciamento, respaldada nas
relações afetivas. Está disposta a respeitar, dialogar, conversar, obedecer, ter medo e
submeter-se às regras, de modo a evitar que as relações afetivas sejam comprometidas. No
entanto, quando quem silencia não faz parte do grupo de relações da pessoa, esta sente-se
desobrigada a aceitar ser calada, pois não corre o risco de ser injustiçada pela perda de
amizades.

O silenciamento por sujeição, assujeitamento e afetividade é resultado de uma
consciência sócio-histórico-cultural a que os sujeitos aderem ou são submetidos e não de um
modo fatalista a que estão destinados. Viver marcado pela e na submissão, como condição
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para existir, sem fazer barulhos, é internalizar, seguir e imitar a maneira de viver de quem
oprime. Isso ocorre quando o oprimido possui uma consciência hospedeira12 da consciência
opressora (FREIRE, [1970] 2011). A superação desse tipo de relação, na escola, é possível
por processos que viabilizem o reconhecimento crítico de que há formas de pôr os estudantes
em silêncio que parecem naturalizadas, demandando sua reorganização por uma prática
libertadora.
O disciplinamento, na escola, constituiu uma forma culturalmente consolidada de
organização, necessária para viabilizar a aprendizagem. No entanto, esse clima organizacional
demanda novas possibilidades e, a partir destas, o diálogo tem papel fundamental na
construção das relações, produzindo consciência crítica para ações livres no enfrentamento
dos conflitos e no avanço em processos intencionais de desenvolvimento coletivo. É nesse
contexto que o Digit-M-Ed Parnaíba se insere: um contexto educacional capaz de espelhar,
para os agentes escolares, um modo de reorganizar a linguagem no trabalho educativo,
diminuindo e superando práticas históricas de silenciamento, mantidas por uma argumentação
que dociliza e persuade as pessoas a um pensamento ou cainho pronto e único.
A argumentação, na ótica da persuasão e do convencimento, se fortalece no paradigma
aristotélico e na nova retórica. Esse modelo direciona os sujeitos para uma forma de ver e
viver autorizada por outros que, por sua vez, sentem-se com poder para submeter as pessoas a
um padrão de existência, e subjugando outras que ousam formas novas de coexistir. São
diferentes sujeitos que se sentem com permissão para impor seus valores e verdades, como os
homens em relação às mulheres, os chefes de organizações em relação aos empregados, as
etnias que se mantêm hegemônicas, as classes sociais que justificam a dominação, dentre
outras situações que mostram como uma posição culturalmente autorizada impõe pontos de
vista, ideias e modos de viver. Nesse processo, a linguagem é central para gerenciar discursos
com o propósito de manter o controle e o silenciamento das pessoas.
Nos estudos da linguagem, a argumentação tem lugar especial, porque ela tem como
propósito social organizar as atividades humanas, agindo como mediadora e produtora da
consciência de quem fala, escuta e silencia, configurando as relações dos sujeitos como uma
realidade objetiva. Nessa configuração, ocorre um processo de apropriação de material
cultural, que instrumentaliza o pensamento e o agir do ser humano na e sobre a realidade
produzida, possibilitando-lhe diferentes variações na forma de ser e de viver, não naturais,
12

Cf. Freire ([1970] 2011), na obra Pedagogia do Oprimido, reflexões sobre a consciência hospedeira como
aberta e atraída pelo opressor. Também em reflexões freirianas na obra de Mizukami (1986), no cap. 5 do livro
Ensino: as abordagens do processo, a autora discute sobre as dimensões do ensino-aprendizagem e as
possibilidades de uma educação escolar conscientizadora como superação da consciência opressora.
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mas marcadas por padrões que mantêm ou transformam as visões de mundo partilhadas pelos
discursos.
É possível produzir discursos e interagir socialmente argumentando a partir de duas
perspectivas: uma que produz opressão e outra que promove colaboração (LIBERALI, 2016).
Essas possibilidades estão atreladas ao uso da argumentação no gerenciamento das relações:
argumentar para persuasão e convencimento (LIBERALI, 2013; SANTIAGO, 2016, dentre
outros) ou para produção de significados compartilhados (LIBERALI, 2013, 2016).
Nessa seara, a argumentação, muito frequentemente na escola e fora dela, tem
assumido um lugar de imposição, não favorecendo espaço para outras vozes, a não ser a de
uma aprendizagem teórica de um conteúdo, em geral, distante de uma reflexão crítica. Esse
tipo de argumentação é uma técnica de eloquência visando ao convencimento, consolidada
historicamente como uma prática positiva, vista, comumente, como uma habilidade de
prestígio social qu se enquadra nos estudos do paradigma retórico e lógico13.
Essa perspectiva de argumentação, denominada de Retórica Clássica e de Nova
Retórica, busca, intencionalmente, convencer pela palavra bem organizada, utilizando, para
isso, técnicas persuasivas que direcionam o sujeito a pensar e a realizar uma ideia ou chegar a
um saber. Contudo, o convencimento, conforme pensa e quer o emissor do discurso, é
independente da verdade ou não de seu conteúdo, pois o foco não é no que se diz e, sim, na
objetivação da consciência (RIBEIRO, 2009; LIBERALI, 2013; SANTIAGO, 2016).
No tocante à ampliação de modos de argumentar, a Nova Retórica, situada no século
XX, encontrou, na forma e nas estratégias (linguagem adequada, consideração do contexto e
apresentação de muitos argumentos a favor ou contra uma tese), um aprimoramento para
convencer e sensibilizar pessoas à adesão das ideias. A finalidade da argumentação, no
entanto, ainda se manteve voltada para a visão aristotélica: persuasão e convencimento.
Nessa direção, Liberali (2013) reflete quanto aos ensinamentos aristotélicos da
argumentação como importantes para o campo da linguagem e para a produção de
significados compartilhados sobre as ações humanas, bem como para as suas implicações na
vida. Para ela, a argumentação contribui para fazer a distinção entre demonstrar uma verdade
e discutir sobre possibilidades para produzir as relações sociais. Isso implica dizer que as

13

O paradigma Retórico e Lógico de argumentar foi difundido pela filosofia desde a antiguidade e estudado,
atualmente, por várias áreas do conhecimento, como a linguística (RIBEIRO, 2009; ABREU, 2009;
LIBERALI, 2013, 2016; dentre outros). Esse paradigma, organizado para fins de estudo, divide-se em Retórica
Clássica (remete a 350 a.C, difundido por Aristóteles e os filósofos sofistas) e Nova Retórica (situada na
década de 50 do século XX, com estudos e publicações de Perelman e Tyteca em 1958, dentre outros
pesquisadores que ampliaram as questões argumentativo-retóricas aristotélicas).
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verdades postas promovem a consolidação de hábitos, mas é no campo das possibilidades que
há abertura para desejar e produzir outras maneiras de viver.
A finalidade de persuadir e convencer, como a argumentação que marca a Retórica
Clássica e a Nova Retórica, consolidou uma prática que se constituiu hegemônica: “vencer
alguém, forçá-lo a submeter-se à nossa vontade” (ABREU, 2009, p. 10). Nesse caso, não
existe força bruta, mas a palavra com potencial para garantir adesão a uma ideia ou tese.
Implica dizer que somos seres convencidos pela palavra, ou seja, pelo seu significado. Desse
modo, a convicção sem abertura para novas formas de pensar e agir instaura-se como prática
absoluta de verdade estabelecida, reproduzindo-se por meio da palavra convincente e
persuasiva, e, consequentemente, produzindo silenciamentos.
Argumentar, no sentido da retórica e da lógica, configura a organização de uma
linguagem que sustenta e direciona para manter calado e pôr em silêncio os sujeitos. Esse
padrão discursivo, segundo Santiago (2016, p. 28), “[...] dá subsídios para a manutenção das
desigualdades e de significados cristalizados, [...], caracterizando-se como um discurso
autoritário”, pois não aceita livre interpretação, mas forma pessoas com um entendimento
único e fixo da realidade, consequentemente, contribuindo para manter as relações de poder e
as injustiças que oprimem uma maioria.
Nesse caso, as propostas de ensino-aprendizagem inseridas na argumentação retórica e
lógica de forma mecânica não servem à transformação e a possibilidades outras de
entendimento dos acontecimentos da vida. Nela, os alunos são os que mais vivenciam práticas
de silenciamento, distanciados da condição de agentes e mantidos como depósitos passivos
(FREIRE, [1970] 2011) de conhecimento, direcionados por uma educação que gera a
domesticação (FREIRE, 1981).
O contexto escolar, nesse entendimento, é um cenário constituído de verdades
cristalizadas e impostas pela autoridade dos argumentos e por aqueles que têm lugar
privilegiado de voz e poder de decisão. Há, nesse sentido, uma dupla força: a argumentação
persuasiva e a posição hierárquica de quem se assume como portador e mantenedor da
verdade, da moral e dos bons costumes. Essa configuração é consequência das condições
objetivas da cultura (LEONTIEV, 1976, 1978; FREIRE, 1981) que instrumentaliza e dá poder
às pessoas para, em contextos de interação, defender e repetir, mesmo que inconscientemente,
pensamentos e ações coercitivas.

59

No processo de defesa das verdades internalizadas pelos sujeitos na escola, há,
conforme as abordagens de ensino-aprendizagem14, pouca ou nenhuma tentativa para a
argumentação coletiva. Essa situação retira dos estudantes a liberdade de voz: “[...] negar a
palavra implica em algo mais: implica em negar o direito de ‘pronunciar o mundo’. Por isto,
‘dizer a palavra’ não é repetir uma palavra qualquer” (FREIRE, 1981, p. 13). Nesse sentido, a
argumentação de uso escolar para persuasão é uma estratégia que silencia e mantém a cultura
do não-pronunciar a vida para novas possibilidades socioculturais: uma estratégia para
produzir sujeitos submissos.
Os modos de organização do discurso são centrais na qualificação da argumentação
para submissão, produzindo silenciamento na escola e fora dela em contexto de atividade. É
possível identificar ações multimodais que orientam e mostram como as pessoas se encontram
comandadas por um tipo de argumentação produtora de submissão e silenciamento. Isso
ocorre em situações na escola, como apontam os estudos de Amaral (2013), Liberali (2013,
2016), dentre outros, quando, em interação, os alunos são levados a:
 Apresentar pontos de vista conclusivos e como a melhor solução;
 Memorizar e repetir conteúdos sem a instrumentalização do pensamento;
 Naturalizar ideias e práticas sociais;
 Falar sobre temas e modos de vida que não produzem discordância ou posições críticas;
 Recusar-se a falar para não ser visto como incapaz;
 Ser alertado de que não tem lugar de fala, porque não vivenciou a situação em pauta;
 Aceitar regras por respeito à autoridade e/ou por medo de comprometer as relações
afetivas;
 Estar de acordo com tarefas que envolvem competição e manutenção do individualismo;
 Deixar de interpretar os textos lidos;
 Calar diante de situações de desigualdades e de injustiças;
 Aceitar prêmios ou castigos para garantir a aprendizagem;
 Valorizar a decisão da maioria, excluindo outras posições.
Essas ações multimodais têm potencial para fortalecer argumentos a favor de uma
argumentação pautada no convencimento e na persuasão, características de um contexto de
produção voltado para submissão e, como resultado, silenciamento. Para Ninin (2016, p. 184):

14

Cf. Misukami (1986), um aprofundamento prático-teórico sobre diferentes abordagens do processo ensinoaprendizagem. A pesquisadora caracteriza os papéis dos sujeitos e o tipo de educação que as escolas assumem
em cada abordagem (tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural).
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[...], é possível compreender que os sujeitos são afetados pelo pensar um do
outro tanto por modos explícitos, compartilhados socialmente em função do
contexto no qual estão inseridos e atuam, quanto por modos implícitos,
constituídos no interior do sujeito em função de sua história e das
contradições às quais está exposto. Tudo que afeta o sujeito – seja explícito
ou implícito – impulsiona o movimento argumentativo.

Nessa perspectiva, a argumentação que tem o papel de submeter as pessoas ao
processo de silenciamento, na escola, desencadeia possibilidades de uma aprendizagem para
um viver submisso. Isso demanda pensar e discutir sobre um tipo de argumentação que
provoca desenvolvimento nos sujeitos quando em condições crítico-colaborativas, no DigitM-Ed Parnaíba, possibilitando pensar e refletir sobre a organização do contexto escolar a
partir de uma perspectiva de dessilenciamento.

3.2

Argumentação colaborativa como possibilidade de dessilenciamento

Nesta subseção, discuto a argumentação colaborativa (LIBERALI, 2013) que supera
formas de condicionamento e persuasão dos estudantes e se sustenta em uma plataforma
prático-teórica que organiza a linguagem para expandir possibilidades revolucionárias nas
atividades humanas, dessilenciando e garantindo o direito de pronúncia e anúncio de uma
realidade condizente com o bem-estar coletivo.
No cenário brasileiro, os estudos sobre argumentação são bastante profícuos no campo
filosófico e na LA. No entanto, esses estudos, tendem a fortalecer uma linguagem de cunho
convincente e persuasivo. Em pesquisas recentes, Liberali (2013, 2016), Damianovic et al.
(2016), Santiago (2016), Mateus (2016), entre outros têm apontado para uma perspectiva de
argumentação na escola e fora dela que, considerando a estrutura da linguagem, avance para
propósitos compartilhados de entrelaçamento de vozes entre as pessoas. Essa é a denominada
argumentação colaborativa.
Nessa ótica, a argumentação colaborativa, como discute Liberali (2013), visa
contribuir com a produção intencional de um contexto propício à democratização das relações
humanas na escola, contexto em que mais sujeitos podem aprender a interagir, contraargumentar, questionar e agir em liberdade para tomar e justificar posições e, especialmente,
negociar coletivamente sobre como viver no ambiente escolar e fora dele, reagindo, criativa e
criticamente, diante de obstáculos e dificuldades cotidianamente enfrentados.
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Uma das funções sociais da argumentação colaborativa é promover o dessilenciamento
(REIS, 2000; AMARAL, 2013) na escola. Argumentar para dessilenciar engloba
oportunidades de reflexão coletiva, incluindo negociação, a fim de produzir sínteses e
decisões mutuamente aceitáveis. Essa perspectiva congrega a ideia da possibilidade de
superação da consciência submissa (FREIRE, 1967, 1981), que ronda e se hospeda nos
pensamentos e ideias das pessoas.
Na perspectiva de Reis (2000), o dessilenciamento significa ruptura do binômio
silêncio-opressão. Para o pesquisador, um sujeito dessilenciado seria aquele constituído de um
poder de falar, de dizer e de expressar-se. O poder, para esse pesquisador, diz respeito à
participação política em que o ser pode falar e tem o poder de falar.
Entendo que o dessilenciamento ocorre quando há condição e espaços preparados para
alunos se constituírem livres e transgressores críticos no processo de apropriação,
compreensão e reinvenção consciente da cultura, instrumentalizados por uma linguagem
argumentativo-colaborativa (LIBERALI, 2013, 2016; MATEUS, 2016; dentre outros). O
Digit-M-Ed Parnaíba procura ser esse espaço em que seus partícipes possam se expressar e
contribuir com os outros na constituição de uma existência mais democrática e participativa.
Isso porque, em condições e espaços criados para uma liberdade crítica, as pessoas vão, aos
poucos, aprendendo e tomando consciência de que ser dessilenciado é expressar-se e agir em
contextos configurados para vivências compartilhadas e dialógicas, reconhecendo-se como
agente capaz de engajamento na escola e em outros contextos, em uma práxis libertadora.
A argumentação, desse modo, tem uma função libertadora e revolucionária,
consistindo no exercício concreto de entrelaçamento de diferentes pontos de vista, na
identificação de contradições nos discursos, na prática do dissenso, mas também na
negociação de sentidos e ações. Argumentar, nesse enquadre, é dizer a palavra que conduz à
construção livre, transgressora crítica e dialógica do viver no mundo, desconstruindo e
superando a imposição de uma consciência submissa e autoritária nas interações entre os
sujeitos, que vão se constituindo sujeitos dessilenciados.
Os estudos sobre o dessilenciamento viabilizados pela argumentação estão ancorados
nas discussões de Amaral (2013). A autora desenvolveu reflexões sobre o movimento de
modos de (des)silenciamentos15 e as formas de gestão de sala de aula para reflexão crítica
sobre as interações e as questões de poder vivenciadas em contexto de prática pedagógica. O
trabalho de pesquisa dessa autora voltou-se para gerenciamento do processo ensino15

Ao longo deste trabalho, opto pelo termo dessilenciamento; no entanto, aqui mantenho a grafia
(des)silencimento, respeitando a opção de Amaral (2013).
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aprendizagem, questão relevante para construção de processos participativos na escola,
perspectivando a autonomia dos alunos (FREIRE, 2010).
Os estudos de Reis (2000) e Amaral (2013) sobre o dessilenciamento são centrais
nesta investigação. Contudo, focalizo aspectos relativos à organização da argumentação
materializada nos discursos produzidos no Digit-M-Ed Parnaíba, focalizando os adolescentes.
Em tal caso, volto este estudo para as finalidades socioculturais da educação, quanto à função
social da argumentação na formação de adolescentes: silenciar ou dessilenciar. Tem a ver com
o tipo de escola, de educação, de aprendizagem e de sociedade é importante construir nos dias
atuais.
Nesse processo, o ato de argumentar está estreitamente vinculado ao processo de
constituição e uso da linguagem como “[...] uma atividade interacional que supõe um
movimento discursivo de emissão e troca de opiniões” (RIBEIRO, 2009, p. 31). A autora fala
de uma argumentação que tem, na estrutura do discurso, conectores e operadores que
mobilizam uma conclusão, pois a língua é marcada por intenções comunicativas, fundada em
valores e fatos cotidianos que agem para concretizar diferentes objetivos.
O motivo da argumentação colaborativa, por exemplo, vai além da função de apenas
mobilizar uma conclusão articulada por sua constituição discursiva. A argumentação visa,
intencionalmente, contribuir com a formação de sujeitos dessilenciados no mundo. Essa
perspectiva se insere em uma teoria da interação verbal, denominada de enunciativo-dialógica
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2009, p. 116), que se apresenta como expressão de uma
consciência coletiva, construída e modificada em contexto de atividade, produzida “pelas
condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de tudo pela situação social mais
imediata”.
Argumentar colaborativamente constitui uma atividade humana que tem papel central
na superação das necessidades de existência e na reorganização da consciência; a palavra é,
pois, o território comum da interlocução e dos confrontos de valores sociais
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2009). Por meio dela se ampliam as possibilidades de
expansão da colaboração e da produção de conhecimento, uma vez que a argumentação, como
sinaliza Santiago (2016), potencializa as condições dos sujeitos para exporem suas percepções
e de serem compreendidos, gerando conflitos, assinalando contradições e expandindo e
propondo ideias.
Essas

discussões

pressupõem

entender

e

defender

a

colaboração

crítica

(MAGALHÃES, 2009, 2011) como elemento indispensável para que a argumentação, do
ponto de vista colaborativo, contribua na organização de maneiras diferentes de agir em
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conjunto e, também, de produzir e socializar o conhecimento, ampliando o repertório
cognitivo, afetivo e emocional dos envolvidos. Isso é possível quando se cosidera que o
ambiente colaborativo é propício para que as palavras significadas, exteriormente por outros,
cheguem até a consciência do indivíduo, entrelaçando-se às suas, atuando de forma
internamente persuasiva, possibilitando reconhecimento e mobilização do sujeito para a ação
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV; [1929] 2009).
Para Liberali (2016, p. 65-66),

A argumentação aparece, então, como a composição de possibilidades, como
a base da criação do novo significado que surge do conflito entre as vozes
que se chocam, reforçam, contrastam, se afastam e se aproximam na
tentativa de criar novas possibilidades. Assim, [...], educar se aproxima de
uma visão de construção da palavra internamente persuasiva que permitirá,
em linhas gerais, o desenvolvimento de sujeitos como agentes de
transformação de si, do outro e do mundo, uma vez que se sentem
fortalecidos para trazer, ao debate, as vozes internas que o circundam para
construir com os demais uma multiplicidade de vozes, constituindo a
totalidade nas atividades de ensino-aprendizagem.

Nessa

perspectiva,

o

ato

de

argumentar

colaborativamente

apoia-se

no

compartilhamento de sentidos, na produção e negociação de significados. Essa argumentação
é definida como a linguagem da colaboração crítica, segundo Magalhães (2009, 2011);
realiza-se como potencial para viver, dialógica e produtivamente, na escola como uma
comunidade de colaboração e reflexão crítica.
Nessa direção, Mateus (2013) discute a argumentação colaborativa, denominando-a de
dialógica, considerando os seguintes pontos, aqui, resumidos:
 Apresentar pontos de vista diferentes para uma compreensão compartilhada;
 Ouvir para compreender e encontrar pontos comuns;
 Alargar e transformar a visão dos participantes;
 Enfatizar a experiência pessoal como caminho para conscientização;
 Desvelar pressupostos para serem reavaliados;
 Refletir sobre os posicionamentos dos participantes;
 Criar atitude de mente aberta para rever e transformar pontos de vista;
 Buscar pontos fortes em todas as posições;
 Respeitar as diferentes identidades;
 Pressupor que as pessoas têm parte das respostas e juntas podem chegar a soluções;
 Entender que o diálogo não conclui, mas se mantém aberto.
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Nessa compreensão, a argumentação colaborativa tem potencial crítico, sóciocognitivo-afetivo e criativo e o “[...] espaço escolar seria, então, o contexto privilegiado para a
reflexão sobre a vivência de possibilidades, e não para a exposição/demonstração de verdades
absolutas tomadas como conhecidas a priori” (LIBERALI, 2016, p. 69). Ao questionar o
fazer da escola voltado para a transmissão de um saber pronto e fixo, a autora aponta a
argumentação colaborativa como possibilidade para que esse espaço seja o lócus privilegiado
para refutar, expandir, contrapor, distinguir e criar novos significados para os conhecimentos
que circulam na instituição, defendendo que a argumentação seja base para transformar os
sujeitos e os seus contextos de vivência.
Ao trazer essas questões para o Projeto Digit-M-Ed Parnaíba, tenho a intenção de
apontar reflexões sobre como transformações na escola, via argumentação colaborativa, têm
condições de serem realizadas, pois “[...] não existe prática que não traga em si,
inexoravelmente, potencial de ruptura, possibilidade de transformação” (MATEUS, 2016, p.
47). Na fala da autora, uma luz para olhar os contextos escolares – que, geralmente são
espaços de hábitos marcados pela aceitação passiva e submissão – como espaços também para
a criação de possibilidades de transgressão, resistência e criatividade.
A argumentação colaborativa, um dos caminhos para subsidiar o dessilenciamento na
escola, é apropriada para que, coletivamente, as pessoas assumam e exponham os seus
sentidos, munindo-se de significações criativas. Essa perspectiva é vista como possibilidade
de superação das condições opressoras, possibilitando aos sujeitos reconstruir e interferir,
deliberadamente, na cultura recebida das gerações precedentes, e, consequentemente,
produzindo uma consciência potencializadora de si e do contexto em que estão inseridos.
Posto isso, entendo o dessilenciamento como a condição sociocultural produzida pela
linguagem argumentativo-colaborativa de criação de relações político-sociais de fala, de
escuta e de condições livres de se fazer escolhas, negociando possibilidades de
transformações subjetivas e coletivas viáveis à superação de toda forma de submissão e
exclusão. Nesse processo, as questões contextuais, históricas e subjetivas (AGUIAR et al.,
2015) deverão ser consideradas, porque são centrais para a expansão da realidade.
Diante dessas pontuações, é importante, apontar mecanismos de organização do
discurso e de ações que qualificam uma argumentação para dessilenciamento, na escola e fora
dela. Isso se efetiva por meio de ações multimodais que orientam e mostram como as pessoas
podem interagir e argumentar para produzirem transformações coletivas nos espaços em que
estão inseridas. Para que isso ocorra no âmbito escolar, segundo os estudos de Liberali (2013,
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2016), Mateus (2013, 2016), dentre outros, é fundamental que a interação entre os sujeitos se
mobilize para:
 Dialogar por oposição ou acordo;
 Organizar e realizar tarefas com a participação e a ajuda de diferentes pessoas;
 Silenciar como escolha livre;
 Apontar contradições, não apenas conflitos e tensões;
 Reinventar práticas e ideias;
 Negociar ideias em benefício coletivo;
 Entrelaçar vozes e propor transformações;
 Apoiar com gestos as posições e ideias dos alunos;
 Fazer perguntas para entrelaçar vozes, propondo discussão e reflexão;
 Apresentar pontos de vista abertos à reflexão;
 Instrumentalizar o pensamento (sistematizar, caracterizar, sintetizar, perguntar, refletir
criticamente);
 Promover cenários de livre pensamento e expressão;
 Considerar todo posicionamento válido para a solução de problemas;
 Construir em conjunto um contrato didático para a organização das relações;
 Problematizar temas e brincadeiras considerados nocivos à organização social;
 Superar a prática de expulsão de alunos de sala por meio de diálogo;
 Apoiar e mobilizar ações em prol da superação das desigualdades sociais.

Essas ações multimodais são importantes para movimentar a argumentação
colaborativa e (re)organizar cenários de entrelaçamento entre a cultura experiencial dos
alunos e o jeito e ser da organização da escola. Nesse entendimento, o potencial multimodal
na argumentação sinaliza para a importância dos signos e das palavras que, segundo Liberali
(2016), com base em Vygotsky ([1934] 2000), constituem um meio instrumental pelo qual os
sujeitos expressam o pensamento e revelam suas identidades em construção. Para a autora, na
comunicação não verbal há uma intensa e importante argumentação para uma finalidade que
as pessoas querem assinalar e criar, conforme as suas necessidades de manutenção e/ou de
mudanças na estrutura sociocultural.
Nesse contexto, a multimodalidade tem função estratégica política na argumentação,
direcionando para um caminho a ser seguido e compartilhado por todos os sujeitos inseridos
nas interlocuções. Para isso, conforme aponta Liberali (2016), com base em Moran e Johh-

66

Steiner (2003), os interagentes mobilizam signos e instrumentos existentes, historicamente
compreendidos e utilizados pelas gerações antecessoras.
A multimodalidade materializa-se por modos diversos e formatações inerentes às
condições e configurações sócio-histórico-culturais. Segundo Liberali (2016, p. 75), é
realizada por meio de “[...] aspectos como tipografia, imagem, escrita, layout, altura,
cumprimento, tom de voz, gestos, posturas, expressões faciais, movimentos, arranjos físicos,
ambiente material, e suas diferentes combinações possíveis”. Essas formas de representação
multimodal do pensamento e do direcionamento político para um agir intencional demandam,
sobretudo, o entendimento do que significam no contexto analisado.
Uma comunicação não verbal, especialmente quando o foco é expressão corporal,
varia de acordo com a situação (população, país, grupo de pessoas), segundo Camargo (2010,
p. 12). Para o autor, os estudos “indicam que cerca de 55% da comunicação entre duas
pessoas ocorrem de forma não verbal e 38% se dão pela tonalidade, intensidade e
características específicas da voz, enquanto que apenas 7% se realizam verbalmente”.
Significa dizer que as interlocuções não verbais parecem influenciar mais os sujeitos dos que
as verbais.
Vale destacar que os diferentes modos de representar o pensamento, de acordo como
Damianovic et al. (2016), com base em Cope e Kalantzis (2009), são intensamente vividos no
cotidiano; geralmente, não são percebidos ou considerados importantes, uma vez que a
concretização linguística escrita e falada constitui um padrão histórico e socialmente
consubstanciado.
Essa possibilidade é discutida por Engeström ([1999] 2002) em seus construtos sobre a
expansão da aprendizagem como forma de superar a encapsulação do conhecimento na escola
e, também, por Pérez Gómez (1998, 2001), quando reflete sobre como a escola tem condições
de transcender a imediatez da ação e da experiência mediante processo de recontextualização.
Além disso, Stetsenko (2011) defende a articulação entre prática escolar e vida fora da escola
pela construção de contextos de crítica, intencionalmente organizados.
Em seus estudos sobre a cultura, Freire (1967, 1981, [1970] 2011) também apontou e
denunciou a “cultura do silêncio” como uma realidade herdada do período colonial brasileiro.
Para ele, o Brasil não experimentou situações históricas que contribuíssem para que se
desenvolvesse como um Estado democrático. Os séculos de colonização, segundo Freire,
produziram uma estrutura de dominação que corresponde a um arcabouço de representações e
ações que negam o diálogo, sobretudo, aquele que carece de criticidade.
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Há, na sociedade brasileira, carência de circunstâncias para vivência de interações
discursivas que produzam cenários para a argumentação colaborativa, uma vez que o
inconsciente coletivo impede os sujeitos de transformarem a realidade; quando isso acontece,
é de forma mecânica, nutrida por uma consciência servil (FREIRE, [1970] 2011). Para o
autor, as mudanças estruturais só ocorrerão em uma sociedade submissa quando esta deixar de
ser silenciosa, rompendo com as amarras da cultura do silêncio.
Uma sociedade silenciosa e silenciadora existe por falta de compreensão da natureza
humana, pois, segundo Leontiev (1976), pessoas que consideram outras como passíveis de
controle e de dominação, seja por questões sociais, geográficas, sexuais, dentre outras,
acabam por naturalizar essas atitudes. Nessa situação, aumenta-se a responsabilidade da
educação e seu papel no desenvolvimento humano e no legado sócio-histórico-cultural no
qual gerações seguintes têm direito ao acesso. Dessa forma, a argumentação colaborativa é
central para proporcionar processos críticos e coletivos no Digit-M-Ed Parnaíba, com foco na
escola investigada, a fim de contribuir na expansão de possibilidades teórico-práticas de
constituição dos adolescentes como agentes com capacidade e potencial para participar,
crítica e colaborativamente, na escola e fora dela.
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4

METODOLOGIA DA PESQUISA

Nesta seção, apresento o percurso teórico-metodológico da pesquisa desenvolvida.
Descrevo e discuto a Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol), como defende Magalhães
(2007, 2010, 2011, 2012, 2014); situo o contexto e o perfil identitário dos participantes da
investigação; informo e descrevo o processo de planejamento, produção, coleta, seleção,
transcrição, análise e interpretação dos dados; e, para finalizar, aponto as garantias de
credibilidade da investigação.

4.1

Bases metodológicas da investigação

A perspectiva sócio-histórico-cultural (VYGOTSKY, [1930] 2007; LEONTIEV, 1976,
1978; ENGESTRÖM, [1999] 2002, 2016) é a base teórica que sustenta esta investigação,
principalmente, porque defende que a realidade é resultado das configurações humanas em
um determinado tempo e lugar. Considerando essa lógica, implementei, com o apoio de vários
líderes organizadores, o Projeto Digit-M-Ed Parnaíba, que contou com a metodologia da
PCCol (MAGALHÃES, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014). A empreitada contou com a
participação de sujeitos com diferentes formações, idades, religiões, poder aquisitivo e
vínculos com escolas públicas e/ou privadas.
A metodologia da PCCol tem compromisso com o engajamento voluntário de seus
partícipes, uma vez que são livres para participar e atuar de modo ativo e crítico na pesquisa,
ao invés de apenas observadores e observados. A proposta metodológica tem bases
vygotskyanas e, como ressalta Stetsenko (2011), demanda de seus defensores uma postura
ativista transformadora, efetivada por meio de um trabalho compartilhado, marcado pela soma
de esforços entre os envolvidos.
Nessa situação, as bases teóricas que sustentam uma pesquisa dão suporte, como
defende Aguiar et al. (2015), para compreensão e explicação das determinações da realidade,
na qual a pesquisa entra em contato. Uma investigação comprometida com o desenvolvimento
dos sujeitos, assume uma tarefa (trans)formativa com um futuro melhor. Esse entendimento é
um pressuposto, também sinalizado por Freire (1967, 1981, [1970] 2011). Para tanto, esta
pesquisa busca sinalizar os modos sutis e explícitos de práticas de silenciamento e de
dessilenciamento no Digit-M-Ed Parnaíba.

69

Diante disso, esta pesquisa procurou se organizar e se mostrar, sutil e explicitamente,
presente no cotidiano discursivo dos participantes do Digit-M-Ed Parnaíba: o silenciamento
dos sujeitos. Nessa situação, a investigação partiu não apenas de ideias, mas das dificuldades
e limites que tornam a vida desafiadora, e se volta para tais dificuldades em forma de
problematização e de comprometimento vygotskyano, freiriano, e laceano. Esse compromisso
não é neutro, mas interessado no que está acontecendo, especialmente, com os adolescentes.
Nesse enfoque, desejo contribuir com a produção de um estudo como possibilidade de
intervenção (trans)formativa, respaldado no pensar e agir crítico-colaborativo, conforme os
pressupostos da PCCol, como defende Magalhães (2007, 2010, 2011, 2012, 2014), e na
abordagem da Linguística Aplicada Crítica (LAC), considerando o prisma da organização de
condições e possibilidades reais de atuar para transformar as situações dramáticas vividas
pelos sujeitos (ROJO, 2006).
A proposta da PCCol é uma escolha do GP LACE , do qual faz parte esta investigação,
voltada para a importância da produção de conhecimento que organiza modos coletivos de
compreensão e intervenção na realidade. O foco é a vivência de processos de engajamento,
reflexão crítica, criação de conflitos e negociação de significados, pensados para possibilitar
ações intencionais e promotoras de mudanças nos participantes e nos contextos envolvidos.

4.2

Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol)

Estruturada na TASHC e, apoiada nos estudos vygotskyanos, a PCCol foi
desenvolvida por Magalhães (2007, 2010, 2011, 2012, 2014) como um modo de intervenção
na prática em que os sujeitos envolvidos são ativos na produção dos saberes. Esse processo
organiza-se por meio de formas coletivas, mais participativas, e organizadoras de uma
linguagem crítica. É central, nessa abordagem teórico-metodológica, a criação de significados
redimensionados, tais que propiciem a reinvenção da cultura, uma forma de transgredir as
ideias imortalizadas que impedem a superação das desigualdades e as práticas mais
democráticas.
Nessa condição, a PCCol assume dois princípios, que atendem à intenção de tomada
de consciência de reflexão e ação em contexto de produção coletiva: colaboração e
contradição. Trata-se de um movimento de apreensão da realidade que possibilita aos
participantes de uma pesquisa desenvolverem a si próprios e ao contexto, transformando e
sendo transformados pela mediação da linguagem argumentativa crítica (LIBERALI, 2013).
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Os adeptos desta perspectiva de pesquisa, segundo Ibiapina (2016a), são orientados
por e para uma reflexão entre mais de um partícipe, tendo como objetivo central examinar e
transformar a realidade, conferindo aos colaboradores a potencialização do pensar, do
escolher e agir interferindo na vida real. Para a pesquisadora, um movimento reflexivocolaborativo é a característica essencial para que uma investigação colaborativa se efetive.
Nesse enquadre, a colaboração é uma prática interacional exigente, uma vez que
demanda, segundo Ninin (2013), produção de argumentos, auto-autorização para explicitar
posições, alto grau de confiança mútua e espaços de negociação em prol de um intento
coletivo. Então, a prática colaborativa na compreensão da autora, ocorre quando existe
disponibilidade mútua para pensar e agir, crítica e coletivamente.
É importante realçar que, em processos de investigação, o agir colaborativo se
evidencia em padrões, definidos por Ninin (2013, 2016), entrelaçando-se para compor e
operacionalizar

essa

perspectiva

intencional

de

consubstanciação

das

interações

socioculturais. A autora discute e propõe a responsividade, a deliberação, a alteridade, a
mutualidade, a interdependência e ponderação como os princípios que apoiam a articulação
entre objetivos individuais e partilhados coletivamente.
Nesse processo, os participantes de uma pesquisa têm papéis e regras a serem
assumidos, de acordo com Ninin (2013) e Magalhães (2012). Essas pesquisadoras apontam,
por exemplo, falar para ouvir o outro, ouvir, revelar interesses, explicitar pontos de vista,
articular argumentos com os demais, distanciar-se de posicionamentos individuais para
compreender o outro e acolher posições. As pesquisadoras destacam, ainda, a prática do
divergir de posicionamentos, respeitar as colocações, pedir esclarecimento, relacionar práticas
às questões teóricas, considerar qualquer tipo de participação legítima, pontuar contradições,
dentre outros papéis e regras que impulsionem a aprendizagem e, consequentemente, o
desenvolvimento dos sujeitos e de seus espaços de vivência.
A contradição, princípio chave na PCCol, constitui um movimento interno dos
fenômenos, que, abrigando em si elementos em oposição e pressão mútua, é forçado a se
transformar para múltiplas possibilidades. Para Magalhães (2012), com base em Marx e
Engels ([1845-46] 2006), ao se revelar as contradições presentes em um objeto pesquisado,
ele se expande, bem como a forma de agir e pensar dos participantes se ressignificam, pois
um contexto gerador de tensões possibilita reflexão, organização do pensamento, apropriação
de discurso de outros, realização de confrontos entre pontos de vista e negociações de ganho
coletivo.
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Revelar, essencialmente, o objeto investigado em seu movimento contraditório
significa, segundo Magalhães e Oliveira (2016), compreender que os fenômenos não se
mostram apenas em aparência, mas em essência provisória e suplantável. Para os autores, é
nesse processo que as transformações vão sendo produzidas, ressignificadas, porque a
contradição é inerente a uma realidade potencialmente dinâmica. Nesse enquadre, uma
realidade tem configurações de cunho histórico, social e cultural, por isso um objeto
investigado, como defende Aguiar et al. (2015), só pode ser capturado em suas significações
abertas se suas determinações forem compreendidas
Para Magalhães e Oliveira (2016), em pesquisas cujas contradições não são reveladas
ou são negadas, há ocorrência de falseamento da realidade, uma tendência a naturalizar a
história. A colaboração é indissociável da contradição, pois, a partir de um agir crítico e
engajado dos sujeitos, o real é problematizado em suas diferentes facetas e percebido como
realidade em permanente movimento, afetando os envolvidos de forma que busquem (re)criar,
individual e coletivamente, instrumentos e ferramentas necessárias para produção de um novo
viver.
Os princípios que fundamentam a PCCol, colaboração e contradição, presentes e interrelacionados no pensar e fazer dos sujeitos, e viabilizado pela linguagem crítica, estão,
segundo Magalhães e Oliveira (2016, p. 209), “[...] ligados ao desenvolvimento do
conhecimento social, à intelecção de formas universais da realidade quanto ao funcionamento
e desenvolvimento do conhecimento, embora se expressem em diferentes formas”. Nessa
articulação, encontra-se a oportunidade de que novos horizontes de vida sejam construídos,
compartilhados, porque, nesse cenário, questões crítico-reflexivas, engajadas e fundamentadas
epistemologicamente organizam-se como consciência produzida.
Essa organização configura-se como uma ZPD, como indicava Vygotsky ([1934]
2000, p. 333), entendida como um delineamento para futuro. Na visão vygotskyana, o
desenvolvimento humano ocorre pelo acesso a um repertório prático-teórico de aprendizagem,
ainda em processo maturacional, denominado de “no amanhã do desenvolvimento”. Nesse
processo, a aprendizagem gera desenvolvimento instrumentalizado pela mediação dos
artefatos culturais (ENGESTRÖM, [1999] 2002).
Um dos modos de se expandir o desenvolvimento é entender que o outro, por meio da
linguagem, colabora em nossa constituição. Essa expansão só é possível, no entanto, se a
linguagem produzida nas relações entre os indivíduos ocorrer por meio do diálogo
(MATEUS, 2013). É por meio do entrelaçamento de vozes discordantes, com diferentes
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posições sobre a realidade, que os significados fossilizados podem ser transformados em
novos entendimentos e novas práticas socioculturais.
O foco de uma ZPD está na diferença entre o que se pode fazer sozinho e o que se
pode fazer com ajuda, uma internalização do conhecimento com o outro, como examina
Magalhães (2009, p. 61). A pesquisadora entende e discute esse processo como uma prática
dialogal, permeada de interrogações e caracterizada como uma linguagem crítica, constituindo
“uma zona de ação criativa, uma atividade transformadora ‘prático-crítica’, em que
colaboração e criticidade são imprescindíveis à possibilidade de criação de ‘novas trilhas’
(desenvolvimento)”.
Nesse contexto, a argumentação, como defendida por Liberali (2013), é essencial, uma
vez que instrumentaliza a colaboração, instaura processos de desvelamento das contradições e
propicia um ambiente de desenvolvimento para possibilidades de construção de um cenário de
compartilhamento e de produção de significados que possibilitem novas realidades, tendo
como foco as condições reais em que os sujeitos participantes de uma investigação estão
inseridos.
Essa configuração é a intenção desta pesquisa que, inserida na TASHC e apoiada na
PCCol, investiga, nas interações discursivas dos participantes dos Workshops do Digit-M-Ed
Parnaíba, o seguinte objeto: a argumentação colaborativa contribuindo para a produção de
cenários produtores da agência dos adolescentes no Digit-M-Ed Parnaíba, visando à
configuração de um viver dessilenciado.
Nessa perspectiva, com base nas pontuações de Lima (2014), intenciono analisar o
processo e o produto, apontando a historicidade, os sujeitos e os textos (imagens, discursos)
produzidos no movimento investigativo; revelando na interpretação dos dados produzidos,
selecionados e analisados, a essência e não só o que está posto externamente no estudo; e,
também, direcionando para a produção de horizontes novos, constituindo uma ZPD em que
ocorre aprendizagem para o desenvolvimento dos participantes.
Vale reafirmar que a base teórico-metodológica desta pesquisa pretende ser uma
abordagem ativista-intervencionista (STETSENKO, 2011; MAGALHÃES, 2012), opondo-se
ao tipo de investigação em que os participantes são apenas repassadores de informações e
expectadores falantes sobre o objeto de investigação.
Organizei esta investigação em conjunto com diferentes pessoas para que, desde o
início, todos se colocassem como formadores de formadores (LIBERALI, 2015) uns dos
outros, por meio da escuta respeitosa, de perguntas expansivas, de apresentação de pontos de
vista, de avaliação das posições, de valorização dos pensamentos diferentes e de negociação
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de sentidos para construção de cenários com diferentes e múltiplas possibilidades de
transformação.

4.3

Objeto de estudo no contexto da investigação

Organizei esta subseção para atender à necessidade de sinalizar o contexto da pesquisa
com foco na argumentação colaborativa, tendo os adolescentes como os principais sujeitos.
Para isso, apresento, inicialmente, o ambiente amplo em que a pesquisa está inserida, o
município de Parnaíba, no estado do Piauí. EnfIta as condições empíricas deste estudo como
lugar central para que os adolescentes caminhem dessilenciados para contribuir na produção
de uma cidade educativa. Na continuidade, faço breves referências à etapa de ensino em que a
pesquisa está assentada, os anos finais do Ensino Fundamental, sinalizando para caminhos
que demandam avanços claros e que se entrelaçam ao propósito desta investigação. Em
seguida, situo o Digit-M-Ed Parnaíba, evidenciando as escolas e os participantes do Projeto, a
fim de focalizar a prática de formação que subsidia, e defender a argumentação como uma das
possibilidades de dessilenciamento dos adolescentes no contexto escolar e, também, em
outros contextos, como a família, os espaços de lazer, dentre outros.

4.3.1 O município de Parnaíba e as configurações do Ensino Fundamental

A pesquisa tem como contexto empírico a cidade de Parnaíba, situada
geograficamente no Nordeste Brasileiro, especificamente, no Estado do Piauí (figura 3),
localizada a 334,29 km da Capital Teresina. A cidade possui uma população, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, estimada em 2016, de 150.201
habitantes. Parnaíba é considerada uma cidade universitária que acolhe estudantes de
diferentes cidades do estado e, também, de outras localidades do Ceará e do Maranhão.
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Figura 3. Localização do município de Parnaíba - PI.

Fonte: Disponível em: <www.nutes.ufpe.br/thermo>.
Acesso em: 12 maio 2018. Legenda acrescentada pelo
pesquisador.

Nesse cenário geográfico, o sistema de educação básica de Parnaíba organiza-se na
oferta de educação pública em instituições educativas, nas esferas municipal, estadual e
particular. No quadro 2, abaixo, aponto dados com base no Censo 2015, organizados e
disponibilizados pelo IBGE, que mostra o Ensino Fundamental, contexto desta pesquisa,
como a etapa de ensino que mais atende estudantes no município.

Quadro 2. Escolas e matrículas do município de Parnaíba.
Etapa
Infantil
Fundamental
Médio
TOTAL

Escolas

Matrículas

74

4.087

104

21.692

22

6.222

200

32.001

Fonte: Censo 201.5 Disponível em:
<http://cod.ibge.gov.br/17TCJ>. Acesso em: 10 maio 2018.

Considerei relevante pontuar, também, algumas estratégias definidas no Plano
Municipal de Educação – PME16 de Parnaíba, lei nº 3.019, de 27 de agosto de 2015, que, de
alguma forma, afetaram minha escolha do Ensino Fundamental como cenário para
investigação. Algumas estratégias definidas nesse documento dialogam com este estudo,
contribuindo para orientar a organização e a definição do Digit-M-Ed Parnaíba, a saber:
 Realizar busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola (Estratégia 2.1);

16

Fui membro da Comissão de Coordenação de Elaboração do Plano Municipal de Educação e da Subcomissão
de Ensino Fundamental, no período de agosto de 2013 a junho de 2014.
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 Fomentar a participação da família nas atividades escolares, por meio da realização de
encontros, de Projetos educativos, entre outros (Estratégia 2.5);
 Realizar atividades extracurriculares e de estimulo à participação dos alunos em projetos
científicos (Estratégia 2.6);
 Criar mecanismos legais que garantam a efetivação da educação para as relações étnicoraciais (Estratégia 2.10);
 Promover, continuamente, ações educativas de combate à violência, às drogas, ao racismo,
à discriminação e ao preconceito étnico-racial, de sexualidade e cultural (Estratégia 2.11);
 Assegurar o desenvolvimento de ações e projetos educativos, visando à formação da
responsabilidade socioambiental (Estratégia 2.13);
 Criar e assegurar o acesso, a permanência e o aproveitamento escolar dos beneficiários de
programas de transferência de renda, bem como das situações de discriminação,
preconceito e violência na escola (Estratégia 2.14).

Considerando isso, destaco os anos finais do Ensino Fundamental, especificamente 8º
e 9º anos, como o recorte contextual desta pesquisa. Essa escolha ocorreu em razão das
demandas dessa etapa de ensino, como aponta o PME de Parnaíba.
O Ensino Fundamental17, conforme rege a Lei e Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), nº 9.394/96, é obrigatório e gratuito na escola pública. Tem duração de
nove anos18 e está organizado em duas fases: os anos iniciais, para estudantes de 6 a 10 anos
de idade; e os anos finais, para os de 11 a 14 anos. Objetivando atender e problematizar essa
etapa de ensino, considerei, segundo a referida lei (Art. 32), dois objetivos que se inserem na
proposta desta pesquisa quanto ao seu propósito de focalizar a constituição político-afetiva do
estudante cidadão para:
a) o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores (Inciso III);
b) o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância
recíproca em que se assenta a vida social (Inciso IV).

17

Novas orientações básicas organizadoras do currículo do Ensino Fundamental foram produzidas, recentemente,
por meio de um documento de caráter normativo, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que define,
para todo o Brasil, a proposta de aprendizagem essencial a que todos os alunos da educação básica deverão ter
acesso.
18
A Lei nº 11.274/06 ampliou de oito para nove anos a duração dessa etapa de ensino.
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Segundo o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE)/Câmara de Educação
Básica (CEB) nº 7/2010, de 04 de abril de 2010 (SEÇÃO 2.5.1.2, p. 37), essa etapa de ensino
corresponde ao período em que o estatuto de cidadão vai se definindo, pois os alunos

[...] quase sempre, percebem o sentido das transformações corporais e
culturais, afetivo-emocionais, sociais, pelas quais passam. Tais
transformações requerem-lhe reformulação da autoimagem, a que se associa
o desenvolvimento cognitivo.

Nesse período, o estudante vai assumindo, gradativamente, a compreensão do mundo,
incorporando, à sua existência, possibilidades de ser sujeito de direitos e de deveres.
Esse parecer destaca, ainda, a tarefa do Ensino Fundamental como um palco de
interações, criando contextos que provoquem os alunos a desejar, conhecer, pesquisar e
experimentar situações de aprendizagem de cunho coletivo e individual. Nessa situação, dois
conceitos referenciais e indissociáveis fundamentam a educação básica, segundo as DCNGEB
(2013, subseção 2.1, p. 17-18): cuidar e educar. Segundo o documento, isso

significa compreender que o direito à educação parte do princípio da
formação da pessoa em sua essência humana. Trata-se de considerar o
cuidado no sentido profundo do que seja acolhimento de todos [...] com
respeito e, com atenção adequada [...]. Educar exige cuidado; cuidar é
educar, envolvendo o acolher, ouvir, encorajar, apoiar, no sentido de
desenvolver o aprendizado de pensar e agir, cuidar de si, do outro, da escola,
da natureza, da água, do Planeta. Educar é, enfim, enfrentar o desafio de
lidar com gente, isto é, com criaturas tão imprevisíveis e diferentes quanto
semelhantes, ao longo de uma existência inscrita na teia das relações
humanas, neste mundo tão complexo. Educar com cuidado significa
aprender a amar sem dependência, desenvolver a sensibilidade humana na
relação consigo, com o outro e com tudo que existe, com zelo, ante uma
situação que requer cautela em busca da formação humana plena.

A responsabilidade por essa articulação entre cuidar e educar exige trabalho coletivo,
em que pese a construção de ações e de procedimentos que assegurem e perpassem esses
conceitos referenciais no trabalho da escola, norteando uma formação que vise a um sujeito
livre e capaz de, junto aos demais, fazer escolhas em benefício de uma vida melhor para
todos.
Cabe, aqui, situar o que mostra a LDBEN (Art. 22), sobre o projeto de educação
nacional para educação básica, estabelecendo, como papel social da escola,

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho
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em estudos posteriores, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana.

Nesse enquadre, a Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, fixou as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos - DCNEF. Essa resolução
(Art. 4º, parágrafo único), afirma que

as escolas que ministram esse ensino deverão [...] assegurar a cada um e a
todos o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis
para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, [...].

Para isso, as DCNEF (2010, Art. 26) orientam que os sistemas de ensino assegurem,
ainda, a criação de um ambiente propício à aprendizagem, com base no trabalho
compartilhado, atendimento às necessidades específicas de aprendizagem, uso de espaços
sociais e culturais do entorno, contextualização dos conteúdos e cultivo do diálogo.
Nessa direção, não se exclui a melhoria da escola, suas projeções e metas a serem
atingidas, como Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)19. Em Parnaíba, a
situação observada, em relação a esse índice mostrava-se em crescimento de 2005 até 2011,
tomando como referência a aplicação de avaliações na 8ª série/9º ano. A partir de 2013 até
2015, o índice esperado não foi atingido, conforme mostra o quadro seguinte:

Quadro 3. IDEB de Parnaíba (8ª série/9º ano): índices e metas das escolas públicas.
Município

IDEB observado

Metas Projetadas

Parnaíba 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
2.8

3.1

3.3

3.3

3.3

3.6

2.8

3.0

3.2

3.6

4.0

4.3

4.5

4.8

Fonte: Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2018.

É importante destacar que os dados do INEP apresentam apenas informações sobre
dados quantitativos de avaliações aplicadas. Contudo, esses dados não dão conta da realidade
sociocultural dos estudantes no município, marcado pelo intenso aumento da violência
urbana, suicídios, gravidez na adolescência, conflitos familiares, consumo de drogas, falta de
espaços públicos e gratuitos de lazer. Ademais, o acesso às tecnologias contemporâneas tem
viabilizado o aumento de entrada de crianças, jovens e adultos ao mundo online, seduzindoos, principalmente, quanto às atrações de entretenimento. Ao mesmo tempo, as escolas
19

O IDEB, criado em 2007, é calculado, bienalmente, com base no desempenho dos estudantes em avaliações do
INEP e em taxas de aprovação O objetivo final é que o país tenha nota 6 em 2022. Tal desafio é projetado em
metas de melhoria da qualidade, a serem cumpridas pelos municípios (MILITÃO e MIRALHA, 2012).
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proíbem essas ferramentas no seu cotidiano, embora os celulares, de forma transgressora e
conflituosa, assumam um lugar constante nesse contexto educativo.
Considerando o exposto, Militão e Miralha (2012, p. 848) ponderam: “não se pode
perder de vista que o direito ao Ensino Fundamental não se refere apenas à matrícula, mas ao
ensino de qualidade, [...]”. As ponderações dos autores soam como um desafio, pois, na
maioria das vezes, a categoria qualidade é apontada como sinônimo de escola cidadã,
emancipadora e libertadora. Contudo, uma educação nesse panorama não se efetiva apenas
por meio de decretos, resoluções e similares, mas, sobretudo, por expressão de trabalho
coletivo e conquista manifestada pela sociedade organizada, tendo como marca a negociação
de sentidos e significados produtores de uma educação de melhor qualidade social.
Cabe lembrar que, em geral, os alunos não estão no bojo das discussões, envolvidos
com os demais agentes da escola para transformar o processo ensino-aprendizagem e o clima
escolar, ou seja, o jeito de ser e viver da escola. Em decorrência disso, os alunos não estão
aprendendo a participar e se envolver com sua própria educação, por falta de uma
aprendizagem concreta de ativismo e colaboração crítica, mesmo que os documentos digam
que uma das funções da escola é a formação cidadã.
Nos documentos produzidos, sejam no âmbito nacional, regional ou municipal,
encontramos, muitas vezes, afirmações indicando que o processo de construção teve uma
ampla participação de representantes, de órgãos educacionais da sociedade civil e de outros
membros da sociedade. No entanto, essa realidade mostra-se mais complexa e desafiadora
quanto às possibilidades de assegurar o envolvimento efetivo e a representatividade de todos
como importantes e com condições de voz e vez na produção da educação formal. Um fato
recente em nosso país, que exemplifica e espelha nossas instituições, foi a (re)organização
curricular do Ensino Médio, em 2017, por medida provisória presidencial, sem a participação
popular.
Vale realçar, também, que a legislação educacional materializa valores e pensamentos
que criam base para organização das escolas, defendendo uma formação cidadã, mas, em
geral, fortalecem o papel disciplinador da escola, muitas vezes travestido de civismo e ordem.
Isso é tão forte que as áreas de conhecimentos escolares foram chamadas de disciplinas e o
currículo de grade. Essa perspectiva, mesmo problematizada, instaurou uma cultura que se
encontra firme e forte no pensar e agir republicano de nossos tempos.
No tocante à organização escolar, Rossi (2009, p. 97) afirma que, aos poucos,

79

a escola primária vai abandonando os procedimentos estritamente
disciplinares (como os castigos corporais), para lançar mão de uma cadeia de
estratégias que deveriam atuar no plano do julgamento, ou seja, no da
disciplina intelectual das crianças e jovens.

Desse modo, o disciplinamento dos corpos é reduzido em relação aos castigos, mas
avança para o silenciamento da mente, o controle do pensar e a resistência para a expressão
livre, em que palavra e ambiente preparado (filas, carteiras em fileiras, levantar a mão
pedindo permissão para falar, dentre outras situações) são instrumentos de persuasão e
manutenção da disciplina.
É indispensável pontuar que, segundo Rodrigues (2009), o Brasil chegou ao início da
década de 1980, contexto de redemocratização do país, experimentando um processo de
transição do militarismo para a democracia, tendo na linha de frente diferentes organizações
não governamentais, partidos políticos e a mídia. Nesse cenário, o movimento defendeu
“formas de reverter a crise em que se encontrava o sistema educacional do país. Uma crise
que deﬂagrava problemas graves em todos os níveis de ensino” (RODRIGUES, 2009, p. 140),
e cuja missão voltava-se para minimizar o grande índice de analfabetismo, as dificuldades
para a expansão e a qualidade de ensino no país.
Essa realidade ainda continua intensa e desafiadora; por isso, as orientações gerais que
organizam o Ensino Fundamental no país, a partir da década de 1990, focalizam uma luta pelo
direito à educação, e, em consequência dessa luta, nos últimos anos, a organização e a
abrangência do ensino estão vinculadas às novas leis, às normas e aos sistemas de
monitoramento e avaliação, bem como, à formação de professores, visando atender os
desafios contemporâneos (BRASIL, 2013). Nesse âmbito, em termo de legislação para o
Ensino Fundamental, temos um projeto educativo-formativo para crianças e adolescentes
voltado para uma abordagem democrática e participativa, mas com desafios em sua
efetivação.
Essas normatizações e orientações oficiais têm um peso e um papel fundamental na
educação. Elas dão conta de um projeto de formação prescrito, um direcionamento formal,
correspondendo a uma parte de um todo em um emaranhado de práticas reais e ocultas. Além
disso, múltiplos documentos se entrelaçam e se integram. São leis, diretrizes, planos, projetos
e programas que expressam um conjunto de orientações, metas e estratégias, buscando
alinhar-se para conduzir um projeto curricular, resultado de acordos estruturados em âmbito
nacional, estadual e municipal.
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No entanto, a realidade e a legislação nem sempre se encontram, porque ensinar e
aprender na escola têm sido mais favoráveis ao campo cognitivo, formando um sujeito que,
em geral, não responde criticamente à vida fora da escola. Nesse direção, a preparação para o
vestibular é o propósito primeiro nas escolas parnaibanas. Elas marcam, em seus discursos e
ação, uma perspectiva de ensino para um futuro acesso às faculdades como um caminho para
o sucesso individual. Esse é o cenário de produção material (MARX, [1845-46] 2006) em que
estamos inseridos, enquanto outras interfaces da vida pouco têm espaço nos entrelaces
escolares (PÉREZ GÓMEZ, 1998, 2001). Assim, como aponta Ferrarezi Jr. (2014), nossas
escolas pouco barulho têm feito, mantendo um status de silenciosas e silenciadoras, porém,
como destacava Freire (1967, 1981, [1970] 2011), há, na história brasileira, ausência de
trabalho colaborativo; existe uma cultura de silêncio que perpassa os tempos.
Nesse prisma, esta pesquisa, amparada pela legislação educacional, mas na contramão
da realidade concreta da educação escolar, focaliza o papel da argumentação colaborativa
como essencial para constituição de agência dos adolescentes participantes do Projeto DigitM-Ed Parnaíba. Nesse cenário, é central que principalmente os adolescentes aprendam e, em
conjunto, negociem significados com outros interagentes, de forma crítica e ativa, interferindo
nos contextos em que estão inseridos, acarretando uma possibilidade de constituição de
sujeitos dessilenciados no Projeto e fora dele.

4.3.2 O Digit-M-Ed Brasil e sua extensão em Parnaíba - PI

Nesta subseção, apresento o Projeto Digit-M-Ed no Brasil, e, principalmente, o
Parnaibano, no Estado do Piauí. As informações que seguem são gerais e ainda não compõem
a materialidade da pesquisa para seleção, transcrição, análise e interpretação. Farei isso, na
subseção 4.4.
No momento em que o Digit-M-Ed é reorganizado no Brasil, para o biênio 2018-2019,
denominado Programa Digitmed, retomo um pouco de sua historicidade para explicitar como
Parnaíba, Estado do Piauí, está a ele conectado e implementa um Projeto com diferentes
sujeitos e escolas, tornando-se o lócus desta investigação.
O

Digital

Media

Education

(Digit-M-Ed),

denominado

de

Digit-M-Ed

Hiperconectando, no período de 2016-2017, é um Projeto de pesquisa para formação de
formadores, em que diferentes participantes (professores, gestores, coordenadores, alunos,
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pais e outros sujeitos da comunidade) organizam-se por meio de Workshops20, tarefas
escolares21, reuniões de formação da equipe de pesquisadores e de envolvimento em eventos
educacionais, dentre outras ações e operações. Nele, o foco é a discussão, a construção e a
(re)elaboração de propostas educativas, cujos participantes unem-se para dialogar e negociar
meios de transformar a escola por meio de argumentação colaborativa (LIBERALI, 2013).
No Brasil, o Digit-M-Ed foi criado pelo Grupo de Pesquisa LACE-SP, em 2012.
Segundo Liberali, C. (2015) e Liberali, F. (2015), foi criado em conexão com o Projeto
Interinstitucional Internacional Digit-M-Ed: perspectivas globais em aprendizagem e
desenvolvimento por meio de mídia digital – uma perspectiva qualitativa sobre o dia a dia de
jovens em situações marginalizadas, envolvendo a colaboração entre diferentes universidades
como: Creta, Londres, Moscou, Berlim, Índia e São Paulo.
No Brasil, esse Projeto começou a ser idealizado em 2010, na PUC de São Paulo,
sendo concretizado com financiamento da União Europeia, em 2012, com o apoio do Projeto
de Intercâmbio de Equipes de Pesquisas Internacionais de Marie Curie, voltado para
aprendizagens e desenvolvimento com mídias em geral, especialmente, a edição de vídeos
digitais (LIBERALI, F. 2015).
Na versão brasileira, a ênfase não foi nas mídias digitais, mas em diferentes tipos de
mídias produzidas e utilizadas socialmente, originando o slogan: transformando o ensinoaprendizagem pelas múltiplas mídias (LIBERALI, F. 2015). Os temas abordados foram:
manifestações políticas e qualidade de vida, tolerância na relação com os nordestinos, dentre
outros que têm importância sociocultural para jovens e adolescentes.
Os dados, estruturados para diferentes pesquisas, são produzidos e coletados por meio
de gravações, em áudio e vídeo, notas e imagens de campo focalizando atividades do Projeto
e materiais construídos pelos participantes (LIBERALI, F. 2015). A materialidade desses
dados é descrita, analisada e interpretada por meio das categorias argumentativas,
enunciativas, discursivas e multimodais (LIBERALI, 2013), na perspectiva bakhtiniana.
As bases teóricas para o desenvolvimento metodológico desse Projeto, segundo
Liberali, F. (2015), estão firmadas nos estudos de currículo na perspectiva crítico-colaborativa
(MAGALHÃES, 2011; LIBERALI, 2013), na não encapsulação curricular (ENGESTRÖM,
[1999] 2002) e nos multiletramentos, de acordo com o New London Group ([1996] 2000), e
20

Atividade de encontro coletivo e reflexão sobre um tema compartilhado e intencionalmente planejado para
que, ativa e discursivamente, os participantes apoiem-se mutuamente e avancem nas experiências da vida
escolar e fora dela.
21
São discussões recriadas por meio de diferentes estratégias e ações. Nos workshops, as escolas participantes
mobilizam diferentes contextos, refletem criticamente e socializam suas descobertas/pontos de vista com bases
nas tarefas realizadas na escola.
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na perspectiva de organização curricular por meio de Atividades Sociais (LIBERALI, 2009b),
amparadas na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, estreitamente ligada aos estudos
vygotskyanos.
O Projeto Digit-M-Ed Brasil intenta viabilizar uma intervenção ativo-formativa
(STETSENKO, 2011) e crítico-colaborativa (LIBERALI, 2013, 2015; MAGALHÃES, 2011),
buscando criar espaços de escuta e compreensão, de identificação de contradições no pensar e
agir no contexto escolar, por meio de múltiplas linguagens, modos de argumentar e modos de
perguntar.
Foi nesse formato teórico-metodológico que o Projeto foi se expandindo. Inicialmente,
em 2014, para o município de Beberibe, no estado do Ceará, criado e coordenado pela
pesquisadora Maria Regina dos Passos Pereira. Depois, no segundo semestre de 2015,
implantado no município de Parnaíba, no estado do Piauí.
A implementação e a execução do DIGIT-M-Ed em Parnaíba ocorreu a partir de
minha adesão e da professora Fabricia Pereira Teles ao Digit-M-Ed São Paulo, quando do
ingresso no doutorado no Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e
Estudos da Linguagem (LAEL), na PUC-SP, em 2014. Para isso, conseguimos adesão de
várias lideranças (doutores, mestres, especialistas, graduados, graduandos, pais e estudantes
da educação básica e superior), envolvidos com o planejamento e a efetivação das ações do
Projeto.
A ampliação do Projeto para Parnaíba - PI iniciou-se na Escola Jacó22, instituição
vinculada à rede pública municipal de educação, com alunos do 8º ano regular e do 3º ciclo do
Ensino Fundamental (Educação de Jovens e Adultos). A escolha pelo 8º ano ocorreu em uma
reunião inicial de implantação do Projeto. A proposta inicial seria abranger todos os alunos
dessa escola. No entanto, uma professora sugeriu que começássemos com o 8º ano como
experiência inicial, uma vez que atingiríamos os adolescentes, ampliando, no ano seguinte,
para o 9º ano. A partir de então, o Projeto manteve-se nos dois anos finais do Ensino
Fundamental.
No início de 2016, o Projeto foi ampliado e organizado para ser colocado em prática
até 2017, incorporando, paulatinamente, novos pesquisadores e escolas. Nessa lógica, e
alinhado às finalidades do Digit-M-Ed Brasil, o Projeto Parnaíba organizou-se a partir dos
seguintes objetivos:

22

A escola autorizou a citação do nome nas produções e estudos do projeto. No entanto, utilizei uma abreviatura
para a escola, evitando identificá-la diretamente.
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a) desenvolver propostas de ensino-aprendizagem que tivessem como meta a reestruturação
na forma de conceber o trabalho e a formação de formadores com conhecimentos múltiplos
na escola (multiculturalidade, multimodalidade e multimídias) e a aprendizagem da
argumentação colaborativa;
b) produzir condições que possibilitassem a participação de todos na produção de propostas
curriculares “desencapsuladoras”;
c) desenvolver a integração das culturas da escola e do cotidiano para promover um real
engajamento com as necessidades do contexto social do qual todos fizessem parte.

Com efeito, o Digit-M-Ed Parnaíba tem como uma de suas metas operacionalização
de um grupo crítico-colaborativo de pesquisa e formação envolvendo líderes, gestores,
coordenadores, professores, estudantes e pais de alunos das escolas participantes. Em geral,
compartilhamos da intencionalidade da importância de refletir, analisar, dialogar, argumentar,
perguntar e propor formas de expansão do grupo, com atenção especial aos adolescentes.
O agir dos participantes do Projeto tem base, como explica Liberali, F. (2015), na
compreensão vygotskyana de atividade humana. Os papéis e as tarefas assumidos estão
inseridos em um contexto de contradição e de mediação, pois, ao mesmo tempo e de
diferentes modos, a atividade – Workshops, por exemplo – produz, reproduz, conserva e
inventa artefatos culturais que ampliam a organização social e melhoram a forma de viver e
de ser no Digit-M-Ed Parnaíba, criando bases vivenciais para um agir crítico na escola e em
outros contextos.
Os estudos da atividade humana são atravessados pela abordagem do materialismo
histórico-dialético, que aponta para a existência de conflitos e contradições em qualquer
situação ou contexto, como parte constitutiva do todo (NININ, 2013). Com base nesses
pressupostos, o referido Projeto segue a Teoria da Atividade, fundamentada em Engeström
([1999] 2002), Vygotsky ([1934] 2000), dentre outros. Para exemplificar essa discussão,
tomei como exemplo os Workshops mensais23, de modo a apresentar a organização da
atividade:

23

Omiti, na tese, as outras atividades do projeto, como: tarefa escolar, reuniões de pesquisadores, comunicação /
participação e publicações em eventos. Desse modo, apenas dados dos workshops são destacados na pesquisa.
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Quadro 4. Atividade Workshop do Projeto Digit-M-Ed Parnaíba.
Componentes

Sujeito

Objeto

Resultados

Artefatos
Culturais

Comunidade

Regras

Divisão do
Trabalho

Workshops
- Diretores/Diretores Adjuntos das redes pública e privada de Parnaíba;
- Coordenadores e/ou Supervisores Pedagógicos das redes pública e privada,
esferas estadual e municipal de Parnaíba;
- Professores das redes pública e privada de Parnaíba;
- Estudantes (adolescentes) das redes pública e privada de Parnaíba;
- Pais ou responsáveis por alunos das redes pública e privada de Parnaíba;
- Técnicos Pedagógicos da 1ª Gerência Regional (1ª GRE) e Secretaria Municipal
de Educação de Parnaíba (SEDUC);
- Líderes do Projeto.
Formação e pesquisa critico-colaborativa para desencapsulação curricular
- Promover formação cidadã dos envolvidos direta e indiretamente no Projeto;
- Contribuir na (re)organização dos currículos das escolas participantes do Projeto,
focalizando a desencapsulação e os multiletramentos;
- Usar múltiplas mídias que possam ser desenvolvidas como propostas didáticas.
- Vivenciar a prática da argumentação colaborativa para melhorar a participação
dos estudantes no contexto escolar e fora dele;
- Produzir e socializar conhecimentos resultantes dos encontros.
- Linguagem da colaboração crítica;
- Gravações em áudio e vídeo;
- Tarefas escolares;
- Textos e vídeos diversos.
- Instituições às quais os membros do Grupo de pesquisadores estão vinculados;
- 1ª GRE e SEDUC Parnaíba;
- Gestores, professores, funcionários, alunos e pais de alunos envolvidos
indiretamente no Projeto.
- Outros participantes, como do Digit-M-Ed Brasil e Internacional.
- Participar das discussões sobre temas, conceitos e tarefas escolares;
- Argumentar, defendendo pontos de vista nas discussões desenvolvidas;
- Ouvir o outro para compreendê-lo;
- Fazer perguntas para entrelaçar vozes e oportunizar a fala de todos;
- Registrar, em áudio e vídeo, o desenvolvimento do Projeto;
- Problematizar o currículo, tendo em vista a desencapsulação e os
Multiletramentos.
a) Coordenador e Lideranças:
- Acolher os participantes;
- Organizar o local de encontro;
- Liderar as discussões/reflexões;
- Gravar, em áudio e vídeo, o encontro;
- Providenciar lanches.
b) Técnicos da 1ª GRE e da SEDUC, gestores (diretores e coordenadores
pedagógicos), professores, pais e alunos:
- Participar de Workshops, tarefas, discussões e trabalhos individuais e em equipe;
- Socializar tarefas escolares.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Em consonância com o Digit-M-Ed Brasil, as atividades encadeadas do Projeto, em
geral, envolvem: reuniões dos líderes, Workshops (encontros/oficinas) com os membros do
Projeto; e tarefas escolares. Além disso, outras atividades como a comunicação entres os
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participantes, via WhatsApp e/ou Facebook, possibilitam o planejamento e as discussões
sobre o trabalho. A participação em evento, com apresentações orais ou de pôsteres sobre os
temas discutidos, e as publicações em livros, artigos e anais de eventos científicos são
consideradas atividades que se unem às demais para compor a totalidade do Projeto.
Na figura 4, situo o entrelaçamento das atividades que compõem o Digit-M-Ed
Parnaíba em sua totalidade. O papel de cada atividade é instrumentalizar umas às outras para
organizar e viabilizar a finalidade do Projeto. Esse processo, denominado Cadeia Criativa por
Liberali (2009a), articula, de forma aberta e compartilhada, diferentes movimentos e
conhecimentos mobilizados para pressionar o desenvolvimento dos sujeitos nas atividades,
permitindo, no entanto, que ocorra uma unidade de ações em um mesmo eixo. Essa cadeia
promove e cria a infraestrutura e o compartilhamento de significados essenciais para a
composição de uma totalidade possível entre atividades e seus propósitos mútuos.

Figura 4. Entrelaçamento das atividades do Projeto Digit-M-Ed Parnaíba.

Fonte: Elaborada pelo pesquisador.

Na operacionalização dessas atividades, produzimos diferentes saberes que organizam
o Digit-M-Ed Parnaíba. Os conhecimentos originários desses diferentes âmbitos são, então,
discutidos e estruturados para produzir e definir o que se ensina e o que se aprende no Projeto.
Nesse enquadre, é relevante destacar em que contexto o Projeto foi realizado. Para isso, faço o
recorte dos períodos de 2015.2 a 2016.2. No entanto, para seleção, transcrição, análise e
interpretação dos dados para esta pesquisa, focalizei o segundo semestre de 2015.
Nos semestres 2015.2, 2016.1 e 2016.2, o Digit-M-Ed Parnaíba foi efetivado em
diferentes escolas. Para não evidenciar os nomes das instituições, utilizei, nesta pesquisa,
codinomes formados a partir das seguintes informações: rede de ensino a qual estão
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vinculadas (municipal - M, estadual - E ou privada - P) e o nome real reduzido. Informações
sobre as escolas envolvidas no Projeto nesse período, organizei o quadro 5, abaixo:

Quadro 5. Escolas participantes do Projeto Digit-M-Ed Parnaíba (2015.2 a 2016.2).
Rede

Escola
Municipal

Escola
Estadual
Escola
Privada

Local
Zona Urbana
Bairro São
Benedito
Zona Urbana
Bairro
Pindorama

Nome

Oferta

Fases24

Participantes Ativos no Projeto

1ª

2ª

3ª Dir Coord Prof Alunos

Anos
finais
do
E. M.
EF
X
Jacó Regular e
EJA

X

X

X

X

X

X

X

Anos
E. E.
finais do
Cunha
EF

-

X

X

-

X

X

X

-

Ed. Inf. e
EF

-

X

X

-

X

X

X

X

Zona Urbana

E. P.

Bairro de Fátima

Íris

Pais

Escola
Estadual

Zona Urbana
Bairro Nova
Parnaíba

Anos
E. E.
finais
do
Vieira
EF

-

-

X

-

-

X

X

-

Escola
Estadual

Zona Urbana
Bairro Chico
Berto

E. E.
Maga

Anos
finais do
EF

-

-

X

X

X

X

X

X

E. M.
Silva

Anos
finais do
EF e EJA

X

-

-

X

X

X

-

Escola
Municipal

Zona Urbana
Bairro São
Benedito

-

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Esse quadro mostra que seis (6) escolas, de diferentes redes de ensino, aderiram ao
Projeto no período de 2015.2 a 2016.2. Na primeira fase (2015.2), apenas a E. M. Jacó
participou do Projeto, sendo a primeira instituição a acolher o Digit-M-Ed Parnaíba, devido à
minha lotação, como professor, nessa escola e ao convite feito por mim. Nos semestres
seguintes, outras escolas foram aderindo ao Projeto, a partir de convite que fiz, considerando
indicação prévia de algum professor, líder ou gestor. Entre as escolas participantes do Projeto,
a única que não continuou nas fases seguintes foi a E. M. Silva, devido à reorganização e
mudança de localização do prédio.
Quanto aos partícipes ativos no Projeto, o quadro 5 mostra o comprometimento de
diferentes agentes escolares nas fases 1, 2 e 3: dois diretores, cinco coordenadores, três pais
de alunos e diversos professores e alunos. Optei por não quantificar a participação dos
24

Sobre a organização das fases do projeto, faço melhores esclarecimentos adiante nesta tese.
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professores e dos alunos porque, em cada fase, essa realidade foi diferente: alguns se
mantiveram permanentes no Projeto, outros não.
No que tange à organização de cada semestre, denominado de fase, as lideranças do
Projeto selecionaram e definiram temas e conceitos, considerando, em primeiro lugar, os
interesses e as preocupações que os adolescentes traziam dos contextos experienciais fora da
escola. Para isso, os alunos sinalizavam temas a serem discutidos, por meio de redação,
trabalho em grupo, rodas de conversas e questionário no Google Forms e no WhatsApp. Os
temas surgiam, também nos Workshops, a partir de discussões assinaladas pelos próprios
adolescentes. Eles destacavam suas necessidades, seus desejos e anseios, muitas vezes não são
percebidos pelas escolas. Desse modo, os temas dos Workshops foram construídos por meio
da escuta dos participantes e, posteriormente, reorganizados pelos líderes do Projeto. No
planejamento, os líderes definiam objetivos, ações, tarefas escolares, vídeos, imagens,
materiais necessários, divisão de tarefas e a fundamentação teórica de base para o semestre,
apoiado nos conceitos e no tema escolhido. Além disso, despesas com alimentação e materiais
eram por conta de recursos das lideranças, que rateavam os gastos do Projeto.
Assim, efetivamos três fases do Digit-M-Ed Parnaíba no período de 2015.1 a 2016.2.
No quadro 6, a seguir, destaco as fases e aponto períodos, temas, conceitos e o agir cidadão
definidos para o período supracitado. Vale ressaltar que essas fases foram estruturadas em
nove (9) Workshops, realizados uma vez por mês, na forma de rodízio entre as escolas
participantes. Desses eventos, apenas dois Workshops relativos à 1ª fase foram selecionados
para discussão nesta pesquisa. Esses Workshops escolhidos tornaram-se, no decorrer da
análise e da discussão, centrais, estratégicos e situacionais para evidenciar contradições no
movimento da argumentação, no motivo compartilhado: constituir, pelo processo da
colaboração crítica, adolescentes dessilenciados.

Quadro 6. Fases dos Workshops no Projeto Digit-M-Ed Parnaíba.
Fase

Período

1ª

2015.2

Viver em família é
tipo assim

 Família
 Cuidado Mútuo
 Multimídia

Viver bem em família
como cuidado mútuo

2ª

2016.1

O futuro na ótica do
adolescente

 Adolescência
 Multiculturalidade

Criar projetos de vida
com foco no bem estar
coletivo

Ir à festa: balada

 Multimídia
 Multiculturalidade
 Multimodalidade

Ir às festas de forma
crítica e consciente

3ª

2016.2

Tema

Conceitos

Agir Cidadão

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.
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No município de Parnaíba, a 1ª Fase o Projeto ocorreu no segundo semestre de 2015,
abordando os conceitos: família, cuidado mútuo e multimídia, em articulação com o tema:
“viver em família é tipo assim”. Buscamos, nessa etapa um agir cidadão que problematizasse
“o viver bem em família como cuidado mútuo”, a partir de enfoques em: história (a história da
alimentação); ensino religioso (o cuidado familiar nas festas natalinas) e língua portuguesa
(gêneros digitais: o celular como instrumento de interação comunicativa).
No quadro seguinte, apresento mais informações sobre a 1ª Fase.

Quadro 7. 1ª Fase do Projeto Digit-M-Ed Parnaíba.

OBJETIVOS

• Problematizar o viver dos adolescentes no contexto familiar;
• Exercitar a escuta e o questionamento de pontos de vista diferentes, a fim de
reorientar as aprendizagens dos adolescentes para o viver em família e na escola,
como experiência-atividade de cuidado mútuo;
• Integrar a cultura da escola e a do cotidiano adolescente, vinculando os
conhecimentos escolares às necessidades e aos conflitos socioculturais.

ATIVIDADES

AÇÕES

Workshop

•
•
•
•
•
•

2º

•
•
•
•
•
•

1º

Workshop
•

3º
Workshop

•
•
•
•
•

DATA/LOCAL

Café da manhã: refeições familiares à mesa;
Dinâmica de apresentação dos participantes;
Reflexão sobre o café à mesa;
Apresentação do Projeto Digit-M-Ed aos presentes;
História da alimentação: conhecimento e reflexão
Orientação da Tarefa Escolar: vivência, reflexão e registro de
performance sobre “viver em família com o celular é tipo
assim”;
Avaliação do Workshop.
Acolhida
Retrospectiva em vídeo do 1º Workshop;
Apresentação dos participantes novos;
Socialização e reflexão da Tarefa Escolar;
Estudo na área da Língua Portuguesa sobre os Gêneros
digitais: o celular como instrumento de interação
comunicativa;
Orientação da Tarefa Escolar: participar de experiênciaatividade na produção de reportagens na TV Delta de
Parnaíba.
Acolhida;
Socialização e reflexão da Tarefa Escolar;
Estudo na área do Ensino Religioso: cuidado mútuo nas
festas de Natal;
Retrospectiva e avaliação de todos os Workshops;
Confraternização de Natal.

12/09/2015
E. M. Jacó

29/10/2015
E. M. Jacó

04/12/2015
E. M. Jacó

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Apresentada a projeção das atividades do Digit-M-Ed Parnaíba, com foco na 1ª Fase,
destaco informações sobre o perfil dos participantes do Projeto no Município de Parnaíba.
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4.3.2.1 Os participantes do Projeto Digit-M-Ed Parnaíba - PI

Na configuração geral do Digit-M-Ed Parnaíba, no período de 2015.2 a 2016.2,
participaram vinte e um líderes25, um técnico da 1ª Gerência Regional de Educação (1ª GRE);
um técnico da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), e diferentes representantes
(Diretores, Coordenadores Pedagógicos, Professores, Alunos e Pais de Alunos) de duas
escolas municipais, três escolas estaduais e uma escola privada.
Apresento os líderes do Projeto para, em seguida, destacar as instituições envolvidas.
É importante ressaltar que optei por não apresentar informações sobre todos os representantes
das escolas que participam do Projeto. Somente em subseção posterior apresentarei o perfil
identitário de alunos, professores e outros partícipes citados nos excertos selecionados para
análise e interpretação.
No quadro 8, a seguir, sinalizo dados das lideranças do Digit-M-Ed Parnaíba, como:
codinome (redução do nome real), fases de participação, qualificação e vínculos
institucionais.
Quadro 8. Lideranças do Projeto Digit-M-Ed Parnaíba (2015.2 a 2016.2).
Líderes

25

Fases

Qualificação

Referência Institucional

Afra

1ª/2ª/3ª

Ala

1ª

Dala

1ª

Dani

1ª

Pedagogo
Mestre em Educação
Doutorando em Estudos da
Linguagem
Licenciado em Letras Português
Doutor em Língua Portuguesa
Pedagoga
Mestre em Educação
Pedagoga

Dali

1ª/2ª/3ª

Estudante do 8º ano

Escola Municipal Jacó

Deuza

2ª/3ª

Escolas Públicas de Parnaíba

Edia

1ª/2ª

Pedagoga
Pedagoga
Especialista em EnsinoAprendizagem

Eli

1ª/2ª/3ª

Estudante de Pedagogia

Universidade Pública Federal

Amle

1ª/2ª/3ª

Rede Municipal de Ensino

Fa

1ª/2ª/3ª

Licenciada em Letras Português
Pedagoga
Mestre em Educação
Doutoranda em Estudos da
Linguagem

Escolas Públicas de Parnaíba
Faculdade Privada de Parnaíba
PUC – SP
Escolas Públicas de Parnaíba
Faculdade Privada de Parnaíba
Faculdade Privada de Parnaíba
Escola Privada de Parnaíba

Aposentada da Rede Estadual de
Ensino

Universidade Pública do Piauí
PUC-SP

Os líderes são os pesquisadores que planejam e efetivam as ações do Digit-M-Ed Parnaíba. No entanto, nem
todas as lideranças tiveram participação permanente em todas as fases do projeto.
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1ª/2ª/3ª

Estudante de Educação de Jovens e
Adultos
Pedagoga
Mestre em Educação
Estudante de Nutrição

Escolas Públicas de Parnaíba
Faculdade Privada de Parnaíba
Faculdade Privada de Parnaíba

Jes

1ª

Estudante do Ensino Médio

Rede Particular de Ensino

Linda

1ª

Pedagoga
Mestre em Educação

Faculdade Privada de Parnaíba
Escola Estadual de Parnaíba

Lui

1ª

Estudante de Engenharia Civil

Faculdade Privada de Parnaíba

Lu

2ª/3ª

Ita

1ª/2ª/3ª

Faculdade Privada de Parnaíba
Universidade Pública do Piauí
Faculdade Privada de Parnaíba

Re

1ª

Su

2ª/3ª

Sté

1ª/2ª/3ª

Tely

1ª/2ª/3ª

Estudante de Pedagogia
Pedagoga
Mestre e doutora em Educação.
Pedagoga
Mestre e doutora em Educação
Pedagoga
Mestranda em Filosofia
Estudante de Engenharia Civil
Pedagoga
Especialista em LIBRAS

Fabi

1ª

Fat

1ª

Iar

Rede Conveniada de Ensino

Universidade Pública do Piauí
Faculdade Privada de Parnaíba
Faculdade Privada de Parnaíba
Rede Municipal do Ceará
Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Na subseção a seguir, enveredo para questões específicas da pesquisa desenvolvida,
que teve como lugar de investigação o Digit-M-Ed Parnaíba. Nesse processo, destaco
informações sobre a produção, a coleta, a seleção dos dados, seguida de transcrição, análise e
interpretação. Considero importante situar que, desta subseção em diante, tomo como
referência informações sobre a 1ª Fase do Projeto, especificamente os dados produzidos no 1º
e no 2º Workshops do 2º semestre de 2015.

4.4

Processo de produção, coleta, seleção, análise e interpretação dos dados

Nesta subseção, aponto elementos do caminho trilhado para produzir, coletar,
selecionar, transcrever, analisar e interpretar os dados da pesquisa que, por sua vez, objetiva
investigar a argumentação na constituição da agência dos adolescentes do Projeto Digit-M-Ed
Parnaíba - PI. Escolhi excertos e imagens de dois workshops que possibilitassem compreender
a organização da argumentação materializada nas interações discursivas dos participantes,
considerando a constituição de agência dos adolescentes como possibilidade aberta para um
agir dessilenciado no Projeto e fora dele, principalmente, no contexto escolar.
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Considerando isso, esta investigação procurou seguir a estrutura de operacionalização
teórico-metodológica do Digit-M-Ed Parnaíba e, por conseguinte, produziu e armazenou os
dados necessários a esta investigação.
Nesse enquadre investigativo, organizei essa subseção. Destaco, inicialmente, quem
são os sujeitos nominados na tese. Em seguida, aponto o processo de produção, coleta e
transcrição dos dados para, na continuidade, apresentar as categorias de análise definidas na
perspectiva da argumentação (LIBERALI, 2013) e, na sequência, sinalizar as categorias de
interpretação escolhidas para este estudo.

4.4.1 Sujeitos e papéis assumidos na pesquisa

Para identificação das pessoas citadas na pesquisa, organizei um quadro com as
seguintes informações: nome reduzido, informações gerais sobre o participante, função no
Projeto e modo como são chamados nesta pesquisa. Para compor a nominação dos partícipes,
considerei a seguinte estrutura: letra inicial da função assumida no Projeto, nome reduzido em
negrito e idade26. Por exemplo: ALDali15 (aluna e líder no Projeto, denominada Dali, tem 15
anos de idade). O negrito na denominação dos participantes tem a intenção de facilitar a
pronúncia dos nomes dos sujeitos da pesquisa, uma vez que a letra inicial e o número, que
acompanham o nome em destaque correspondem, respectivamente, à função dos sujeitos no
Projeto e à idade dos mesmos. Esses complementos não são, no entanto, as informações mais
importantes.

Quadro 9. Partícipes citados na pesquisa.
Nome

Afra

Fa

26

Informações Gerais
Doutorando em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem
na PUC-SP. Pedagogo e Mestre em Educação pela UFPI.
Docente efetivo em escolas públicas e em uma Faculdade
Particular de Parnaíba (PI). Tem 41 anos de idade, 20 anos de
atuação na Educação Básica e 16 no Ensino Superior.
Doutoranda em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem
na PUC-SP. Pedagoga e Mestra em Educação pela UFPI. Foi
docente em escolas públicas de Educação Infantil por 7 anos. É
docente em uma Faculdade Pública Estadual em Parnaíba (PI).
Tem 35 anos de idade e 9 anos de atuação no Ensino Superior.

Função no
Projeto

Denominação
na Pesquisa

Coordenador e
Líder

CLAfra41

Líder

LFa35

A idade dos participantes, ao final das denominações, tem a intenção de realçar quem são os adolescentes e
quem são os adultos nas interações discursivas materializadas no Projeto.
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Doutora, Mestra e Pedagoga em Educação pela UFPI. É docente
efetiva em escolas públicas. Professora efetiva de uma
Faculdade Pública Estadual e de uma Faculdade Particular em
Parnaíba (PI). Tem 20 anos de atuação no Ensino Superior e 55
anos de idade
Aluna do 8º ano da E M Jacó. Líder no Digit-M-Ed Parnaíba.
Tem 15 anos de idade.
Aluno do 8º ano da E M Jacó. Tem 14 anos de idade.

Ita

Dali
Kim

Líder

LIta55

Aluna e Líder

ALDali15

Aluno

AKim13

Especialista e graduada em Língua Portuguesa. Docente em
escolas públicas e em uma faculdade particular de Parnaíba (PI).
LAmle47
Líder
Tem 47 anos de idade. Tem 28 anos de atuação na Educação
Infantil e 10 de Ensino Fundamental e Superior.
Aluno do 8º ano da Escola Municipal Jacó. Tem 15 anos de
Ed
Aluno
AEd15
idade.
Graduada em arte. Professora da Escola Municipal Jacó. Tem
Nete
Docente
DNete43
43 anos de idade.
Aluno do 8º ano da Escola Municipal Jacó. Tem 15 anos de
Ped
Aluno
APed15
idade.
Graduada em Pedagogia. Professora de Educação Infantil de
Dani
Líder
LDani24
uma escola particular. Tem 24 anos de idade.
Pedagoga. Especialista em LIBRAS. Técnica em comunicação
Tely
social (habilitação em rádio e TV). Professora da Educação
Líder
LTely23
Básica. Tem 23 anos de vida e 02 de experiência de docência.
Licenciada em Matemática. Professora da rede pública de
Dinha
ensino. Tem 57 anos de vida e 26 de docência. Professora na E.
DDinha57
Docente
M. Jacó.
Licenciado em Matemática. Professor da rede pública e
Greg
particular. Tem 46 anos de vida e 23 anos de magistério.
Docente
DGreg46
Professor na E Municipal Jacó.
Mãe de dois alunos da E. M. Jacó. Trabalha nos afazeres
Ro
Mãe
MRo46
domésticos. Tem 46 anos de idade.
Legenda:
C = Coordenador do Projeto; L: Líder; A = Aluno/a; D = Docente; M = Mãe.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, com base em informações de 2015.
Amle

O quadro acima mostra quem são os partícipes citados nesta pesquisa e como foram
denominados. Em relação aos adolescentes, é importante citar que eles têm entre 13 e 15 anos
de idade e estão vinculados ao 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede
municipal de ensino de Parnaíba. A maioria desses alunos é repetente do ano letivo de 2014.
Somente o aluno de 13 anos está, segundo o Ministério da Educação (MEC), na idade certa
para o ano escolar. A repetência ainda é comum para a maioria dos adolescentes, sobretudo
das escolas públicas que fazem parte do Digit-M-Ed Parnaíba. Essa situação constitui o
quadro de um alto índice de alunos inseridos nas estatísticas de distorção idade-série/ano em
Parnaíba.
Esses adolescentes vêm de família de baixa renda que, em geral, vão à escola de
ônibus escolar. A maioria mora com a mãe, na casa dos avós. Além disso, geralmente, esses
adolescentes têm dificuldades de diálogo com os pais e os professores. Eles são vistos, na
maioria das vezes, como em passagem temporária por uma fase natural, denominada “idade
da língua”, segundo uma coordenadora pedagógica presente em um Workshop do Projeto. No
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entanto, no Digit-M-Ed eles são vistos – ou se deseja que sejam – como argumentadores
críticos e participantes ativos em situação de equidade entre os demais sujeitos do Projeto.
Considerando isso, passo, agora, a explicitar o processo de produção, armazenamento e
transcrição dos dados coletados.

4.4.2 Produção, coleta, armazenamento e transcrição dos dados

No processo de produção e coleta dos dados deste estudo, atendi às orientações e aos
procedimentos de ética na pesquisa envolvendo seres humanos, solicitando e recebendo a
autorização por escrito dos envolvidos no estudo. Por meio desse procedimento formal, foram
organizados documentos e informações que desencadearam no Parecer Consubstanciado do
Comitê de Ética da PUC-SP, sob nº 1.793.723, autorizando a investigação.
Vale ressaltar que muitos dados foram produzidos, coletados e armazenados em outras
atividades do Digit-M-Ed Parnaíba. No entanto, focalizo apenas os dados produzidos nos
Workshops do Projeto. Apesar disso, para realçar a discussão sobre os dados, utilizei o
depoimento de uma adolescente em um evento em São Paulo, em que ela fala sobre como é
participar do Digit-M-ED Parnaíba, e também acrescentei um depoimento de um adolescente,
enviado por WhatsApp, sobre informações de como foi atuar no Projeto. Não faço análise
desses dados, mas os utilizo para apoiar as discussões sobre a materialidade produzida nos
Workshops.
Nesse contexto, as atividades – tarefas escolares; reuniões dos líderes do Projeto;
comunicação entre os líderes via tecnologias da informação; socialização de comunicação
oral; pôsteres; dentre outras – não foram selecionadas dentre os dados para análise, por não
terem sido coletadas via gravação em vídeo ou áudio.
Os dados selecionados, transcritos, analisados e interpretados nesta pesquisa têm como
fonte as gravações em vídeo dos Workshops mensais, realizados no segundo semestre de
2015. Para isso, são utilizadas duas câmeras, denominadas de C1 e C2, manuseadas por
diferentes líderes. A câmera um (C1), em geral, foi mantida em um tripé fixo, enquanto a C2,
em movimento para atender às necessidades de ampliação de imagem e aproximação dos
falantes, como mostra a figura 5, a seguir.
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Figura 5. Mapa de visualização das câmeras nos Workshops.

Fonte: Elaborada pelo pesquisador, com base nos arquivos do Projeto Digit-M-Ed Parnaíba.

A posição das câmeras nas gravações dos Workshops ocorre, na maioria das vezes,
como mostra a figura acima. A organização das câmeras depende do lugar e das ações
estruturadas. Elas são movimentadas para atender às diferentes necessidades dos Workshops,
como: pequenos trabalhos em grupo, apresentações de trabalhos, dinâmicas, dentre outras
ações. Os dados são armazenados em computador e em Hard Disk Drive, sob a
responsabilidade do coordenador do Digit-M-Ed Parnaíba.
Coletei e armazenei dados de nove Workshops realizados, na maioria das vezes, às
sextas-feiras, no turno da tarde. Desses registros arquivados, selecionei, transcrevi e apresento
a análise e a interpretação de quatro excertos de dois Workshops realizados no segundo
semestre de 2015. Nos dados selecionados, parece haver eventos dramáticos, segundo
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Veresov (2012), com base em Vygotsky ([1934] 2000), evidenciando uma argumentação
voltada, às vezes, para o silenciamento e, também, para a constituição de agência dos
adolescentes, aproximando-se da ideia de dessilenciamento.
É relevante destacar que os estudos sobre eventos dramáticos apontam para duas
possibilidades de organização do conhecimento. A primeira, como fundamentação teórica que
estuda o desenvolvimento humano e suas especificidades constitutivas; a segunda, quanto à
unidade de análise para selecionar os dados para transcrição, análise e interpretação.
Considerando a segunda possibilidade, destaco que a escolha dos excertos, extraídos do
corpus desta pesquisa pela via dos eventos dramáticos, atende a uma inclinação do GP LACE,
como sugestão da Profª Drª Fernanda Coelho Liberali. Essa forma de agir é central nos
estudos da TASHC e em pesquisas de base vygotskyana, uma vez que situações tensas
(conflitos, contradições, colaboração) afetam as pessoas e os contextos em que estão
inseridas.
O drama ocorre em contexto em que diferentes interagentes são mobilizados por um
forte impacto, pressionando os envolvidos para uma situação social de desenvolvimento. Esse
impacto ocorre por meio de diferentes pensamentos e ações dos sujeitos para uma nova
direção, diferentes da atual (VYGOTSKY, [1934] 2000). As vivências que decorrem desse
cenário colidem entre si por meio de perguntas (NININ, 2013), de posições controversas,
pedidos de esclarecimento, dentre outros modos de argumentar para provocar nova tomada de
consciência.
Essas discussões apontam para a compreensão de que o desenvolvimento das pessoas
ocorre em uma ZPD (VYGOTSKY, [1930] 2007) por meio de situações dramáticas em
cenários coletivos de interação (NEWMAN e HOLZMAN, 2014), que Veresov (2012) discute
como um drama vivido entre interlocutores. Nesse processo, situações geradoras de colisão
emocional e cognitiva também influenciam as interações e os modos de pensar e agir das
pessoas. Para esse pesquisador, a vivência de dramas conduzem as pessoas a um
desenvolvimento diferente umas das outras, pois memórias, atitudes, conflitos e compreensão
de uma situação não ocorrem de forma única para todos de um mesmo ambiente. À vista
disso, a experiência emocional é momentânea e dramática, pressionando a constituição dos
sujeitos.
Nessa perspectiva, os eventos dramáticos impactam, criando situações disparadoras no
desenvolvimento dos sujeitos, produzido por interações ambientais e por características
pessoais, e construindo uma consciência que direciona e influencia as pessoas para ações
expansivas, mantendo ou atrasando o viver na seara social. Nesse intercruzamento, processos
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interacionais a favor de uma compreensão compartilhada dos impactos intrapessoais para a
organização da vida humana são necessários e oportunos.
Desse modo, a seleção dos dados deste estudo considerou os eventos dramáticos
(VERESOV, 2012) apontados no processo de realização do Digit-M-Ed Parnaíba. Nessa
tessitura, busquei identificar os dramas nas retrospectivas dos Workshops; em reuniões
mensais de planejamento com os líderes, momentos em que também são feitas avaliações dos
eventos; e nas avaliações, presenciais ou via WhatsApp (questionários da plataforma Google
Forms), realizadas pelos partícipes. Desse modo, situações impactantes nos Workshops foram
destacadas pelos participantes, e, a partir delas, fiz anotações, procurando identificar os
momentos de conflitos nas interações discursivas ocorridas no Projeto.
No quadro seguinte, mostro informações básicas para a seleção dos dados transcritos,
para a análise e interpretação.

Quadro 10. Informações gerais para seleção dos dados do Digit-M-Ed Parnaíba.
Fase/Tema

Data

Workshop

Contexto

1a / Viver em
Família

12.09.2015

1o

E. M. Jacó

29.10.2015

2o

E. M. Jacó

Recorte / Foco para seleção dos dados
- Prática situada (café coletivo), história
e refeições em família.
- Uso do celular em casa, especialmente,
na escola.

Legenda: E. M = Escola Municipal.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, com base nos Workshops realizados no período de 2015.2.

Essas informações nortearam a seleção de dados, visando a: transcrição, análise e
interpretação das informações coletadas, a partir do feedback dos participantes do Digit-M-Ed
Parnaíba, quanto às situações marcantes nos Workshops. Para a transcrição, utilizei as
sugestões normativas apontadas por Preti (1999), como mostra o quadro seguinte:

Quadro 11. Normas para transcrição dos dados.
Ocorrências
Incompreensão de palavras ou
segmentos

Sinais
( )

Hipótese do que se ouviu

(hipótese)

Entonação enfática
Prolongamento de vogal e
consoante
Interrogação
Qualquer pausa
Comentários descritivos do
transcritor

Maiúscula

Exemplificação
O pãozinho quentinho de manhã, mas ninguém
sabe quantas pessoas já ( )
(Meu almoço) é com a vovó e com a
ALDali15.
Ela não SUPORTA tomar café sozinha.

:

E:: os outros?

?
...

Por que é ruim?
É comum isso... para vocês?
Como é ((dirigindo-se aos professores que
conversam entre si))?

(( ))

97

Sobreposição ou simultaneidade
de vozes

[

Indicação de que a fala foi
tomada ou interrompida em
determinado ponto. Não no seu
início, por exemplo.

(...)

[O padeiro chega de madrugada e passa a noite
trabalhando pra tá (...)
[A gente nem se lembra disso! A gente quer
(...)
Nem no café da manhã (...)
Fonte: Preti (1999).

No que diz respeito às imagens selecionadas para as análises, as capturei dos vídeos
gravados, para, juntamente com os áudios, compor a materialidade das análises e as
interpretações com foco na multimodalidade. Para isso, segui a proposta de configuração de
análises, segundo Liberali et al. (2017). Inicialmente, aponto a situação disparadora, momento
dramático, com um recorte do áudio transcrito, para, em seguida, em um quadro, destacar a
fala, a ação, as imagens e as observações relativas à linguagem multimodal. No quadro 12, a
seguir, aponto um exemplo de como as imagens serão abordadas no processo de análise e
interpretação.

Quadro 12. Exemplo do tratamento dos dados multimodais para descrição e análise.
Fala

Ação

-

AKim13 sinaliza em vários
momentos para LAmle47
tentando
organizar
e
oportunizar a fala dos
presentes. A líder coordena
uma reflexão sobre o uso do
celular como gênero digital
na escola.

Legenda:

Imagem

Observações
Há uma desarmonia entre a fala de
LAmle47 e a participação dos
presentes.
AKim13 ergue o braço e aponta
para um participante que deseja
falar e LAmle47 não percebe de
imediato, só depois. A situação,
ocorrida outras vezes, parece criar
um desequilíbrio no Workshop.

A = Aluno; L = Líder
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, com base em Liberali et al. (2017) e nos dados do
Digit-M-Ed Parnaíba.

Nesse enquadre, os discursos verbalizados e não verbalizados, denominados
multimodais (LIBERALI e FUGA, 2012; LIBERALI, 2013, 2016; DAMIANOVIC et al.,
2016), são analisados e interpretados nesta pesquisa. Diante disso, as imagens capturadas em
vídeo, juntam-se às transcrições dos áudios, objetivando investigar a argumentação na
constituição da agência dos adolescentes do Digit-M-Ed Parnaíba - PI. Esse processo tem
como base os estudos sobre a linguagem inserida no quadro dialógico-enunciativo
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2009), focalizando características argumentativas,
enunciativas, discursivas e multimodais (LIBERALI, 2013).
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Considerando isso, agrego novas informações quanto ao processamento dos dados,
apontando, a seguir, as categorias analíticas.

4.4.3 Categorias de análise dos dados

Nesta subseção, apresento as categorias que foram utilizadas para olhar e direcionar as
análises dos dados produzidos, coletados, selecionados e transcritos para esta pesquisa. As
categorias, destacadas a seguir, estão organizadas em três possibilidades de análise da
linguagem, propostas e discutidas por Liberali (2013): enunciativa, discursiva e multimodal.
Essas categorias estão situadas na perspectiva da linguagem dialógico-enunciativa
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2009), posicionadas separadamente, neste estudo, por
questão de enfoque didático. No processo de análise das interações discursivas, essas
características são materializadas em um movimento interdependente.
No que se refere às características argumentativo-enunciativas de análise dos dados,
temos como foco o contexto em que a argumentação se organiza, mediando processos
interativos entre os sujeitos. A linguagem, nesse processo, se entrelaça em um emaranhado de
relações em que o Digit-M-Ed Parnaíba está inserido, envolvendo, conforme discute Liberali
(2013), os participantes, um tempo determinado, os veículos de comunicação, os objetivos e o
conteúdo abordado no evento.
Ao olhar para a linguagem materializada nos discursos produzidos em um evento,
identificamos, segundo Liberali (2013), um lugar e um tempo históricos, constituídos e em
constituição, que se entrelaçam aos pontos de vista concordantes e/ou divergentes. Nesse
transcurso, diferentes pessoas falam com uma intenção, a partir de um conteúdo em relevo,
atendendo, explícita ou implicitamente, a um contrato de participação no processo
comunicativo. Em síntese, no movimento de enunciação, segundo essa autora, é central:
 Compreender como o tempo, o espaço e o modo de interação ocorrem na linguagem,
marcados, como discute Liberali (2013), por características monológicas, dialógicas e
multimodais, bem como pelas definições explícitas ou não de um contrato de participação;
 Identificar os papéis desempenhados pelos enunciadores, que Liberali (2013) discute como
participações multiníveis, em momentos diferentes das interlocuções, como: ouvintes,
oradores, articuladores entre ideias distintas e pensadores que criam bases prático-teóricas;
 Descrever o conteúdo em pauta e suas configurações na expansão do objeto, caracterizado
por Liberali (2013) como momento tenso, porque valores em disputa se evidenciam,
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criando conflitos conceituais, choque semântico e diferentes visões de mundo, que
produzem um feixe de possibilidades argumentativas;
 Apontar os objetivos distintos ou compartilhados dos interagentes nas interações
discursivas, como destaca Liberali (2013). Esses objetivos, em geral, têm a finalidade de
agradar, comover, provocar posições, aumentar adesão, refletir criticamente, mudar o
pensamento do outro, dialogar, discutir, debater, compartilhar, sintetizar, produzir
conhecimento, buscar soluções, dentre outras possibilidades.

O movimento da enunciação, considerando suas características argumentativodiscursivas, diz do modo como a linguagem se organiza, possibilitando a análise dos sentidos
ou impactos causados nos interlocutores. Nessa direção, Liberali (2013) defende que o
discurso é construído de forma que pontos de vista sejam articulados para viabilizar uma
argumentação, impactando os sujeitos de diferentes formas e intensidades.
Nesse caso, os discursos assumem modos de articulação que, identificados,
contribuem para análise de como os enunciados são estruturados no evento. São quatro (4)
aspectos interdependentes e estruturadores, segundo Liberali (2013):
 Plano organizacional: focaliza o modo como um enunciado é iniciado, desenvolvido e
finalizado em um contexto comunicativo e de vivências variadas para promover formas de
interação e de constituição de novas possibilidades de pensar e agir;
 Organização temática: realça aspectos do tema em discussão. Significa que uma dimensão
organizativa aponta para avanços progressivos ou inércia/bloqueio no discurso das
discussões em pauta; enquanto que a pertinência ou não sinaliza a dimensão que diz se o
tema foi seguido ou desviado, comprometendo ou não o avanço nas interlocuções;
 Foco sequencial: aponta se as interlocuções são, por exemplo, utilitárias e instrucionais
(apresentação de resultados, aviso e cobranças); e/ou se a comunicação é pragmática
(descrição de fatos cotidianos); e/ou se possuem um caráter mais teórico (epistêmico) de
discussão, avançando na produção do conhecimento;
 Articulação das ideias: ressalta o modo como o discurso é produzido, articulado entre si e
que papel assume ou não no entrelaçamento das vozes dos participantes. Na ação
comunicativa, ideias, posições e pontos de vista são apresentados, verbal e
multimodalmente.

Nesse contexto, o discurso é organizado de múltiplas formas:

apresentado, sustentado, contrastado, negado, espelhado, concordado, sintetizado,
negociado, e dentre outras.
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Quanto às características argumentativo-discursivas da linguagem, organizei, com
base em Liberali (2013), um quadro para apresentar modos de discursar nas interações entre
os sujeitos.

Quadro 13. Características discursivas constituintes da argumentação.
Organização Argumentativo-Discursiva
Modo

Caracterização

Questão Controversa

Espelhamento Recolocado

Questionamento que provoca respostas, propostas e
posicionamentos com diferentes perspectivas.
Posicionamento sustentado como passível de refutação ou
aceitação.
Paráfrase ou reprodução de um enunciado.

Espelhamento (Concordância
e/ou Discordância)

Paráfrase ou reprodução de um enunciado com posicionamento
do interlocutor.

Concordância com Ponto de
Vista

Aceitação de posicionamento de outro interlocutor com
acréscimos de novas ideias.

Ponto de Vista

Contestação de Ponto de Vista
Negação/Refutação de
Argumento
Acordo ou Síntese
Pedido/Apresentação de
Esclarecimento
Pedido/Apresentação de Contra
Argumentação
Questões de Entrelaçamento de
Vozes
Pedido/Apresentação de
Sustentação

Discordância de posicionamento.
Não aceitação, contestação e questionamento de pontos de vista.
Negociação de posição aglutinadora, via concessões pessoais de
pontos de vista em prol de interesses coletivos ou de integração
de ideias.
Solicitação de outro interlocutor ou apresentação por vontade
própria do enunciador de mais detalhes sobre argumentos
pontuados.
Solicitação ou apresentação, por vontade própria, de posição
diferente ou de proposta apontada por um interlocutor.
Questionamentos que apoiam os interlocutores na percepção/
expansão de ideais, produzindo ligações entre as enunciações.
Solicitação ou apresentação, por vontade própria, de explicação,
descrição, realização de performance, voz de autoridade e/ou
apelo emocional, para firmar um posicionamento.

Fonte: Adaptado pelo pesquisador, com base em Liberali (2013) e Damianovic et al. (2016).

No tocante às características argumentativo-multimodais, temos duas possibilidades
intercomplementares: verbal e não verbal. Passo a tratar das verbais, inicialmente, que
organizam os mecanismos empregados para a composição do discurso (LIBERALI, 2013) via
marcações da língua, uma vez que atuam para analisar, descrever, explicar e determinar
maneiras de ver, de pensar e de sentir em uma determinada época (FIORIN, 2006).
Nesse sentido, os mecanismos de composição do discurso permitem conhecer como os
sujeitos afetam-se mutuamente, por meio do uso de um conjunto de convenções sociais, ao
interagirem socialmente. Nesse processo, a materialidade linguística, segundo Fiorin (2006),
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dá forma aos pensamentos, sensações e propósitos, orientados por uma visão de mundo.
Diante disso, adotei alguns mecanismos verbais, com base em Liberali (2013), assinalados e
discutidos por Damianovic et al. (2016), para orientar as análises dos dados transcritos, como
sinaliza o quadro abaixo:

Quadro 14. Características verbais constituintes da argumentação.
Organização Argumentativo-Verbal (Linguística)
Mecanismos
Coesão verbal
Conexão
Distribuição
das Vozes
Modalização
Interrogação

Caracterização

Explicação

O verbo assume o papel de
Ancoragem espaço/temporal relacionado
simultaneidade,
anterioridade
e
ao uso de verbos.
posterioridade.
Expressos por advérbios ou expressões Tempo, modo, lugar, intensidade,
adverbiais.
meio, dúvida, dentre outros.
Implicam no posicionamento do sujeito Expresso pelo uso da 1ª pessoa,
no enunciado.
possessivos e “a gente”.
Expressões denotando certeza, domínio
Modalização
lógica,
deôntica.
do direito, obrigação social, benefícios,
Apreciativa e pragmática.
capacidades e desejos.
Pronomes interrogativos e/ou questões
Expressos pelos usos de perguntas
de sim/não
Fonte: Adaptado pelo pesquisador, com base em Liberali (2013), apontados e
discutidos por Damianovic et al. (2016).

Considerando essa configuração, passo a discutir a articulação de mecanismos não
verbais para este estudo. Vale ressaltar que os mecanismos não verbais estão relacionados,
intimamente, aos verbais, constituindo a totalidade da organização multimodal. Contudo, a
separação desses mecanismos, neste trabalho, tem finalidade didático-explicativa.
A compreensão da argumentação multimodal, produzida a partir do quadro teórico da
TASHC, reconhece a linguagem como instrumento intencional, que restringe ou expande o
objeto perspectivado, como discutem Liberali e Fuga (2012). Para essas pesquisadoras, o
modo como a linguagem se organiza tem várias nuances no e pelo discurso, marcado por
tensões que se evidenciam em conflitos, contradições e colaboração.
A identificação de tensões na linguagem é possível pelas evidências verbais e não
verbais. Nessa linha, a multimodalidade é central para olhar a argumentação, como defende
Liberali (2016), uma vez que modos diversos de se posicionar, muitas vezes não explicitado
por palavras, dizem de como o cotidiano e os contextos de interação organizam-se e
direcionam a construção de uma visão de mundo. Por isso, as palavras não representam a
mensagem total, pois elas indicam, geralmente, como destacou Davis (1979), o início de uma
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comunicação. Para essa autora, o não verbal é solo firme em que as relações humanas são
construídas, mas na cultura ocidental essa dimensão foi menos destacada.
É importante destacar que, no contexto escolar, por exemplo, a escrita e a fala são as
formas mais usadas para se compreender os discursos, mas a linguagem vai além,
materializando-se em múltiplos modos de interação verbal e não verbal, como na forma de
andar, na organização das carteiras, no tom de voz dos sujeitos, na postura do corpo, no
silêncio e na gritaria, dentre outras formas que, muitas vezes, são desconsideradas como
importantes para pensar, organizar e efetivar processos educativo-formativos. No entanto,
aspectos multimodais estão presentes em situações diversas de interação, como apontam
Damianovic et al. (2016, p. 243):

[...] diferentes linguagens (linguística, corporal, sonora, movimentação
espacial [...], tempo entre uma pergunta e a resposta, tempo para pensar e
elaborar ideias), seus amplos recursos semióticos (tom, timbre e entonação
de voz, quebra de turnos, olhares, risadas, gargalhadas, sorrisos, sons bucais
de (des)aprovação, movimentação corporal [...], movimento dos olhos,
sobrancelhas, lábios, braços e mãos, tempo de respiração, demonstração de
(im)paciência), [...].

De acordo com essa citação, aspectos multimodais evidenciam-se e integram-se aos
enunciados, aos discursos e à materialidade linguística, para produzir uma argumentação.
Diante do exposto, a análise multimodal dos excertos considera os aspectos multimodais
como relevantes para entender como a argumentação propicia a constituição da agência dos
adolescentes do Digit-M-Ed Parnaíba. Nesse contexto, a multimodalidade leva em conta
modos variados de comunicação, a partir de aspectos enunciativos, discursivos e linguísticos,
apontando evidências de significação no agir e no pensar em um contexto de interação
humana.
Para as análises dos dados não verbais desta pesquisa, adotei alguns mecanismos com
base em Liberali (2013, 2016), Liberali et al. (2017) e apontados e discutidos por Damianovic
et al. (2016, p. 243), entre eles os destacados no quadro 15, a seguir:

Quadro 15. Características não verbais constituintes da argumentação.
Organização Argumentativo-Multimodal
Mecanismos
Visual

Caracterização

Exemplos da caracterização

Ações
representadas
em
Tipografia, imagens, códigos, cores,
ambientes virtuais e impressos
altura, comprimento, escrita e layout.
e posicionamentos no espaço.
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Corporal
Espacial

Sonoro

Movimentos corporais, expressões faciais,
Modos diversos culturalmente
e postura do corpo.
significados e situados no agir
Distância ou aproximação física em
e no ser dos sujeitos no
situações de contato e lugar ocupado pelos
mundo.
sujeitos
Silêncio, entonação, pausas, timbre de
Mecanismos
paraverbais
voz, ritmo da fala, altura da voz e quebra
relativos.
de turnos.

Fonte: Adaptado pelo pesquisador, com base em Liberali (2013, 2016), Liberali et al. (2017), e apontados e
discutidos por Damianovic et al. (2016).

Posto isso, aponto, na sequência, as categorias organizadas para viabilizar a
interpretação dos dados selecionados, transcritos e analisados nesta investigação.

4.4.4 Categorias de interpretação dos dados

Na organização de categorias de interpretação dos dados desta pesquisa, considerei
estas perguntas norteadoras: a) como a argumentação organiza-se nas interações discursivas
dos participantes do Digit-M-Ed Parnaíba? b) como a argumentação cria oportunidades de
desenvolvimento da agência dos adolescentes, subsidiando um agir dessilenciado?
No intento de responder essas perguntas de pesquisa, selecionei as seguintes
categorias de interpretação, apresentadas no quadro 16, abaixo, e discutidas na seção de
fundamentação teórica deste estudo:

Quadro 16. Categorias de interpretação dos dados da pesquisa.
Interpretação dos Dados
Categorias

Descrição

Argumentação
para submissão

Linguagem persuasiva e convincente que instrumentaliza a manutenção de
verdades únicas, inteligentes e conclusivas, impedindo reações controversas,
transgressoras e críticas, e submetendo os sujeitos controlados, dóceis e
disciplinados.

Argumentação
para Colaboração

Linguagem intencional que instrumentaliza a expansão do pensar dos
interlocutores, revelando pressupostos a serem avaliados, negociados e
transformados, critica e coletivamente, por meio do diálogo, para novas
vivências sociais.

Agência

Ação responsiva em relação a necessidades e motivações para transformações
múltiplas e criativas do contexto social no qual os sujeitos atuam.

Silenciamento

Condição submissa produzida, na e pela argumentação persuasiva e
convincente, que impede os sujeitos de pensar criticamente, de apresentar
pontos de vista, de participar fazendo escolhas e tomar decisões nos contextos
em que estão inseridos.
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Dessilenciamento

Condição agentiva produzida, na e pela argumentação colaborativa, que
possibilita a expansão dos sujeitos como seres de pensamento, de fala e de
participação livre em uma atividade, construindo significados abertos e
compartilhados para transformação dos contextos em que estão inseridos.

Fonte: Organizado pelo pesquisador, com base em Reis (2000), Amaral (2013), Liberali (2013,
2016), Mateus (2013, 2016), Freire (1967, 1981, [1970] 2011) e outros.

Na próxima subseção, destaco o suporte da pesquisa que, por sua vez, dá credibilidade
à investigação, considerando diferentes atividades realizadas, que apoiam a validade e a
confiabilidade da pesquisa.

4.4.5 Credibilidade da pesquisa

Esta pesquisa foi submetida a diferentes processos de discussão e reorganização no GP
LACE da PUC-SP, por meio de:
 Submissão do Projeto de Pesquisa ao Comitê de Ética da PUC-SP, por meio do site
Plataforma Brasil, aprovado e autorizado pelo parecer nº 1.793.723;
 Estudos prático-teóricos de atividades e disciplinas curriculares do LAEL;
 Seminários de Pesquisa e orientações individuais com a Profª Drª Fernanda Coelho
Liberali;
 Comunicação em eventos regionais, nacionais e internacionais com e sem publicações;
 Submissão da pesquisa em Miniqualificações, com leituras críticas de mestrandos,
doutorandos e pós-doutorandos do GP LACE, juntamente com a Profª Drª Fernanda
Coelho Liberali;
 Submissão da pesquisa em Bancas de Qualificação.

Segue a apresentação de um quadro resumo com atividades que contribuíram para a
organização da pesquisa, entre o segundo semestre de 2014 e o segundo de 2018.

Quadro 17. Atividades de apoio à credibilidade da pesquisa.
Atividades de apoio à credibilidade da pesquisa
Tipo de
Local /Data
Contribuições
Apresentação
PUC (SP)
Minicurso: “A importância da
Oral e escrita 2º Semestre Aprendi sobre diferentes perspectivas
argumentação para a educação”.
de argumentação.
de 2014
Atividade Acadêmica
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Disciplina: “Linguística
Aplicada II: Conceitos centrais
de Vygotsky em pesquisas que
se organizam pela colaboração
crítica”.

Escrita

PUC (SP) Fundamentei
a
pesquisa,
2º Semestre especialmente, na colaboração na
de 2014 atividade humana produzindo ZPD’s.
PUC (SP) Aprendi a fazer análises com base em
características enunciativo-discursivo2º Semestre
multimodais da argumentação, central
de 2014
para a metodologia da investigação.
PUC (SP)
Organizei a metodologia com base no
1º Semestre
que aprendi sobre a PCCol.
de 2015

Seminário de Pesquisa: “Análise
argumentativa-multimodal de
contextos escolares”.

Escrita

Disciplina: “Metodologia da
pesquisa: foco na abordagem
crítica”.

Escrita

Disciplina: Teoria da linguagem
II: Teorias de ensino e
aprendizagem, atividades sociais
e multiletramentos.

Escrita

Organizei, a partir da disciplina, o
1º Semestre
Projeto Digit-M-Ed Parnaíba.
de 2015

Minicurso: “Pesquisa crítica de
colaboração: colaboração e
contradição como conceitos
centrais”.

Escrita

PUC (SP) Reorganizei a metodologia a partir de
2º Semestre novas aprendizagens sobre a pesquisa
de 2015 crítica de colaboração.

Escrita

PUC (SP) Aprendi sobre o desenvolvimento de
2º Semestre agência relacional e transformativa,
de 2015 conceitos utilizados neste estudo.

Escrita

PUC (SP) Utilizei o conteúdo para apoiou à
2º Semestre escolha do foco de pesquisa: a
de 2016 constituição de adolescentes.

Seminário de Pesquisa: “As
categorias de colaboração e
contradição e o conceito de
agência”.
Minicurso: “Discurso da e sobre
a adolescência”.

PUC (SP)

Seminários de Orientação

Escrita

Participação do LACE por meio
da adesão ao Projeto Digit-M-Ed
Brasil

Oral

Apresentação de trabalho no 7º
SIAC e III ISCAR Brasil, com a
apresentação: “A argumentação Oral e Escrita
colaborativa instrumentalizando
a interdisciplinaridade no Ensino
Fundamental”.

1ª Qualificação desta Pesquisa

Oral e Escrita

Estruturei e coloquei a pesquisa para a
avaliação
em
miniqualificações,
PUC (SP) realizadas semestralmente, por meio
2016 a 2018 da leitura crítica de mestrandos,
doutorandos e pós-doutorandos do GP
LACE.
PUC (SP) Aprendi a articular a teoria e a prática
da argumentação, ampliando o olhar
2º Semestre
para conceitos e práticas dos
de 2014 ao 2º
multiletramentos. Esse projeto serviu
Semestre de
de base para a organização do Digit2015
M-Ed Parnaíba.
Nessa apresentação, iniciei um
processo de discussão sobre a
2º Semestre
argumentação
colaborativa
em
de 2014
contexto escolar.
FEDUC

PUC (SP) Apontou-me mudanças na escrita, na
1º Semestre estrutura
e
na
organização
de 2015 metodológica da pesquisa.
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Comunicação apresentada no VI
UnB
ENFORSUP, denominada: “A
Brasília (DF) Contribuiu na discussão e estudo sobre
atividade de pesquisa
Oral e Escrita
a PCCol, base prático-teórica da
1º Semestre metodologia adotada.
interdisciplinar em contexto de
de 2015
formação e colaboração”.
Apresentação de trabalho no
VIII Colóquio Nacional da
AFIRSE, com a comunicação:
“Em busca do Velo de Ouro:
reflexões sobre o papel da
colaboração crítica na
constituição de educadores”.

UFRG
Fortaleceu as discussões práticoOral e Escrita Natal (RN) 2º teóricas da pesquisa, no que se refere à
Semestre de
colaboração crítica.
2015

Apresentação no 20º InPLA: “A
argumentação (re)organizando
Oral e Escrita
as relações na escola: uma
questão de formação”.

PUC (SP) Ampliou as discussões sobre a
2º Semestre argumentação colaborativa, base deste
de 2015 trabalho.

Brasília (DF) Produziu uma primeira aproximação
Oral e Escrita 2º Semestre entre a argumentação e o foco na
adolescência, central para esta
de 2015
pesquisa.
Parnaíba (PI)
Implantação do Projeto Digit-MPrática e
Implantei o Projeto, contexto de
2º Semestre
Ed Parnaíba
Escrita
produção de dados da pesquisa.
de 2015
Apresentação de trabalho no
ICCAL

Curso de Formação da SEDUC
Parnaíba, com o título: “A
formação contínua de
professores na perspectiva
crítico-reflexiva e colaborativa”.

SEDUC
Oral

discussão
sobre
a
Parnaíba (PI) Apresentei
fundamentação teórico-metodológica
2º Semestre da pesquisa.
de 2015

Apresentação de trabalho no III
UFSE
SEDIAR, com a comunicação:
Aracajú (SE)
“a argumentação mediando
Oral e Escrita
1º Semestre
processos crítico-colaborativos
de 2016
no Projeto Digit-M-Ed

Ajudou-me a expandir os conceitos de
base da pesquisa, relacionando, pela
primeira vez, ao contexto investigado,
o Digit-M-Ed Parnaíba.

Apresentação de trabalho no
Fórum LACE, com a
comunicação: O que vale a pena Oral e Escrita
viver no processo de
digitmediar?

PUC (SP) Contribui para discutir a importância
1º Semestre do Digit-M-Ed no processo de
de 2016 constituição de adolescentes.

Apresentação de trabalho no 8º
SIAC:“Os entrelaces escola-vida
na adolescência: uma
Oral e Escrita
experiência de (trans)formação
no Digit-M-Ed Parnaíba”.

PUC (SP) Aprendi a relacionar a base teórica de
2º Semestre minha pesquisa e a metodologia do
de 2016 trabalho do Projeto Digit-M-Ed.

Aprovação de capítulo de livro::
Parnaíba (PI) Reorganizei as discursões da tese para
“A argumentação mediando
transformar em um capítulo de livro
Escrita
1º Semestre
processos crítico-colaborativos
que
discute
a
argumentação
de 2017
no Projeto Digit-M-Ed”.
colaborativa.
Apresentação de trabalho no 9º
PUC (SP) Comecei a discutir sobre o
SIAC, intitulado: “Que
Oral e Escrita 2º Semestre silenciamento dos adolescentes, foco
argumentação possibilita a
formação de adolescentes
de 2017 desta pesquisa.
(des)silenciados?”
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Submissão de artigo de
qualificação complementar do
LAEL, com o título: “Por uma
educação dessilenciadora: uma
questão de linguagem”.
2ª qualificação desta pesquisa

Apresentação no IV SEDIAr,
com a comunicação: “A
argumentação multimodal e o
brincar na Educação Infantil”.

3ª Qualificação desta pesquisa

Escrita

PUC (SP) Apresentei uma discussão teórica com
base na pesquisa em desenvolvimento,
2º Semestre
aprendendo a organizar as ideias sobre
de 2017
dessilenciamento.

PUC (SP) Apontou-me a necessidade de
Oral e Escrita 2º Semestre reorganização dos conceitos de cultura
e as discussões sobre a Teoria da
de 2017
Atividade.
Essa comunicação foi em parceria
Buenos Aires com uma doutoranda do LAEL.
(AR)
Aprendi a redigir e a fundamentar a
Oral e Escrita
1º Semestre argumentação
multimodal
em
de 2018 processos de formação na escola, com
diferentes sujeitos.
Apontou-me a compreender a
PUC - SP necessidade de fundamentar o trabalho
Oral e Escrita 1º Semestre com discussões sobre agência e
de 2018 metodologia, na perspectiva dos
eventos dramáticos.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, com base em Oliveira (2016).
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5

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta seção, o foco da discussão é a argumentação que organiza as interações
discursivas dos participantes do Digit-M-Ed Parnaíba. No contexto em que esta pesquisa está
inserida, as situações discutidas são referentes aos dados selecionados e transcritos com base
em características argumentativas, enunciativas, discursivas e multimodais, concernentes ao
desenvolvimento da agência de adolescentes que participam do Projeto. No processo de
análise e interpretação, aponto momentos de interações, na maioria das vezes, em que os
adolescentes são ignorados, calados e/ou autorizados a participar. Destaco, também,
momentos em que se inserem livremente nos turnos, apresentando e justificando posições
concordantes ou controversas. Além disso, apresento trechos em que eles são questionados ou
questionam, contribuindo e ajudando outros a pensarem sobre como agir no Projeto, na escola
e em outros contextos.
Essas discussões, além disso, tomam como centrais os conceitos de argumentação para
submissão, argumentação para colaboração (LIBERALI, 2013, 2016), desenvolvimento de
agência (NININ e MAGALHÃES, 2017), silenciamento (FREIRE, 1967, 1981 [1970] 2011;
ORLANDI, 1992; FERRAREZI JR, 2014); e dessilenciamento (REIS, 2000; AMARAL,
2013). Esses conceitos, por sua vez, estão contemplados nas questões norteadoras desta
pesquisa: Como a argumentação se organiza nas interações discursivas dos participantes do
Digit-M-Ed Parnaíba? Como a argumentação cria oportunidades de desenvolvimento da
agência dos adolescentes, subsidiando um agir dessilenciado?
Vale sinalizar que a primeira fase do Digit-M-Ed Parnaíba foi assinalada por um
trabalho voltado para o tema: “Viver em família é tipo assim”. A escolha desse tema partiu de
um diagnóstico realizado em agosto de 2015, em salas de aula dos anos finais do Ensino
Fundamental da Escola Municipal Jacó, onde o Projeto foi, inicialmente, implantado. Tal
diagnóstico foi realizado pelos professores em quatro turmas do 8º ano do período da manhã,
em uma turma do 8º ano do período da tarde e em duas (2) turmas do 3º ciclo do período da
tarde, na modalidade EJA.
Sob minha coordenação, o diagnóstico foi planejado em reunião com os professores
dessa escola, momento em que uma pergunta foi definida para ser apresentada aos alunos, a
fim de gerar informações definidoras do tema. A pergunta construída foi a seguinte: que
situação atual tem marcado, de forma profunda, a sua vida? Em sala de aula os professores
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trabalharam a pergunta por meio da produção de redação, discussão em equipes, rodas de
conversas e/ou discutindo e anotando as respostas dos alunos no quadro branco.
Após respondida a pergunta, montei, na sala dos professores, com a ajuda da
professora de Arte, um painel para expor as sínteses das informações coletadas em cada sala
de aula, de modo que pudessem ser visualizadas pelos docentes e pelo núcleo gestor. Na
sequência, com o diagnóstico consolidado, realizei uma reunião com os professores e as
gestoras da escola para discutir os dados, a fim de definir um tema para a experiência inicial
do Digit-M-Ed Parnaíba. Entre os diferentes assuntos que surgiram, como: violência urbana,
consumo de drogas, acesso às tecnologias contemporâneas e liberdade dos jovens, o viver em
família foi a temática apontada pelos professores como a mais destacada pelos alunos e a mais
urgente a ser problematizada, pois, na maioria dos casos, os alunos sinalizaram: abandono
paterno, ausência da mãe em casa, violência dos padrastos, separação dos pais, morte,
doenças e falta de comunicação familiar.
Uma vez acordada essa temática, realizei várias reuniões com as lideranças do DigitM-Ed Parnaíba, a fim de planejar o Projeto. Durante as reflexões, pensamos em diferentes
situações vividas pelas famílias, que poderiam ser trabalhadas no Projeto, tais como: ir à
praia, fazer refeições juntos, assistir à televisão, fazer festas de aniversários, dentre outras. A
negociação sobre o que abordar no tema central “Viver em Família” voltou-se para o campo
das refeições, o uso de celular em casa e as festas natalinas. O tema foi reorganizado a partir
de uma linguagem mais próxima do universo juvenil, como sugeriu ALDali15, que
considerou a temática muito séria para atrair o interesse dos alunos. Em sua fala, ela usou a
expressão “tipo assim” e um dos líderes do Projeto sugeriu que fosse acrescentada ao tema,
passando, então, a “Viver em família é tipo assim”.
A proposta de discussão desse tema voltou-se para o viver bem em família como
experiência de cuidado mútuo, expandindo-se para reflexões sobre a convivência na escola,
instrumentalizada pelo uso de tecnologias digitais como o celular. Os principais conceitos
definidos pelos líderes do Projeto para a 1ª Fase do Projeto foram: família, cuidado mútuo e
multimídias.
Nessa direção, aponto, no quadro abaixo, os elementos da Atividade Workshop que
organizaram a primeira fase do Digit-M-Ed Parnaíba, em especial, o primeiro e o segundo
eventos:
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Quadro 18. Elementos da Atividade Workshop na 1a fase do Digit-M-Ed Parnaíba.
Elementos

Descrição

1º Workshop
2º Workshop
Questões para reflexão, imagens, vídeos e notícias veiculadas online e impressas em
Instrumentos
jornais.
Líderes do Projeto, alunos, diretora; coordenadora pedagógica, docentes e mãe de
Sujeitos
alunos.
Sistematização de reflexões sobre o viver experiências de cuidado mútuo em
momentos de encontro à mesa, em festas e no uso do celular para fortalecer as
Objeto
interações comunicativas em família, na escola e em outros espaços de convivência.
Líderes coordenam e gravam os encontros; junto aos demais participantes, fazem e
Divisão de
respondem perguntas, defendem, justificam e sintetizam pontos de vista.
Trabalho
Demais docentes, funcionários e gestores da escola; membros das famílias dos
Comunidade
participantes.
Defender pontos de vista concordantes e controversos; ouvir o outro para
compreendê-lo; fazer perguntas para entrelaçar vozes e oportunizar a fala para
Regras
todos.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Considerando esse contexto de produção dos dados, apresento, a seguir, o
desenvolvimento do 1º Workshop para, na continuidade, sinalizar as informações selecionadas
e transcritas que materializam as interações discursivas, envolvendo, especialmente, os
adolescentes durante a operacionalização do Digit-M-Ed Parnaíba. Tais dados foram
produzidos na primeira fase do Projeto, ocorrida no segundo semestre de 2015. As situações
analisadas e interpretadas foram extraídas do 1º e do 2º Workshops. O primeiro aborda as
refeições familiares à mesa; o segundo, o uso do celular na escola. Essa discussão é
apresentada nas duas subseções, a seguir.

5.1

Argumentação que emerge do 1º Workshop: refeições familiares à mesa

O 1º Workshop do Digit-M-Ed Parnaíba foi marcado pela discussão sobre as refeições
familiares à mesa, assunto integrante do tema “Viver em família é tipo assim”. O foco recaiu
na discussão do conceito de família. O evento ocorreu no dia 12 de setembro (sábado), das 8h
às 12h, na sala dos professores da E. M. Jacó. No momento do Workshop, estavam presentes
dezoito participantes, mobilizados para: problematizar o viver em família pelos participantes
do Projeto, principalmente, os adolescentes; exercitar a escuta, a apresentação de ideias e o
questionamento de pontos de vista diferentes; e possibilitar a integração entre a cultura da
escola e o cotidiano dos adolescentes.
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Nesse dia, o trabalho teve início às 9h, com um café da manhã pensado para, além de
alimentar os participantes, ser elemento de discussões sobre o viver em família. Após o café,
os participantes, reunidos em semicírculo, apresentaram-se. A LFa35 e a ALDali15 lideraram
as apresentações. Em seguida, o CLAfra41 apresentou a metodologia, a finalidade e o intento
do Projeto, exibindo um vídeo com um depoimento de um adolescente do Projeto Digit-MEd Ceará, destacando sua participação e a importância do Projeto para sua vida e a da escola.
Após esse momento, LIta55 liderou as discussões sobre a experiência do café da manhã. Na
continuidade, CLAfra41 coordenou um estudo relativo à história da alimentação e ao papel
da família nesse processo. O Workshop terminou com a avaliação do evento, coordenado por
LSté20.
O momento de discussão sobre o café da manhã à mesa é, nesta subseção, o foco das
discussões, porque ocorreram, nessa parte do Workshop, eventos dramáticos (VERESOV,
2012) que apontam para a importância de se analisar e interpretar como a argumentação
organiza as interações discursivas dos participantes do Projeto, em especial, dos adolescentes.
Esses eventos são oportunos para o acesso às evidências de colaboração que viabilizam a
constituição da agência dos adolescentes para a construção de possiblidades de
dessilenciamento, oportunidade para se perceber a ocorrência de submissão desses sujeitos
por meio de discursos autoritários, caracterizando uma formação para silenciamento.
Focalizo, a seguir, as reflexões sobre o café da manhã, organizado para fazer acolhida
e para possibilitar discussões sobre o tema central do Digit-M-Ed Parnaíba, o “viver em
família é tipo assim”. Para esse momento inicial, cujo propósito era recepcionar os
participantes do Projeto, uma mesa posta com o café da manhã foi preparada na sala dos
professores, com diferentes tipos de alimentos e seus respectivos utensílios.
A proposta de montar uma mesa de café nesse primeiro Workshop surgiu da
necessidade de alimentar os participantes, mas, especialmente, com a intencionalidade de
produzir reflexões sobre essa experiência. Dessa forma, optou-se por trazer o cotidiano das
refeições dos participantes para o cenário e produzir novos olhares e posições reflexivas sobre
alimentar-se em família, tendo como base textos e vídeos sobre a situação em foco, que foram
previamente compartilhados e discutidos entre os líderes.
No encadeamento das ações do evento, as discussões têm início quando o grupo
termina as refeições e está sentado em semicírculo, frente à mesa do café. Estão presentes no
evento: quatro professores, divididos em dois grupos – o primeiro, à direita da mesa e o
segundo, no início do semicírculo à esquerda; a coordenadora pedagógica e a diretora escolar,
posicionadas em cadeiras à esquerda, juntamente com o coordenador do Projeto; cinco lideres
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organizadores do Workshop, posicionados à esquerda; uma líder na posição central,
juntamente com um aluno e sua mãe. Além disso, à esquerda, entre o coordenador do Projeto
e a coordenadora da escola, ficou posicionada uma aluna da referida escola e, também, líder
do Digit-M-Ed Parnaíba.
Na função de líder das reflexões, LIta55, multimodalmente, coloca-se em pé, atrás da
mesa, em posição central na sala, para coordenar as discussões. Ela faz a abertura das
reflexões sobre a vivência do café. Durante sua fala inicial, em tom moderado, caminha
lentamente, movimenta bastante os braços e as mãos, em sintonia com o que fala, de maneira
a explicar o que faríamos naquele momento. Para isso, usa um powerpoint, apresentando as
perguntas pensadas para discutir a experiência do café da manhã à mesa. A pergunta inicial,
disparadora das reflexões sobre o café da manhã, foi:

LIta55: Como estava o ambiente do café da manhã?

No momento das descrições sobre o café, respondendo à pergunta, os participantes
apresentaram reflexões gerais, validadas no grupo a partir das experiências dos presentes,
inclusive dos adolescentes, que são perguntados sobre esse momento inicial do evento. O
adolescente APed15 interage, participando da reflexão. Nesse ato, os principais pontos
sinalizados foram: fartura e escassez de alimentos nas refeições familiares; praticidade dos
alimentos industrializados, facilitando o viver o cotidiano com diferentes atividades;
necessidade de uma reeducação alimentar; falta de interesse em querer fazer diariamente os
alimentos; e perdas e ganhos de sentar-se à mesa para tomar café com a família. Foi possível
perceber, nessa discussão, que os adultos entrelaçaram vozes, analisando e refletindo sobre a
pergunta feita, mas as discussões não atingiram os adolescentes de forma expressiva para
promover uma argumentação colaborativa (LIBERALI, 2013, 2016).
Os dados do quadro 19, a seguir, exemplificam as dificuldades de instaurar um
movimento de argumentação para colaboração envolvendo os adolescentes. Foram
selecionados do instante em que a discussão tratava de fartura e de falta de alimentos na
maioria dos lares brasileiros. Esse momento do Workshop motivou a transcrição, a descrição e
a análise dessas interações, considerando a interlocução de CLAfra41 com o adolescente
APed15 e a participação de MRo46, a saber:
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Quadro 19. Movimento da argumentação nas interações discursivas com o adolescente APed15.
Fala

Ação

CLAfra41: Eu estava pensando
que muitas vezes a gente está com
a mesa farta... e será que a gente
compreende ... como aquilo foi se
construindo? Por exemplo, se a
gente pensar no pão... Aí, lá está a
gente comendo o pão. Será que eu
consigo lembrar ... que aquele pão
.... como ele chegou à minha
mesa? Alguma vez já pensou...
APed15? Assim, (você) tá
comendo alguma coisa, como é
que ela chegou a::: aqui pra mim?
Alguma vez já pensou sobre isso?
Assim,
(por
exemplo),
tá
comendo um pão. É:: você pensa
“como esse pão chegou até aqui”?
Já imaginou... pensou sobre isso?
Quem produziu? Quem estava...?
Alguma coisa assim...?

CLAfra41 toma o turno e, em tom
baixo, faz algumas reflexões sobre
o assunto em pauta. Aos poucos,
movimenta o corpo para frente, mas
com uma leve inclinação da cabeça
direcionada para APed15, que olha
atentamente
para
CLAfra41
(imagem 1).

APed15:
((balança,
negativamente, a cabeça e de
forma bem discreta))

Imagem

Observações
CLAfra42 marca sua fala com várias
perguntas,
pausas
frequentes,
repetições
de
questões
que,
inicialmente, são direcionadas a todo o
grupo, mas depois voltam-se para
APed15, indicando que vai fazer
perguntas a ele (imagem 1).

imagem 1

Ao fazer indagações ao adolescente,
CLAfra41 coloca a maioria dos
presentes voltada para APed15,
aguardando sua resposta.
O adolescente aparenta estar atento e
escutar as questões apresentadas por
CLAfra41, mas com certo espanto e
tensão,
demonstrando
sentir-se
desconfortável em razão de ser
evidenciado (imagem 2).

CLAfra41 faz, em seguida,
perguntas para APed15. Todos os
presentes
voltam-se
para
o
adolescente que, olhando para
CLAfra41, move apenas as
sobrancelhas para cima e, com a
boca
semicerrada,
movimenta
sutilmente a cabeça de um lado
para outro (imagem 2).

APed15 responde às questões por
meio da postura corporal: movimentos
lentos das sobrancelhas e o balançar da
cabeça, parecendo dizer que nunca
pensou no assunto, não sabe ou não
quer responder (imagem 2).
imagem 2

A interação entre CLAfra41 e APed15
parece não expandir o pensamento do
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CLAfra41: Será que...
((se
dirigindo ao aluno)). É::...
((olhando para os demais
participantes)). E:: os outros?
Será que a gente pensa... onde o
trigo foi preparado? Quem estava
lá? Quem estava colhendo até
chegar, né? (...)

adolescente, devido à abordagem
insistente que dá a entender que as
circunstâncias impedem o adolescente
de se expressar verbalmente. No
entanto, ele resiste às indagações,
respondendo-as de forma não verbal.

Em resposta, CLAfra41 procura
fazer
novas
perguntas
ao
adolescente, mas recua e volta os
questionamentos para o grupo
(imagem 3).

CLAfra41
procura
refazer
as
perguntas para o adolescente, mas
recua direcionado os questionamentos
para todo o grupo (imagem 3).

((Minutos depois))
MRo45: É uma aprendizagem
assim muito interessante, né. Cada
um tem uma fala né? Cada um
tem uma colocação. Oh, essa
pergunta mesmo que o CLAfra41 MRo45 se posiciona sobre as
fez para o APed15. Eu achei discussões, apontando para APed15
muito importante. É uma coisa que, por sua vez, afasta os olhos
assim que a gente pode achar dela, mas escuta o que diz MRo45,
SIMPLES. Que ele perguntou, com os ouvidos em sua direção
né? Se ele já pensou quando ele tá (imagem 4).
comendo. Foi sobre o pão,
CLAfra41, que você perguntou?
Como ele chega à mesa, né? Eu
Tenho 45 anos de idade eu
NUNCA tinha pensado isso no
momento de me alimentar. Eu, eu
sempre agradeço pela refeição, né.
Pelo alimento. Mas, de pensar
assim como chegou, como chegou
até aqui. Eu nunca tinha... parado
para pensar isso aí. Então, é assim
uma coisa muito interessante.
Legenda: A = Aluno; CL = Coordenador e Líder; M = Mãe de aluno.

imagem 3

imagem 4

MRo45 faz uma síntese das
discussões, colocando em relevo a
importância de várias formas de
pensar. Ela destaca, especialmente, as
provocações de CLAfra41 para
APed16, fortalecendo o ponto de vista
em pauta por meio de uma posição de
concordância, mas, também, de
avaliação positiva sobre o que foi
discutido, como mostra a ênfase
“NUNCA”. APed15 responde a
interação por meio de uma escuta
atenta, ao tempo que mantém-se
afastado e resistindo ao que diz
MRo45 (imagem 4).

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.
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Considerando os dados do quadro, é possível perceber que

CLAfra41,

multimodalmente, por meio de mecanismos corporais, sonoros e discursivos, tenta organizar
uma argumentação para mobilizar a atenção dos presentes. Ele parece revelar o desejo de que
mais vozes se entrelacem à dele, para discutir seu ponto de vista, para impulsionar o pensar
dos participantes sobre o assunto em pauta, buscando preparar um cenário propício ao diálogo
sobre fartura e escassez nas mesas das famílias (onde o trigo foi preparado? Quem estava lá?
Quem estava colhendo até chegar, né? (...)). Esses enunciados são expressos, no âmbito não
verbal, pelo uso de pausas, sinalizando hesitação (a gente está com a mesa farta ... e será que
a gente compreende ... como aquilo foi se construindo?) e pelo prolongamento de vogais
(como é que ela chegou a::: aqui pra mim?), apontando uma possível defesa de um ponto de
vista, que CLAfra41 assume, de modo a buscar de todos a adesão às suas ideias.
Do mesmo modo, CLAfra41, verbalmente, parece buscar o engajamento do grupo
para responder às suas indagações. Em seu enunciado, utiliza questões controversas e de
entrelaçamento de vozes, voltadas ao assunto em questão (Eu estava pensando que muitas
vezes a gente está com a mesa farta... e será que a gente compreende ... como aquilo foi se
construindo? Por exemplo, se a gente pensar no pão... Aí, lá está a gente comendo o pão.
Será que eu consigo lembrar ... que aquele pão .... como ele chegou à minha mesa?). O líder
usa a expressão “a gente” várias vezes, o que sugere que ele intenciona fazer uma provocação
para que os participantes se pronunciem, para que diferentes vozes participem da enunciação
e que todos sintam-se enunciadores e compartilhem suas posições sobre o conteúdo.
No entanto, em todo esse movimento multimodal, CLAfra41 parece direcionar os
presentes para uma visão de verdade única, de que as pessoas não compreendem ou que
deveriam pensar sobre a produção e a circulação dos alimentos que chegam à mesa, o que
parece uma tentativa que se encaminha para alinhar pensamentos iguais. Isso torna-se mais
dramático quando o líder prossegue com seu ponto de vista, antes que alguém do grupo tenha
tempo de se pronunciar, demonstrando, desse modo, querer a atenção especial de um
participante, o APed15 (imagem 1). Essa situação parece ocorrer pelo movimento
sincronizado de CLAfra41, ao levar o corpo para frente, destacando-se no semicírculo, com a
cabeça voltada para o lado esquerdo, justamente para onde está posicionado o adolescente, e,
olhando diretamente para ele, faz as perguntas: Alguma vez já pensou... APed15? Assim,
(você) tá comendo alguma coisa, como é que ela chegou a::: aqui pra mim? Alguma vez já
pensou sobre isso? Assim, (por exemplo), tá comendo um pão. É:: você pensa “como esse
pão chegou até aqui”? Já imaginou... pensou sobre isso? Quem produziu? Quem estava...?
Alguma coisa assim...? CLAfra41 usa o advérbio “assim” duas vezes, ao abordar o

116

adolescente, remontando a ideia de conclusão, de que o adolescente deveria pensar nessa
direção sobre os alimentos que chegam à sua mesa.
O adolescente, ao longo das discussões, parece mostrar-se interessado (imagens 1 e 2)
enquanto CLAfra41 fala. É possível perceber isso observando seus ombros e a cabeça
voltados para frente, acompanhando os falantes, indicando atenção. Contudo, ao ser abordado
por CLAfra41, ele se mantém imóvel, olhando para o líder, parecendo sentir-se incomodado e
tenso ao ser indagado (imagem 2). A posição de ouvinte parece ser confortável para APed15,
mas é tirado dessa posição quando é provocado a falar. Nessa situação, o adolescente
responde, tímida ou forçadamente, de forma séria e por meio de gesto: balançando a cabeça
na horizontal com afirmativa negativa e silenciosa (imagem 2). Ao responder não
verbalmente, o adolescente parece não demonstrar clareza quanto ao fato de assumir não ter
pensado no que diz CLAfra41; não sabe responder ou que não quer responder perguntas
sobre o processo de circulação dos alimentos.
Nesse contexto, três aspectos merecem atenção: o modo como o adolescente é
abordado para responder vários questionamentos; a expectativa dos outros participantes,
demostrando esperar uma resposta (imagem 2); e as perguntas que trazem em si a antecipação
de uma posição sobre o assunto discutido. Essas situações apontam para duas reflexões. A
primeira, quanto à desarmonia na interlocução produzida entre CLAfra41 e APed15 e,
também, entre o adolescente e os demais participantes que aguardam seu posicionamento,
influenciando no que parece ser um ato de resistência do adolescente para não se expor
publicamente; a segunda, quanto ao direcionamento do líder para que o adolescente acate sua
visão sobre o tema em foco, produzindo uma argumentação persuasiva e convincente
(ARISTÓTELES, [350aC] 2005; PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, [1958] 1996),
aproximando-se da ideia de que esse modo de agir não expande o pensar do adolescente, mas
o mantém submisso e, consequentemente, o silencia.
Ao olhar esse cenário, é possível notar que parece haver uma possibilidade de
argumentação para colaboração, quando o líder faz perguntas que, por sua natureza
argumentativa, instauram um processo de reflexão (NININ, 2013), inclusive tirando o
adolescente da posição de ouvinte, chamando-o a participar das reflexões. No entanto, o modo
como o discurso de CLAfra41 é instaurado estanca o processo inicial de colaboração, não
contribuindo para o desenvolvimento do adolescente e para novas possibilidades de entender
a discussão em pauta. Somente a boa intenção do líder, de promover entrelace de vozes entre
os participantes, não foi suficiente para produzir colaboração crítica (MAGALHÃES, 2011).
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Nessa interação discursiva, é importante destacar: parece, inicialmente, que o ato de
resistência e autosilenciamento verbal de APed15 ocorreu como uma não submissão,
entendida como uma desobediência às regras de participação e à autoridade do líder,
aproximando-se do indício de uma característica que, se somada a outras, produz agência
transformativa (NININ e MAGALHÃES, 2017); parece, também, que o líder agiu como
questionador e problematizador do conteúdo. Todavia, a recusa do aluno a apresentar um
posicionamento, aceitando ou não o ponto de vista do líder, que, por sua vez, apontou para
uma ótica única, uma verdade estabelecida, silenciando quem não pensa do mesmo modo que
ele, marca, como discutem Marques e Silva (2008) e Freire (1981, [1970] 2011), uma cultura
de silenciamento, enraizada socialmente como um processo histórico e cultural que mantém
os sujeitos sob a sujeição e o assujeitamento de outros, espelhamento maior da vida cotidiana.
Impor uma ideia para convencer o outro e, também, autosilenciar, forçosamente, para não se
expor ou por timidez parecem indicar consciência hospedeira de uma visão de mundo
construída com base em uma formação opressora (FREIRE, [1970] 2011).
Nesse tipo de cenário, como o do Workshop e, também, na sala de aula, é importante
sinalizar que discussões em um grupo maior, muitas vezes, acabam por centralizar as falas em
poucas pessoas, fortalecendo a oportunidade para os tímidos, de não se pronunciarem, e a
manutenção das ideias, para que não sejam discutidas criticamente. Essa realidade demanda
refletir sobre a importância de um padrão colaborativo de mutualidade (NININ, 2013) nos
contextos de interação. Exige, ainda, a superação de relações dominadoras em contexto
educacional, em prol de favorecer processos que viabilizem o reconhecimento crítico das
formas naturalizadas de pôr em silêncio os estudantes, fator que, por sua vez, demanda uma
reorganização, visando a uma prática libertadora (FREIRE, 1967, 1981, [1970] 2011).
Essa possibilidade, segundo Freire (1967, 1981, [1970] 2011), Orlandi (1992),
Ferrarezi Jr (2014) e Amaral (2013), tem início na reorganização do modo como se tem
abordado e gerenciado os processos de educação, produzindo educadores silenciados e
silenciadores, bem como, alunos silenciados, submissos, condicionados ao papel de receptores
passivos de conhecimentos transmitidos por seus professores. O desafio para o Digit-M-Ed
Parnaíba e, também, para as escolas é oportunizar espaços para que os alunos aprendam a
emitir posicionamentos e os assumam, visando a uma compreensão compartilhada, sem que
sejam coagidos, mas que se sintam livres para expressar o que pensam e sentem, criando
atitudes de mente aberta, revendo e transformando pontos de vista não concluídos, como
apontam Mateus (2013) e Liberali (2013, 2016).
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Em situações colaborativas, como discute Mateus (2013), é relevante buscar pontos
fortes em todas as posições. Nessa perspectiva, retomando as interações discursivas nos dados
do quadro 19, é importante destacar, também, que as indagações de CLAfra41, como: “onde
o trigo foi preparado? Quem estava lá? Quem estava colhendo até chegar, né?”, mesmo
antecipando seu pensamento e direcionando a um tipo de posição concluída, produz reflexões.
O ponto de vista apresentado sobre o pão não era conhecido da maioria dos participantes, no
entanto, contribuiu para que se pensasse sobre ele, mesmo sem posições discordantes, como
mostra o enunciado de MRo45: “[...] Eu Tenho 47 anos de idade eu NUNCA tinha pensado
isso no momento de me alimentar. Eu, eu sempre agradeço pela refeição, né. Pelo alimento.
Mas, de pensar assim como chegou, como chegou até aqui. Eu nunca tinha... parado para
pensar isso aí”.
MRo45 parece aceitar a posição de CLAfra41, expressar, em sua fala e por meio
ênfase multimodal à palavra “NUNCA”, o fato de não haver, anteriormente, pensado sobre o
assunto dessa forma como expôs o líder. MRo45, por sua vez, acrescenta algo a discussão
(Eu, eu sempre agradeço pela refeição, né. Pelo alimento...): a importância de agradecer o
alimento posto à mesa. Nesse momento, ela parece demonstrar ter um ponto de vista que é
parte da resposta (MATEUS, 2013) do assunto discutido e que, somada a posição de
CLAfra41, favorece a ampliação das discussões. Tal situação envolve APed15, quando
MRo45 o cita verbalmente (Oh, essa pergunta mesmo que o CLAfra41 fez para o APed15. Eu
achei muito importante.) e aponta o polegar direito em sua direção (imagem 4), provocando o
adolescente a responder a interação por meio de escuta atenta, mas, também, distanciado do
que diz MRo45.
Nesse processo, não ocorre somente argumentação para submissão, mas é possível
observar, também, que há, nas interações discursivas entre CLAfra41, APed15 e MRo45,
indícios da possibilidade de construção de cenários marcados por argumentação colaborativa
(LIBEALI, 2013, 2016) no decorrer do Digit-M-Ed Parnaíba, pois temos: o líder, CLAfra41,
que pergunta, provocando o pensar dos participantes e o envolvimento do adolescente (É::
você pensa “como esse pão chegou até aqui”? Já imaginou... pensou sobre isso? Quem
produziu? Quem estava...?); o aluno, APed15, atento, que, ao escutar e dar importância aos
posicionamentos apresentados pelos falantes, responde por meio do movimento da cabeça,
acenando negativamente, posicionando o ouvido em sinal de escuta cuidadosa; a mãe,
MRo45, que concorda e avalia as discussões, acrescentando elementos (É uma aprendizagem
assim muito interessante, né; Eu, eu sempre agradeço pela refeição, né).
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Focalizando o papel de APed15 nas interações, temos um sujeito que põe em relevo
uma resposta não verbal, o movimento da cabeça para responder perguntas. No entanto,
chama atenção o fato de esse aluno agir de modo atento, como quem escuta o outro,
produzindo uma dialogia, perspectiva bakhtiniana. Ao responder movimentando a cabeça e
escutando atentamente os falantes (imagem 1), o adolescente mostra-se ativo nas interações,
tanto quanto os locutores, pois “ao se posicionar responsivamente, o sujeito interfere no fluxo
da cadeia comunicativa discursiva não apenas respondendo, mas convocando respostas de
outrem” (BRAIT e MAGALHÃES, 2014, p. 14). Nesse sentido, o adolescente diz algo no seu
silêncio, no movimento postural e na escuta atenta ao seu interlocutor. Ele elabora o que
sente, sobre como se sente ao ser indagado, e parece ser compreendido, pois CLAfra41
procura fazer novo questionamento ao adolescente, embora recue e faça a pergunta a todos
(Será que... ((se dirigindo ao aluno)). É::... ((olhando para os demais participantes)). E:: os
outros?).
Ao escutar atentamente e responder ao seu interlocutor, APed15 mostra indícios de
que tem potencial para ser e se constituir como agente relacional e transformador (NININ e
MAGALHÃES, 2017), pois é capaz de escutar e agir com o outro, inclusive, argumentando
com todo o corpo no momento de expressar algo e passar uma mensagem aos participantes do
Projeto. Isso significa que a produção de relações, nessa perspectiva, cria bases para que
processos transformativos sejam instaurados, pois, respaldado no que se projeta como
possível construção processual de vivências colaborativas no Digit-M-Ed Parnaíba e em
outros contextos, nenhum processo transformativo ocorre sem os conflitos, sem incoerências e
sem uma aprendizagem aberta para novas formas de agir e de organizar os cenários
educacionais.
Considerando isso, retomo a sequência das reflexões sobre o café à mesa, sob a
liderança de LIta55. Ela focaliza uma questão sobre como os participantes se sentiram à mesa
do café. O ponto central nos enunciados é a sensação de mal-estar que muitas pessoas têm ao
se alimentar desacompanhadas a mesa. A pergunta lançada pela participante é disparadora
para as discussões:

LIta55: Como você se sentiu durante o café?
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Quadro 20. Movimento da argumentação nas interações discursivas com a adolescente ALDali15.
Fala

Ação

LDani24: (Meu almoço) é com a vovó e com a
ALDali15. São as pessoas que estão no
momento em casa, né? Mas, no café da manhã
mesmo, já isso não... (...).
DNete43: Muita gente não suporta tomar café
sozinho, né? E ((sorrindo)) precisa sempre ir
atrás de alguém para tomar café ( ).

A LDani24 assume o turno e
se
posiciona
sobre
o
conteúdo. Ela usa as mãos
em movimentos constantes e
olha em várias direções,
quando fala (imagem 5).

CLAfra41: No seu caso é assim, é?
ALDali15: A mesma coisa lá em casa também
(...)
DNete43: [Não::.
ALDali15: [Dia de segunda-feira... (...).
DNete43: [Eu, eu não tenho muito isso não! Eu
tomo meu café sozinha, mas, ... ((sorrindo)).
Mas, eu vejo... Eu lembrei da minha irmã. Ela
não SUPORTA tomar café sozinha. Ela tinha
(...)

A DNete43 toma o turno de
LDani24 e se posiciona
sorrindo (imagem 6). A
ALDali15 diz alguma coisa,
mas é interrompida por
DNete43,
que
continua
falando.

LTely23: Eu não gosto de almoçar sozinha
(sussurro).
DNete43: TÁ BOM ((sorriso )).
LFa35: Por que se alimentar sozinho é ruim?
((Nesse momento um professor e uma
professora conversam baixinho entre si
chamando a atenção)).

Observações
LDani23 inicia o turno com
empolgação na fala e nos gestos,
mas tem o turno tomado por
DNete43, que apresenta um
ponto de vista pronto e busca
adesão ao seu pensamento
(imagem 5).

imagem 5

DNete43 coloca sua posição e
sorri, ao evidenciar que existem
pessoas que não conseguem
comer
sozinhas
à
mesa
(imagem 6). Enquanto DNete43
fala, a adolescente ALDali16
busca, por iniciativa própria,
posicionar-se. Ela falou algumas
coisas, mas não recebeu atenção
dos demais participantes.

imagem 6

ALDali15 continua interessada
em se posicionar, pois seu
tronco e cabeça voltam-se para
quem fala, aguardando uma
oportunidade de colocar seu
ponto de vista. Minutos depois,
ela faz uma nova tentativa de
fala, mas em tom baixo, não
conseguindo espaço.

ALDali15, com o tronco e a
cabeça voltada para dentro
do semicírculo, acompanha
as falas (imagem 7).

LFa35: [Mas, por que...? Por que é ruim?
DNete43: [quer me acordar para eu tomar café
com ela.

Imagem

ALDali15
tenta
falar
novamente, mas em tom
baixo e não recebe atenção.
CLAfra41,
multimodalmente, aponta o
dedo indicador da mão
esquerda para ALDali15
(imagem 7).
imagem 7
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CLAfra41: Como é ((dirigindo-se
professores que conversam entre si))?

aos

LFa35: Por que se alimENTAR sozinho é ruim?
LTely23: Muito ruim.

DDinha57 toma o turno e
direciona para outra situação.

CLAfra41 : A ALDali15 estava falando aqui
((apontando para ela)).
DDinha57: Vocês dois cochicharam aí o quê
((referindo-se aos professores que falavam
entre si))? Socializem?

Nesse momento,
CLAfra41
chama
a
atenção,
multimodalmente, de todos, para
que oportunizem a fala da
adolescente (imagem 7). No
entanto, DDinha57 toma a
palavra e direciona a atenção de
todos para outra discussão.

Legenda: AL = Aluna e Líder; CL = Coordenador e Líder; D = Docente; L= Líder.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador.
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Os dados do quadro mostram que as dicussões provocadas por LIta55 têm início com
LDani24, agindo responsivamente ao falar sobre reunir-se à mesa com a família ((Meu
almoço) é com a vovó e com a ALDali15. São as pessoas que estão no momento em casa, né?
Mas, no café da manhã mesmo, já isso não... (...).). No entanto, seu enunciado é interrompido
quando DNete43 se pronuncia (Muita gente não suporta tomar café sozinho, né? E
((sorrindo)) precisa sempre ir atrás de alguém para tomar café ( ).), tomando o turno e, ao
mesmo tempo em que fala do tema em foco, sorrindo (imagem 6), como se ironizasse a
situação que aponta. Em seu enunciado, deliberadamente, a professora, por meio da locução
de intensidade “muita gente”, chama atenção para o fato de que um grande número de pessoas
não suporta fazer refeições sozinhas. Porém, utiliza a expressão “né?” em sua afirmativa,
correspondendo à contração de “não é”, que pressupõe uma solicitação de confirmação de
outros, a respeito do que diz.
Seguindo com a discussão, CLAfra41 apresenta uma questão controversa e de
esclarecimento para DNete44 (No seu caso é assim, é?), a fim de expandir o ponto de vista da
docente. Nesse ínterim, a adolescente ALDali15, que se encontra curvada à frente, parecendo
interessada na conversa (imagem 7), insere-se na discussão por iniciativa própria,
respondendo à pergunta de CLAfra41 (A mesma coisa lá em casa também (...)), pautada em
sua realidade familiar; no entanto, não recebe atenção do grupo. Nesse momento, tomando o
turno, DNete43 responde à pergunta (Não::), simultaneamente à fala da adolescente, mas a
docente, por sua vez, garante o domínio da fala e continua apresentando seu posicionamento,
afirmando: [Eu, eu não tenho muito isso não! Eu tomo meu café sozinha, mas, ...
((sorrindo)).
Ao responder a pergunta do CLAfra42, a professora sinaliza que, em seu caso, não se
sente incomodada em se alimentar sozinha; em tom enfático, usa a palavra “SUPORTA”,
sorrindo, de forma a demonstrar ironia, ao dizer que sua irmã enquadra-se no perfil de pessoas
que não se sentem bem estando sozinhas à mesa para alimentar-se. Nesse ínterim, a LFa35
apresenta, concomitamente à fala de DNete43, uma questão controversa: “Mas, por que...?
Por que é ruim?”. Ela solicita uma justificativa para o motivo gerador de insatisfação nas
pessoas em se alimentar sem a companhia de outras. DNete43 não responde ao
questionamento de LFa35, pois está sussurrando, de forma inaudível, a outra docente.
Em seguida, em forma de sussurro, mas audível, e olhando para os lados como se
quisesse captar o apoio de alguém, LTely23 se posiciona, dizendo: “Eu não gosto de almoçar
sozinha”. Parece que essa fala sussurrada tem a intenção de contradizer o posicionamento da
DNete43, que também parece ter deixado claro não considerar importante e nem se sentir
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desconfortável alimentar-se sozinha à mesa. LTely23, ao sussurrar, aponta a um possível
incentivo para que outros se posicionem, contribuindo e comprometendo-se em buscar a
participação de outros, não centralizando em sua prática individual a discussão em pauta.
Na sequência, LFa36 insiste na mesma pergunta controversa, até então não
respondida. Dessa vez, reorganizando a questão (Por que se alimentar sozinho é ruim?),
direcionada os participantes. No momento, alguns conversavam paralelamente, parecendo ser
sobre o assunto em pauta, mas sem compartilhamento no grupo. Diante disso, CLAfra41 faz
uma intervenção (Como é?) direcionada aos que conversam em separado, pedindo
posicionamento para a pergunta de LFa35, tentando trazê-los para a discussão compartilhada.
Em seguida, LFa35 reafirma sua indagação, direcionando-a aos docentes que conversam e,
dessa vez, dando ênfase ao tom, na pergunta (“Por que se alimENTAR sozinho é ruim?).
Alguns segundos se passam e os docentes continuam conversando entre si sem que os demais
entendam o que falam. Diante de tal caso, CLAfra41 insiste, convocando e indagando os
docentes a compartilharem seus pontos de vista: “Como é?”. Nesse momento, LTely23
expressa sua posição, firmemente, respondendo à pergunta em foco (Muito ruim). Por meio da
palavra “muito”, a líder intensifica a qualidade contida no adjetivo “ruim”, mas não justifica e
também não é questionada a justificar sua posição.
Buscando outros posicionamentos quanto à pergunta em pauta, CLAfra41 volta sua
atenção para ALDali15 e, multimodalmente (imagem 7), aponta um dos dedos da mão
esquerda para a adolescente, dizendo: “A ALDali15 estava falando aqui”. CLAfra41 parece
chamar a atenção de todos para o que imagina ser o desejo de participação da adolescente,
uma vez que sua postura na cadeira, com o tronco e a cabeça inclinados para frente (imagem
7), permite presumir que ela está envolvida nas reflexões e que deseja posicionar-se quanto às
discussões que estão ocorrendo. No entanto, mesmo com o esforço de CLAfra41 para inserir
ALDali15 nas reflexões, ela não teve seu espaço de fala garantido, porque DDinha57 assume
o turno e direciona o foco, novamente, para os docentes que estão conversando, pedindo a
socialização da conversa paralela (Vocês dois cochicharam aí o quê ((referindo-se aos
professores que falavam entre si))? Socializem?).
Os enunciados inseridos nos dados são marcados por linguagem verbal e não verbal,
implicando uma argumentação via multimodalidade, discutida por Liberali (2016), com base
nos estudos vygotskyanos e em Kress (2010). Nessa organização da linguagem, é possível
perceber como a argumentação configura-se nas interações discursivas dos participantes, por
meio de mecanismos verbais, como: apresentação do ponto de vista de DNete43 (Eu lembrei
da minha irmã. Ela não SUPORTA tomar café sozinha.); questão controversa e de
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esclarecimento, apresentada por LFa35 (Mas, por que...? Por que é ruim?); contestação de
ponto de vista, por LTely23 (Eu não gosto de almoçar sozinha); e por meio de mecanismos
não verbais, marcados por sussurros de LTely23 e DNete43 e sorrisos de DNete43, para
expressarem pontos de vista diferentes. Via postura corporal, tendo o corpo voltado para o
centro do semicírculo e olhando atentamente para os falantes, a participante ALDali15
demonstra interesse em participar das discussões. Também não verbalmente, CLAfra41
aponta o dedo para ALDali15, de modo a chamar a atenção do grupo a respeito da vontade da
adolescente de participar e de não encontrar espaço.
Vale ressaltar que, nesse contexto de conflito de opiniões e de ideias quanto ao um
sujeito sentir-se bem ou mal alimentando-se sozinho ou acompanhado, as interlocuções
parecem apontar para o intento do Workshop e, consequentemente, do Digit-M-Ed Parnaíba.
Isso porque uma das regras de participação nessa atividade é que todos devem ter espaço para
voz, vez e decisão.
No entanto, o critério é desconsiderado quando a adolescente ALDali15 procura
inserir-se nas reflexões e não encontra espaço para emitir seu pronunciamento ([Dia de
segunda-feira (...)), sendo interrompida por DNete43, que toma o turno. Também sua postura
corporal no momento das discussões (imagem 7) – tronco e cabeça voltados para quem fala –
parece aguardar uma oportunidade para expor seu ponto de vista.
Isso se intensifica quando CLAfra41 procura chamar a atenção de todos, por meio de
fala (ALDali15 estava falando aqui) e de gestos ao apontar o dedo para a adolescente
(imagem 7), para que sua participação ocorra nas discussões, mas não tem êxito em sua
intenção, pois uma das participantes, DDinha57, direciona a atenção de todos para os
professores, que conversam paralelamente (Vocês dois cochicharam aí o quê?).
Momentos dramáticos (VERESOV, 2012) envolvendo a adolescente são vivenciados
nessas interações, em que os princípios da colaboração como mutualidade, responsividade,
deliberação, alteridade, ponderação e interdependência (NININ, 2016) são evidenciados,
apontando as contradições do processo educacional e demandando reorganização no modo
como os adolescentes são percebidos e inseridos no processo de constituição de agência
relacional e transformativa (NININ e MAGALHÃES, 2017).
Nesse contexto envolvendo a adolescente, parece que a argumentação não se constitui
colaborativa, porque dá indícios de que houve a manutenção de desigualdade nas relações
entre os adultos e a adolescente, caracterizando um momento em que as diferenças não são
consideradas no processo, como aponta Mateus (2016), remetendo a indícios de silenciamento
(FREIRE, 1967, 1981, [1970] 2011; ORLANDI, 1992; FERRAREZI JR, 2014). Desse modo,

125

os enunciados (verbal e não verbal) apontam para um não compartilhamento de significados,
porque diferentes objetivos nas interações dos interlocutores são mobilizados. Por exemplo:
CLAfra41 procura inserir ALDali15 nas discussões; LDani24 focaliza suas experiências;
DNete43 e LTely23 compartilham suas experiências sobre o tema discutido e firmam
posições discordantes; LFa35 e CLAfra12 parecem buscar, por meio de perguntas, posições
justificadas sobre o assunto para provocar e expandir as ideias; CLAfra41 e DDinha57
procuram organizar as discussões para que as conversas paralelas sejam evitadas e/ou
compartilhadas; e, especialmente, ALDali15 procura apresentar pontos de vista e não tem
espaço nesse momento do Workshop. Nesse contexto, o movimento argumentativo parece não
ser colaborativo, uma vez que a discussão está orientada para visões diferentes e não
negociadas sobre o agir e o pensar a respeito das refeições coletivas à mesa.
Diante dessa realidade, é importante destacar que as desigualdades sociais são
reproduzidas em todos os espaços de interação, em maior ou menor escala, quando envolve
poder, ser e conviver. No Digit-M-Ed Parnaíba essa situação é um desafio a ser superada, uma
vez que o contexto escolar ainda é modelo para outros processos educacionais. Na escola, por
exemplo, a expectativa é de que o aluno seja mantido calado, falando apenas quando
autorizado. Os alunos, em geral, são vistos sem admiração e valor, com uma participação em
momento de reflexão que parece não dizer nada; não escutá-los parece não significar nada.
Esse momento demanda ruptura e criticidade quanto ao modo como os alunos são impedidos
de ter voz, vez e poder de atuação.
Quando o contexto de formação envolve os adolescentes, parece que os conflitos
ficam mais intensos e intrigantes, pois a visão hegemônica sobre a adolescência volta-se para
o biológico. Nesse caminhar, generaliza-se a ideia de que os adolescentes precisam ser
controlados para que não tornem o ambiente transgressor – pelo menos até que obtenham a
maturidade dos adultos, como discutem Bock (2007) e Calligaris (2014). Entretanto, no
cenário apresentado nos dados do quadro, é possível perceber que foram os adultos que
vivenciaram uma inversão na forma de participação, demonstrando que conversas paralelas,
independem de maturidade. Muitas vezes, os adultos preferem ignorar os adolescentes, não
levá-los a sério, porque parecem acreditar que estes não têm ou não alcançaram a
responsabilidade dos adultos. Nesse caso, considerando os dados analisados, entendo que
ignorar ou impedir os adolescentes de expressar seus pensamentos constitui uma violência e
um atentado à formação para uma vida cidadã.
As discussões dos dados sobre as refeições à mesa apontam para um futuro, uma
possibilidade, sobretudo, no Digit-M-Ed Parnaíba, quanto ao pensar sobre a importância dos
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adolescentes participarem dos processos de reflexão que dizem respeito ao viver no mundo.
Isso porque o desejo de participação de ALDali15 nas discussões – um desejo não
consolidado – parece revelar que não é por ser adolescente que ela não tenha compromisso
com sua participação. Nesse caso, aponto indícios de que as investidas de fala e a linguagem
corporal da adolescente configura uma chave que adentra ao âmbito da agência transformativa
(NININ e MAGALHÃES, 2017). Isso tem a ver com o comprometimento da adolescente no
contexto de interação e nesse possível engajamento, revelado pela iniciativa de fala e pelo
movimento não verbal, que nos diz e aponta para a seguinte conclusão: “eu quero me
pronunciar, tenho interesse e condições para pensar sobre a discussão em pauta”. Essa
possiblidade indica que ALDali15 apresenta marcas de capacidade para, de forma
deliberativa, contribuir na ampliação de seu próprio agir e do Digit-M-Ed Parnaíba.
Essa compreensão é ampliada no depoimento de apresentação de ALDali15, no início
do Workshop, no dia 12 de setembro de 2015, momento em que se vê mais evidências de
outras características da agência transformativa (NININ e MAGALHÃES, 2017), a saber:

Eu no começo, também... né?... eu pensei que o Projeto ia ser chato. Até
quando a LFa35 me chamou. Eu pensei assim: oh, ter que ir pra casa dele
((CLAfra41)) pra assistir esse negócio, coisa de professor. Oh, meu Deus
((risos na sala))! Aí eu peguei e fui. Cheguei, cheguei lá e ele me mostrou o
conteúdo, falou sobre. Eu me interessei, falei, né? Falei sobre. Achei... BEM
interessante. Do mesmo jeito que eu gostei, acho que todos vocês vão gostar,
né. Alguns sabem... muito e outros pouco, mas do mesmo jeito é muito legal.
Eu acho que se mais alunos estivessem aqui com os pais, eles iriam gostar.
Iriam se interessar, iriam acabar, é: se enturmando e falando sobre o assunto.
E: é eles não estão aqui, mas se no caso tiver outro, outro momento, né? que
a gente se reunir de novo pra fazer isso, eu espero que eles venham e a gente
possa falar sobre... e eles todos gostem. Que eu tenho certeza que isso pode
ser capaz ((aplausos)).

Nesse depoimento, parece haver indícios de características de agência transformativa,
como apontadas por Ninin e Magalhães (2017). As características identificadas foram:
resistência (“[...] quando a LFa35 me chamou Eu pensei assim: oh, ter que ir para casa dele
((CLAfra41)) para assistir esse negócio, coisa de professor. Oh, meu Deus [...]”);
explicitação de possibilidades (“Do mesmo jeito que eu gostei, acho que todos vocês vão
gostar, né. Alguns sabem... muito e outros pouco, mas do mesmo jeito é muito legal”) e em
(“eu espero que eles venham e a gente possa falar sobre... e eles todos gostem. Que eu tenho
certeza que isso pode ser capaz” ((aplausos)).); crítica e sugestão (“Eu acho que se mais
alunos estivessem aqui com os pais, ele iriam gostar. Iriam se interessar, iriam acabar, é: se
enturmando e falando sobre o assunto”.)
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No depoimento acima, de apresentação dos participantes no início do evento,
ALDali15 destaca como foi participar das reuniões de planejamento com os líderes para
organizar o Workshop em desenvolvimento, expressando como espera que ele se concretize,
tendo como participantes docentes, pais e alunos. Enquanto fala, a adolescente reafirma a
importância do Projeto, mas, sobretudo, destaca como é essencial ter espaço de fala. Ao se
posicionar, ela movimenta os braços e as mãos em vários ângulos, em sintonia com o que diz,
inclusive no movimento com a cabeça, para cima e para baixo, demonstrando que concorda e
apoia o que está dizendo. A participação de ALDali15, ao dizer “eu pensei assim: oh, ter que
ir pra casa dele ((CLAfra41)) para assistir esse negócio, coisa de professor. Oh, meu Deus
((risos na sala))!”, provoca risos. A participante parece, no entanto, apontar um aspecto muito
importante: muitas vezes, nas interações com os adolescentes, falamos muito e eles nem
sempre escutam com a atenção desejada. Na escola, por exemplo, ainda precisamos conferir
se o que falamos foi internalizado e, para isso, usamos a avaliação. Essa situação compõe o
quadro denominado por Freire ([1970] 2011) de educação bancária.
Quando ALDali15 termina sua fala, é aplaudida por todos, demonstrando que tem a
aprovação e o respeito dos demais, aspecto importante para que a colaboração possa ser
expandida. No entanto, como mostram os dados do quadro 20, no momento das discussões
sobre como todos se sentiram no café da manhã, a adolescente não teve espaço para participar
e falar, apesar de ter mostrado isso na postura do corpo, ao dizer que tinha interesse tanto no
assunto quanto na participação das discussões.
Diante do exposto, é importante estar atento à linguagem multimodal dos
adolescentes, porque por meio dela encontramos indícios que revelam o modo como
oferecemos apoio, mas, também, que mensagens eles nos passam quanto ao que esperam dos
adultos. Significa enxergar os adolescentes como colaboradores importantes na construção de
um cenário propício à constituição de agência. Isso começa na escuta e no ato de oportunizar
situações em que o sujeito é direcionado a se expressar livremente com o apoio dos demais,
para que possa aprender e se desenvolver (VYGOTSKY, [1930] 2007).
Na continuidade do Workshop, as discussões seguem com os participantes revelando
suas práticas de fazer as refeições em companhia de outras pessoas ou não. Para isso, LIta55
lança outra questão mobilizadora das discussões sobre o momento do café da manhã.

LIta55: Esse tipo de vivência faz parte do seu dia a dia?
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Quadro 21. Movimento da argumentação nas interações discursivas com a adolescente ALDali15: novos indícios.
Fala

Ação

Imagem

CLAfra41: A LDani24 começou
contando a experiência dela. Ela já
contou e a ALDali15 tentou completar, ALDali15 tem fala assegurada
mas não deu certo.
por CLAfra41 (imagem 8).
ALDali15: Foi. Foi, mas é porque é
tipo assim. Além do que a LDani24
falou, né! Quase a gente não almoça
juntos. Só almoça eu, LDani24 e vovó.
Aí (dia) de segunda-feira que é a folga
da mamãe ela sempre briga, né! Porque
às vezes quando eu chego da escola,
chego com fome e digo: Ah, não quero
saber, quero almoçar logo. Ela diz:
não! Espera pra todo mundo sentar
para almoçar juntos. Termina eu indo
almoçar zangada porque queria
almoçar logo primeiro e ela não
deixou. Mas tem vez que ela bota a
mesa lá para fora, ajeita tudo, bota os
pratinhos tudo bonitinhos, todo mundo
senta junto e todo mundo conversa e
acaba até que uma hora, a hora que eu
estou com raiva, né? Quando percebo
já estou sorrindo, brincando com elas.
Eu acho que é (bom assim).
LIta55: E os outros?

ALDali15 posiciona-se em
relação à discussão. Sentada
em uma cadeira, com os
ombros lançados para o centro
do semicírculo, juntamente,
com a cabeça e, olhando para
frente, conta sua experiência.
Inicialmente, fica com os
braços em cima das pernas,
mas depois os movimenta
bastante, no ritmo rápido de
sua fala (imagem 9).

Observações
CLAfra41 utiliza-se do turno para
oportunizar a fala de ALDali15
(imagem 8).

imagem 8

A adolescente aparenta sentir-se
confortável em falar, enquanto todos
prestam atenção no que diz. Ao poucos
vai se liberando, mais ainda, como
mostra o movimento dos braços,
porque parece sentir-se escutada e
validada naquilo que diz (imagem 9).
A marca da fala de ALDali15 é a
rapidez e uma argumentação que
aponta para a vivência de duas
experiências: há momentos de que
gosta e há outros de que não gosta de
sentar-se à mesa com a família.

imagem 9
Após expressar-se, a adolescente,
multimodalmente,
demonstra
satisfação com o que disse e/ou pela
oportunidade de fala. Ela expressa isso
por meio do movimento simultâneo da
cabeça e de um sorriso emocionado,
indicando ter conseguido se comunicar
(imagem 10).

Ao final do turno, a
adolescente movimenta a
cabeça para o lado direito, em
direção a CLAfra41 e sorri
(imagem 10).
imagem 10

Legenda: AL = Aluna e Líder; CL = Coordenador e Líder; L = Líder
Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

129

Os dados do quadro parecem reafirmar momentos de silenciamento (FREIRE, 1967,
1981, [1970] 2011; ORLANDI, 1992; FERRAREZI JR, 2014;) de ALDali15, mas, também,
de oportunidade para a adolescente se pronunciar. Isso ocorre quando CLAfra41 faz uma
nova tentativa para inserir ALDali15 nas discussões. O coordenador começa resgatando o que
disse LDani24 (A LDani24 começou contando a experiência dela. Ela já contou [...]),
assumindo a posição de organizador das discussões, quando acrescenta: “a ALDali15 tentou
completar, mas não deu certo”. A adolescente apropria-se da fala e, ao assumir o turno, diz:
“Foi. Foi, mas é porque é tipo assim.”
Nessa fala, ALDali15, multimodalmente, em tom firme e empolgado (mecanismo
sonoro de altura da voz), se posiciona. Ela usa, ainda, as mãos em movimento ritmado
(postura do corpo e movimentos faciais e das mãos) para marcar sua posição inicial (imagem
9). Observando esse momento, a aluna usa o verbo “foi” duas vezes. Esse verbo, situado no
pretérito perfeito, confirma a fala de CLAfra41 (“a ALDali15 tentou completar, mas não deu
certo”) que, em um momento anterior, procurou falar, mas não conseguiu ser ouvida. Nessa
fala, a adolescente parece demonstrar que tem algo interessante a revelar, quando usa a
expressão “é tipo assim”. Ao usar essa expressão, a adolescente parece querer dizer que
“também” tem alguma coisa a falar sobre o assunto em pauta. Parece sinalizar que “tem mais
uma coisa a ser dita”, chamando atenção para o que vai dizer. Isso fica marcado no uso da
expressão “tipo assim”, tão comum entre os adolescentes, parecendo indicar: “escuta o que eu
vou falar”.
Na continuidade dessa interação, ALDali15, apresenta seu posicionamento sobre o
assunto em discussão. Ao argumentar, a adolescente indica que tem um posicionamento
contrário às outras posições em pauta. Ela parece defender que prefere alimentar-se sozinha
(Quase a gente não almoça juntos. Só almoça eu, LDani24 e vovó. Aí (dia) de segunda-feira
que é a folga da mamãe ela sempre briga, né! Porque às vezes quando eu chego da escola,
chego com fome e digo: Ah, não quero saber, quero almoçar logo. Ela diz: não! Espera pra
todo mundo sentar para almoçar juntos. Termina eu indo almoçar zangada porque queria
almoçar logo primeiro e ela não deixou.), mas, algumas vezes, quando sua mãe a força e
organiza um ambiente adequado para estarem juntas à mesa (Mas tem vez que ela bota a mesa
lá para fora, ajeita tudo, bota os pratinhos tudo bonitinhos, todo mundo senta junto e todo
mundo conversa e acaba até que uma hora, a hora que eu estou com raiva, né? Quando
percebo já estou sorrindo, brincando com elas. ), ela acaba gostando (todo mundo senta junto
e todo mundo conversa [...]. Eu acho que é (bom assim).).
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A adolescente defende, com base em seu cotidiano, ser bom almoçar à mesa quando a
mãe rompe o padrão do almoço da semana, possibilitando um ambiente preparado e,
sobretudo, a conversa ajuda a fortalecer as relações em casa, garantindo um momento de
constituição real de família. A fala da adolescente parece ressaltar a necessidade da conversa
familiar. Contudo, no uso da expressão “eu acho”, evidencia certo distanciamento entre ela e
o conteúdo enunciado, como uma marca de possibilidade, mas não uma certeza. O uso dessa
expressão parece, também, ser uma defesa cuidadosa no posicionamento, para não ser julgada
por pensar de forma diferente dos demais.
É possível observar, ainda, que, nas colocações de ALDali15, existe uma
harmonização entre a liberdade de não necessitar sentar-se à mesa em companhia de alguém e
a importância de recuar, quando a finalidade é o bem-estar da vida familiar, valendo a pena
reunir-se para garantir a unidade e o convívio. A adolescente, nesse momento, parece fazer
um acordo mútuo entre os presentes, que estão divididos: alguns consideram importante
sentar-se à mesa com uma companhia; outros, não.
A argumentação de ALDali15 parece ser bem justificada (Mas tem vez que ela bota a
mesa lá para fora, ajeita tudo, bota os pratinhos tudo bonitinhos, todo mundo senta junto e
todo mundo conversa e acaba até que uma hora, a hora que eu estou com raiva, né? Quando
percebo já estou sorrindo, brincando com elas. Eu acho que é (bom assim).); acrescenta nova
possibilidade nas discussões, fechando a discussão com possibilidades de sim e de não. Parece
que para ALDali15 as circunstâncias e os ganhos com a experiência de sentar-se em
companhia no momento do almoço, são fatores que colaboram para reunir a família. A
adolescente organiza uma construção discursiva em modos argumentativos articulados,
conforme estudos de Liberali (2013): o primeiro, na apresentação de um ponto de vista
sustentado na experiência; o segundo, na discordância que se opõe a outros posicionamentos
sobre o tema; e o terceiro, na tentativa de um acordo para encontrar uma visão aglutinadora da
discussão.
Nessa via argumentativa, a adolescente traz para o bojo das reflexões uma posição que
vai além de pontos de vista dicotomizados (ser a favor ou contra), ampliando as discussões
para outras possibilidades de pensar e de agir sobre o tema problematizado. A argumentação
de ALDali15, a partir dos embates de posições diferentes, colabora com a produção de
conhecimento sobre o assunto em pauta, provocando o grupo a olhar novas perspectivas de
pensar e de agir, a partir do movimento de sua argumentação, por exemplo: a) quando a
adolescente chega da escola (chego com fome e digo: Ah, não quero saber, quero almoçar
logo.); b) quando do impedimento de sua mãe (termina eu indo almoçar zangada, porque
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queira almoçar logo); c) quando o ambiente da mesa é preparado (ela bota a mesa lá para
fora, ajeita tudo, [...] todo mundo senta junto e todo mundo conversa); e d) durante as
refeições (quando percebo já estou sorrindo, brincando com elas. Eu acho que é (bom
assim)). Esse momento sinaliza múltiplas formas de viver dos sujeitos, nesse caso, das
refeições em família, e marca, em especial, a colaboração, como defende Mateus (2013, p.
14): essa prática “pressupõe que muitas pessoas têm parte de respostas e que juntas podem
chegar a soluções”. Assim, a compreensão recai sobre a não existência de limites para o
trabalho conjunto em que o pensamento e as posições livres apontam para mais questões a
serem pensadas em qualquer discussão.
Outro ponto relevante a ser considerado nesta discussão é o fato de ALDali15, ao
finalizar sua fala (imagem 10), demonstrar, pelo movimento da cabeça em sintonia com um
sorriso emocionado, uma satisfação por ter se posicionado e ter assegurado a atenção de todos
durante sua exposição. Essa posição multimodal tem apoio na linguagem verbal, quando, em
outros momentos, a adolescente destacou gostar de ser escutada, de apresentar ideias e de ser
apoiada. No depoimento abaixo, por exemplo, a adolescente fala como é importante participar
e posicionar-se no Digit-M-Ed Parnaíba. O depoimento foi produzido e selecionado quando
da participação da adolescente em uma mesa de discussão com outros adolescentes do DigitM- Ed São Paulo, no Fórum LACE da PUC – SP, no dia 12 de março de 2016. Essa fala visa
realçar a participação de ALDali15 nas discussões do Projeto; não integra, no entanto, os
dados escolhidos para análise nesta pesquisa.

Vocês não sabem como era bom falar ali. Todo mundo. É REALmente ( )
((risos)) ( ). Cara, eles estão me ouvindo? ((uma adolescente confirma o
lado positivo de ser ouvida no Projeto)). É: isso é, realmente. E nas
discussões eu vou lá e depois é assim mesmo. A gente pode fazer isso. Eu
comecei a colocar minhas ideias. Aí, comecei o quê? Eu comecei a
compartilhar o que eu queria falar. Aí, as pessoas começavam a me ouvi,
começavam a: me dar outras ideias, a me apoiar no que eu queria falar. Isso
foi muito legal. Eu gostei muito disso

O depoimento fortalece a ideia de que a organização de contextos argumentativos,
como o Digit-M-Ed Parnaíba, favorece oportunidade aos adolescentes para que participem de
forma democrática, tendo suas vozes respeitadas, além de receberem acolhida na condição de
adolescentes, como aponta ALDali15 (imagem 10 e depoimento acima). Nessa ótica, é
relevante conceber a argumentação como central para a constituição dos adolescentes como
agentes de relações e de transformação de seus contextos. Argumentar é, desse modo,
assumir, como defende Liberali (2013, p. 109), “[...] uma posição de base necessária para a
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produção de possibilidades de escolhas, pelos alunos, na tomada de decisões sobre modos de
viver”. A constituição dos adolescentes é viabilizada pelo apoio ao outro na escuta e acolhida
e, também, pela linguagem que expande, sugere e cria significados comuns.
Se por um lado a linguagem propicia essa expansão, por outro produz restrições, usada
para impedir o avanço de reflexões e para silenciar os sujeitos, controlando-os. Isso parecer
ocorrer quando, de acordo com os dados do quadro, ALDali15 acaba de pronunciar algo e
LIta55, líder das discussões, imediatamente, faz uma pergunta aos demais participantes (E os
outros?), solicitando que mais pessoas falem, encerrando, por sua vez, o que ALDali15
apresentou como argumentação. Sua fala não foi realçada e nem discutida por nenhum dos
presentes, muito menos houve uma solicitação de entrelaçamento ou perguntas de
esclarecimento sobre o que disse a adolescente. Ao incentivar outras pessoas para que
apresentassem posicionamentos sobre o assunto discutido, LIta55 corta e silencia a
adolescente, bem como sua posição, recebendo apoio dos demais participantes.
Os dados apontados destacam que, nesse momento do Workshop, as interações
discursivas entre os participantes apontaram para indícios de entrelaçamento de fala, quando
CLAfra41 abre espaço para ALDali15 falar e ela assim o faz, apresentando o que parece ser
um posicionamento agregador de vários pontos de vista sobre as refeições à mesa e em
família. No entanto, esse processo é interrompido quando LIta55 faz uma pergunta
controversa “E os outros?, a fim de que mais interlocutores se posicionem sobre o assunto,
direcionando as discussões para outras enunciações. A fala da adolescente é isolada,
eliminando a possibilidade de reflexão crítica sobre o que ela apresentou como experiência.
Dessa forma, o que aparentava indicar uma argumentação para colaboração (LIBERALI,
2013, 2016) acaba por realçar uma prática comum, especialmente nas escolas, em que os
sujeitos são convidados a falar, mas sem entrelaçamento com outras vozes, caracterizando um
espaço de aparente garantia às diversas vozes nas discussões, mas, na verdade, apontando
para uma linguagem que mantém os indivíduos submissos, sem expansão de ideias e
pensamentos.
No que diz respeito à constituição de agência da adolescente ALDali15, os dados do
quadro parecem revelar novas possibilidades. São indícios das características discutidas por
Ninin e Magalhães (2017): compartilhamento e confiança, pois a adolescente sente-se à
vontade para falar de sua própria experiência, relatando situações específicas de sua família;
resistência (Ah, não quero saber, quero almoçar logo); proposição (Eu acho que é (bom
assim.)).
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Em linhas gerais, compartilhar e confiar são atributos que fazem parte do processo de
constituição de uma agência relacional, enquanto que, propor algo ou alguma coisa é um
atributo constituinte de uma agência transformativa. Nesse cenário, a adolescente aparenta
mostrar que possui atributos necessários para contribuir na construção de um contexto de
colaboração crítica. No entanto, o desenvolvimento colaborativo, nessa parte de discussão em
que ALDali15 está inserida, parece se organizar para processos de criticidade, mas na
continuidade a colaboração confortável (FULLAN; HARGREAVES; 2000) assume
configurações em realce, porque as interações discursivas não produzem o impacto para
mudanças em sua totalidade, assumindo uma função de apenas compartilhamento de
experiências sobre as refeições, não avançando para vivências críticas.
Considerando os dados do 1º Workshop do Digit-M-Ed Parnaíba, mostrados nos
quadros 19, 20 e 21, em que os adolescentes APed15 e ALDali15 estão inseridos, as análises
apontam para um repensar sobre a forma como os adolescentes são tratados e acolhidos não
somente no Projeto, mas também em outros contextos. O foco recai no desafio de organizar
processos educacionais que se voltem para a constituição de agência dos adolescentes,
impulsionando-os a mover-se na vida dessilenciados, tendo a argumentação colaborativa
como instrumento importante nesse processo.
Nessa direção, alcançar o dessilenciamento demanda um alto investimento em
momentos coletivos de questionamentos e criticidade, para a efetivação da colaboração
crítica, como defende Magalhães (2009, 2011). Essa possibilidade reivindica a constituição de
agência que, por sua vez, se efetiva, especialmente, em contextos de linguagem colaborativa,
como discutido por Liberali (2013, 2016) e por Mateus (2013, 2016). Tal agência é expressa
em interações marcadas por diálogos com oposição e acordo, pelo entrelaçamento de vozes,
pelo uso de perguntas e, também, por compartilhamento de propostas de transformações
coletivas. Ao olhar para os dados desta seção, parece que eles mostram indícios de um
contexto colaborativo crítico, como uma construção em alicerce; um movimento que, ora é
autoritário, ora é confortável, mas, se mostra favorável a se constituir crítico, em futuro
próximo.
As discussões dos dados analisados, apontados nesta subseção, procuraram atender às
questões desta pesquisa: como a argumentação se organiza nas interações discursivas dos
participantes do Digit-M-Ed Parnaíba? Como a argumentação cria oportunidades de
desenvolvimento da agência dos adolescentes, subsidiando um agir dessilenciado? Na
subseção seguinte, essas questões continuam em evidência, tendo como foco o uso do celular
em processos de formação de adolescentes.
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5.2

Argumentação que emerge do 2º Workshop: o uso do celular na escola

Na sequência, passo agora a descrever, analisar e interpretar os dados do 2º Workshop
do Digit-M-Ed Parnaíba, referente à 1ª fase, ocorrido no dia 20 de outubro de 2015, das 8h às
12h, na sala de recursos pedagógicos da E. M. Jacó. Participaram desse momento cinco
líderes, cinco professores, uma diretora e onze alunos, a fim de problematizar o viver dos
adolescentes no contexto familiar; exercitar a escuta e o questionamento de pontos de vista
diferentes; e possibilitar a integração entre a cultura da escola e o cotidiano dos adolescentes.
As mídias digitais, especificamente o celular, são o foco das discussões, pois o conceito de
multimídia foi, intencionalmente, pensado para compor a 1ª fase do Projeto. Nesse enquadre,
no final do 1º Workshop foi solicitado, por meio de tarefa escolar, que alunos e professores
problematizassem o uso do celular em família, mediante teatralizações, produção de paródias
e poesias, dentre outras formas.
A socialização da tarefa escolar sobre o uso do celular no ambiente doméstico, no 2º
Workshop, foi realizada apenas por uma turma de 8º ano regular, culminando com a produção
de poesias. No momento da socialização dessa tarefa, algo chamou atenção enquanto
discutíamos sobre o viver em família com o celular. Parece que os adolescentes não se
sentiram muito à vontade, suficientemente confiantes para falar sobre situações íntimas do
convívio doméstico, preferindo calar-se. Eles falam sobre suas vidas, em geral, em situações
de anonimato, escrevendo textos sem identificação, conversando em particular com
professores com quem têm mais afinidade e, também, com os próprios colegas de escola. O
fato de não exporem a si próprios e aos seus familiares tem razões históricas, sociais e
culturais, padronizadoras por modelos sociais de comportamento que separam o público e o
privado. Acrescente-se a isso, a falta de experiência para falar de si na escola, ou, ainda, em
razão de o formato do Workshop não ter motivado e provocado as reflexões necessárias sobre
o tema.
Assim, a seleção dos dados transcritos, descritos, analisados e interpretados, a seguir,
focaliza o uso dos gêneros digitais na escola, em especial, o celular como instrumento
pedagógico. Em planejamento, os líderes do Projeto incluíram uma discussão sobre o uso do
celular na escola para atender a uma demanda da disciplina da Língua Portuguesa, referente
aos gêneros digitais em ascensão na escola. Esse momento ocorreu em uma sala de recursos
pedagógicos da escola, em que os participantes, sentados em cadeiras em disposição de
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semicírculo, em volta de uma mesa de suporte para os audiovisuais e outros materiais, foram
liderados por LAmle47.
Ao iniciar as discussões, a líder, em pé, olha para os slides projetados em Datashow e
faz suas observações sobre o tema. Em um movimento brusco, ela dirige-se a AEd15, fazendo
perguntas. Nesse ínterim, o adolescente AKim13, deliberadamente, participa das discussões
que envolvem outros participantes. Esses dois momentos de interação discursiva, do 2º
Workshop do Digit-M-Ed Parnaíba, foram selecionados para transcrição e discussão porque
os identifiquei como eventos dramáticos (VERESOV, 2012). Essa escolha ocorreu devido ao
entrelaçamento multimodal de vozes entre lideranças, alunos e professores, parecendo
conduzir-se para um processo de colaboração, viabilizado pela argumentação. Os dados
apresentados no quadro seguinte exemplificam esses momentos discursivos.
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Quadro 22. Movimento da argumentação nas interações discursivas com os adolescentes AEd15 e AKim13.
Fala

Ação

LAmle47:
((apontado
para
o
adolescente AEd15)) Tu ia gostar de
estar assistindo uma aula... 50 minutos
ali em uma aula... que tu tivesse
mexendo no celular? Que o professor
não tivesse mandando tu guardar?

LAmle47 faz uma pergunta sobre a
discussão em foco, apontando as
duas mãos diretamente para AEd15
(imagem 11).

AEd15 sorri, meio desnorteado pela
pergunta de LAmle47 e, apoiandose e envolvendo as mãos nas pernas
da cadeira em que está sentado,
movimenta normalmente a cabeça
AEd15: Iria ((confirmando com um de cima para baixo, respondendo
movimento positivo com a cabeça)) positivamente à pergunta (imagem
(...)
12).

AKim13: Mexer no celular é uma
coisa, mas aí... o que a gente iria ficar
fazendo no celular? Isso (é outra
coisa).

AKim13 envolve-se na discussão.
AEd15 fica sério e, virando-se para
AKim13, observa o que diz,
atentamente, mas não fala nada
(imagem 12).

Em seguida, LAmle47 toma para si
o turno, contradizendo AKim13. O
adolescente, ao ser confrontado,
põe a mão esquerda atrás do
pescoço e a direita sob o estômago
(imagem 13). Nesse ínterim,
DGreg46 incita AKim13 a se

Imagem

Observações

imagem 11

LAmle47 aponta e direciona
pergunta, com antecipação de
resposta, para AEd15 (imagem 11).
Ele põe as mãos por trás das pernas
da cadeira (imagem 12), parecendo
buscar segurança, mas responde à
pergunta
com
um
“iria”,
confirmando, com um movimento
vertical da cabeça e um sorriso.

imagem 12

imagem 13

AKim13, por iniciativa própria,
envolve-se na discussão. Ele traz
uma posição diferente da apresentada por AEd15 que, por sua
vez, fica sério, como se repensasse
sua resposta. Ele fica atento
(sobrancelhas levantadas e a
cabeça virada) ao que fala
AKim13 e não se manifesta
verbalmente. Contudo, os braços
continuam entrelaçados à cadeira.

LAmle47 interage, apontando uma
saída para o questionamento de
AKim13.
O
adolescente,
multimodalmente, reage com certa
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posicionar
e
defender
seu
pensamento.
LAmle47: Mas depende. Depende da
forma como o professor vai conduzir LAmle47 espelha a fala de
essa discussão e o que ele iria pedir DGreg46 e solicita que AKim13
continue a expor suas ideias.
para fazer com o celular.

timidez
à
contraposição,
protegendo-se, ao levar a mão
direita ao estômago (imagem 13) e
a esquerda ao pescoço (imagem 13)
como se buscasse uma melhor
justifica para sua posição.

DGreg46 e LAmle47 provocam
mudança de postura em AKim13.
Ele pões as mãos à frente do
DGreg46: Defende tua opinião ((se estômago, segurando um papel e
dirigindo a AKim13))
sorrindo (imagem 14).
O adolescente indica que vai falar,
LAmle47: Defende tua opinião. Está quando DNete43 toma a palavra e
certo. [Vai lá bota os teus argumentos. faz perguntas para todos os
participantes.
A ideia é essa.

Nesse momento, DGreg46 provoca
AKim13 para que apresente
argumentos. Parece que DGreg46
tem posição semelhante a dele.

imagem 14

LAmle47 espelha a fala de
DGreg46 e incentiva, também,
AKim13 a defender seu ponto de
vista.

AKim13: Calma, professor ((sorrindo AKim13 volta-se para a fala de
e respondendo a abordagem de DNete43 e não faz uso da palavra
DGreg46)).
durante algum tempo (imagem 15).
imagem 15
LAmle47: Pode colocar.
DNete43: Que diferença teria usar o
livro, né... para o aparelho? Ligadinho
ali, com várias imagens. Enquanto
você olha o livro e só tem uma... Isso
seria muito difícil, né?

AKim13 demonstra alegria com o
incentivo (imagem 14) para que
fale. Ele posiciona, também, as
mãos à frente do corpo, mostrando
interesse em falar. Porém, DNete43
toma o turno, ao trazer novas
questões.
AKim13 fica atento ao turno de
DNete43. No entanto, ele não se
pronuncia mais, aguardando que
outras pessoas respondam a nova
pergunta.

LEGENDA: A = Aluno; D = Docente; L = Líder.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador.
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Os dados apresentados no quadro apontam um movimento de interação discursiva
envolvendo: LAmle47, líder das discussões; os adolescentes AEd15 e AKim13; e os
professores DGreg46 e DNete43. A discussão focaliza o uso do celular na escola como
ferramenta pedagógica, a partir das reflexões pontuadas por LAmle47, com base em charges e
frases mostradas na projeção de slides no Datashow. Nesse momento, a líder faz perguntas
para AEd15: “Tu ia gostar de estar assistindo uma aula... 50 minutos ali em uma aula... que
tu tivesse mexendo no celular? Que o professor não tivesse mandando tu guardar?”. Ao fazer
isso, ela usa as duas mãos, com realce do dedo indicador da mão direita, para abordar o
adolescente (imagem 11). Segundo Camargo (2010), o movimento das mãos e a indicação
com o dedo sugere um gesto de dominação. Quanto às perguntas de LAmle47, elas são
consideradas de sim/não, pressupõem uma réplica simples e, também, antecipam uma
resposta desejada e conhecida da interlocutora. Nesse caso, os questionamentos não exploram
ou criam possibilidades de perspectivas diversas para os pontos de vista a serem produzidos
(LIBERALI, 2013).
Como previsto, AEd15 responde às perguntas com o verbo “iria” no pretérito
imperfeito, uma perspectiva de futuro do pretérito, bem como, uma modalização que, segundo
Liberali (2013), revela uma concordância não finalizada. Contudo, a resposta do aluno é uma
concordância à argumentação, previamente pensada por LAmle47, visando à adesão a uma
posição defendida. O adolescente adere à ideia, mas não acrescenta interpretação e criticidade
à pergunta; além disso, responde não só verbalmente, mas, também, com o corpo todo, pois o
movimento da cabeça e o sorriso aberto revelam que ele iria gostar de participar de uma aula
como a visualizada na pergunta.
Nesse contexto, os gestos corporais e faciais do adolescente são coerentes com sua
fala, quando concorda com sua interlocutora, exceto quando AEd15 entrelaça as mãos nas
pernas da cadeira em que está sentado, parecendo buscar segurança ao ser abordado,
demonstrando que não se sente confortável ao ser publicamente convidado a participar das
discussões. Isso mostra, também, que o adolescente, assim como os demais, ao aderir ao
Digit-M-Ed Parnaíba, traz consigo uma vontade de querer aprender e se desenvolver, mas as
experiências de outros contextos de interação, principalmente a escola, assinalam sua forma
de participação que, em geral, é marcada por insegurança, vergonha ou medo de expressar-se
perante os outros.
Nesse momento de interação entre a líder e o adolescentes AEd15, o aluno AKim13
se envolve, deliberadamente, nas discussões. Ele contesta o ponto de vista de LAmle47 e
AEd15, afirmando que “Mexer no celular é uma coisa, [...],” expandindo sua posição para
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uma nova reflexão, por meio de uma pergunta controversa e de esclarecimento: “mas aí... o
que a gente iria ficar fazendo no celular?” O ponto de vista contrário do adolescente é,
visivelmente, marcado pela conjunção adversativa “mas”, indicando clara oposição de ideias
quanto ao questionamento levantado. Nessa ótica, a postura reflexiva de AKim13 torna tenso
o ambiente e as discussões, pois AEd15 aparenta ficar sério e atento, como se repensasse sua
resposta. Isso é notado pelo movimento corporal de cabeça virada para AKim13 e as
sobrancelhas levantadas, denotando espanto. Porém, ele mantém-se resguardado, sem
participar verbalmente das discussões, parecendo continuar seguro com as mãos entrelaçadas
às pernas da cadeira (imagem 12).
A postura reflexiva do adolescente AKim13, quanto ao assunto em pauta, enquadra-se
no que defende Liberali (2013), de que a argumentação visa produzir um contexto propício à
democratização das relações humanas, envolvendo contra argumentação, questionamentos e
liberdade para expressar posições. Atende, ainda, ao que propõe Mateus (2013), de que o
processo argumentativo demanda que mais pessoas participem. Nesse caso, esse adolescente
encontrou, no Workshop, um espaço democrático, sentindo-se à vontade para discordar e,
ainda, pedir esclarecimentos a LAmle47, o que geralmente não ocorre em um contexto de sala
de aula. Esse momento parece constituir um ato revolucionário (STETSENKO, 2011) e
transformador, porque a Atividade Workshop oportuniza, também, liberdade para vozes
críticas e criativas.
Nesse contexto, após posicionamento de AKim13, a líder LAmle47 responde à
indagação feita por ele (Mas depende. Depende da forma como o professor vai conduzir essa
discussão e o que ele iria pedir para fazer com o celular). Em sua réplica, a líder usa a
conjunção adversativa “mas”, seguida do verbo “depende”, significando que a situação exige
uma intervenção de alguém para que algo aconteça. Isso fica claro quando a líder atribui a
responsabilidade ao professor (Depende da forma como o professor vai conduzir [...]). A
tentativa de LAmle47 parece enunciar que, em contraposição, é possível fazer um acordo,
encontrando uma nova posição (LIBERALI, 2013) para a discussão sobre o uso do celular na
sala de aula.
A retomada do turno, por LAmle47, bem como sua resposta ao posicionamento de
AKim13, parecem criar uma reação de timidez à posição da líder. Diante disso, o adolescente
demonstra se proteger. É possível identificar, em suas reações não verbais – quando leva a
mão direita ao abdômen e a esquerda ao pescoço (imagem 13) –, como se estivesse
procurando pensar sobre um argumento para justificar sua posição e contrapor-se ao ponto de
vista de sua interlocutora. Esses movimentos gestuais são significativos quando, em
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momentos de conflitos de ideias, os sujeitos reagem expandindo ou regredindo na
participação. No caso desse adolescente, o gesto de proteger o abdômen lembra uma forma de
escudo e, ao tocar no pescoço com a mão esquerda, o cotovelo lembra um lança. Isso parece
revelar que AKim13 está preparado para reagir e garantir a defesa de suas ideias. Mas vale
lembrar, também, que a argumentação na perspectiva aristotélica assume a ideia de vencer o
outro (ABREU, 2009).
Nesse ínterim, DGreg46 dirige-se a AKim13 e o apoia a apresentar um contra
argumentação (Defende tua opinião), parecendo incitá-lo para que apresente um ponto de
vista sustentado e esclarecido sobre o tema que está sendo discutido. Da mesma forma,
LAmle47, espelhando DGreg46, volta-se para o adolescente e diz: “Defende tua opinião.
Está certo”. Esse espelhamento com pedido de discordância e sustentação de ponto de vista
também acompanha um apelo de autoridade (LIBERALI, 2013), quando a líder acrescenta
que “a ideia é essa”, referindo-se a uma das finalidades do Digit-M-Ed Parnaíba.
Os incentivos para que AKim13 sustente seu ponto de vista parecem deixá-lo mais
motivado para falar (imagem 14). Os gestos corporais, nesse momento, assumem outra
significação. Ele sorri e se posiciona como se fosse pronunciar algo, parecendo interessar-se
em manter a discussão, respondendo ao incentivo de LAmle47 e de DGreg46. Todavia,
DNete43 toma o turno e, apresentando uma pergunta controversa e de entrelaçamento de
falas, traz novos elementos para compor a discussão. Ao fazer isso, a docente cria
possibilidades de outras respostas para ampliar a pergunta de LAmle47, mas, também, retira
de foco a participação motivada de AKim13. O adolescente, atento à fala de DNete43
(imagem 15), não se pronuncia mais e não procura responder à pergunta da docente e,
também, não foi mais incentivado a discutir sobre o questionamento inicial.
Ao analisar esses dados, apontados quadro, parece que há uma desarmonia de posições
entre os participantes, gerando possibilidades para novos posicionamentos (LIBERALI,
2013). Isso é notado, linguisticamente, pelo uso de interrogação por LAmle47, AKim13 e
DNete43, que, por sua vez, abrem espaço para que uns conheçam as ideias dos outros. Na
conversa, é possível notar mecanismos de coesão verbal; por exemplo, os verbos ir e ser
aparecem nos turnos dos participantes, voltados para uma perspectiva de futuro. O tempo
verbel “iria” aparece nos enunciados de AEd15, LAmle47 e AKim13, e “seria” aparece no
turno de DNete43. Esses verbos são organizados como uma condição do presente, indicando
uma possibilidade de que algo ainda não vivido possa acontecer. Essas vozes articulam-se
discursivamente sustentadas nas experiências cotidianas e na distribuição de vozes dos
falantes. Ilustrando, temos LAmle47 usando tu (Tu ia gostar [...]) e ele (Depende da forma
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como o professor vai [...]), apontando a responsabilidade para outros; e AKim13 usando “a
gente” (o que a gente iria [...]), parecendo esforçar-se para representar todos os alunos,
apontando para indícios de engajamento nas discussões.
Nesse cenário, quanto às interações discursivas envolvendo os adolescentes em
destaque, é possível perceber que AEd15 conseguiu se comunicar, mais pelo processo não
verbal (sorriso e movimento da cabeça na vertical) do que pelo verbal. Pronunciou “iria”,
talvez pela pergunta demandar uma resposta simples, talvez pela falta de experiência ou medo
de expressar opinião. Esse adolescente não conseguiu validar sua posição, pois AKim13, em
sua enunciação, desconsiderou a posição de AEd15 (“Mexer no celular é uma coisa, [...],”).
Em relação a AKim13, parece, a partir dos dados, que conseguiu se comunicar (apresentou
ponto de vista discordante e pergunta controversa e de esclarecimento) e teve sua posição
validada pelos interlocutores, inclusive sendo incentivado, por um determinado tempo, a
posicionar-se mais sobre o assunto em pauta.
Quanto à constituição de agência dos adolescentes AEd15 e AKim13, parece haver
indícios de desenvolvimento agentivo (NININ e MAGALHÃES, 2017). No agir de AEd15,
em sua linguagem multimodal (imagem 12), é possível notar uma abertura para a escuta, uma
indicação de agência relacional em construção e sinal de resistência ou medo quanto a
participar e falar no grupo, marca de agência transformativa, pois o adolescente apoiado e
com as mãos entrelaçadas nas pernas da cadeira em que está sentado indica que prefere não se
manifestar verbalmente. AKim13, por sua vez, age em vários momentos, criticando e
resistindo à proposta do uso do celular na sala de aula (Mexer no celular é uma coisa, mas
aí... o que a gente iria ficar fazendo no celular? Isso (é outra coisa).), revelando marcas de
processo de desenvolvimento de agência transformativa e, prestando atenção às falas das
pessoas presentes (imagens 13 e 15), sinaliza uma agência relacional.
Nesse quadro, temos um AEd15 atento e resistente a falar, e um AKim13 atento,
resistente e crítico às ideias, revelando que estão em processo de superação do silenciamento
aprendido e imposto, especialmente, na escola. AKim13, especialmente, demonstra muita
vontade de falar, mas ainda é marcado por uma espécie de repressão social, histórica, cultural,
pois, mesmo quando incentivado por DGreg46 a falar, atua pedindo “Calma, professor”.
Essa situação mostra, também, uma diferença muito grande na forma como o processo de
ensino-aprendizagem é conduzido no Digit-M-Ed Parnaíba e na escola em que esses alunos
estão inseridos. Na escola, em geral, os alunos são controlados e, até mesmo, impedidos de
falar. Com a intenção de ilustrar a postura de AKim13 no 2º Workshop, o depoimento do
adolescente ajuda a esclarecer o cenário de participação em que esteve inserido:
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Professor é:... o Projeto pra mim foi assim de ... (grande) importância, sabe?
Porque eu me senti ouvido. Porque muitos jovens, às vezes, só precisam que
... a escola ou o meio que eles vivem sejam ouvidos, sabe? Que eles possam
expressar as suas vantagens, seus conhecimentos e tudo, né? E assim, eu me
senti ouvido, sabe? ( ) eu gostei bastante de participar, porque eu pude me
expressar, né? E assim falar, também, não só por mim, mas por muitos
jovens. ... e assim o Projeto me ajudou, também, a, justamente isso, falar.
Porque eu era, eu era e, ainda sou ((sorrindo)), né? Assim um pouco tímido.
E: esse ponto de botar minhas opiniões pra fora, né? Botar meu ponto de
vista me ajudou muito, sabe? Tanto na escola, mas, também, no mundo em
que vivo. E, aí, que me ajudou muito nessa parte, falar e saber expor minhas
ideias ... na hora certa e do jeito certo, sabe? Foi assim, eu gostei bastante de
participar. (Áudio enviado por WhatsApp em maio de 2018)

A fala de AKim13 realça a importância do Projeto como um cenário que, em geral,
apoia a liberdade de expressão e produção de ideias, característica necessária à constituição da
agência dos adolescentes, instrumentalizada, em especial, pela argumentação colaborativa
(LIBERALI, 2013, 2016) que visa dessilenciamento (REIS, 2000; AMARAL, 2013).
Retomando os dados apontados pelo quadro apresentado, parece ter havido, no
Workshop em destaque, um movimento argumentativo em duas perspectivas. A primeira, na
argumentação de LAmle47, quando aborda o adolescente AEd15, indicando uma linguagem
de cunho persuasivo, aproximada à ideia de manter o adolescente submisso e,
consequentemente, silenciado por um pensamento que instaura ideias iguais e conclusivas a
serem assumidas como sendo as melhores. Além disso, parece que a concordância do
adolescente com o ponto de vista da interlocutora está relacionado a uma realidade muito
comum nas escolas, o assujeitamento dos indivíduos (MARQUES e SILVA, 2008), marcado
pelo respeito à posição hierárquica, nesse caso, a da líder das discussões, vista, naquele
momento, como a professora.
A segunda perspectiva diz respeito à organização discursiva entre LAmle47, AKim13
e DGreg46. A linguagem que organiza esse momento de discussão parece revelar que a
argumentação colaborativa (LIBERALI, 2013, 2016) se fez presente nos enunciados,
assumindo a configuração de um movimento internamente persuasivo, como discutem
Magalhães, Ninin e Lessa (2014), especialmente para LAmle47 e AKim13, uma vez que a
palavra do outro mobiliza novas formas de pensar e, em conjunto, aponta possibilidades
múltiplas de agir. Isso mostra, segundo Liberali (2013, 2016), Damianovic et al. (2016),
Santiago (2016), Mateus (2016), dentre outros, que é possível usar a linguagem para avançar
em propósitos compartilhados de entrelaçamento de vozes críticas e criativas entre os sujeitos
em contextos educacionais.
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Diante disso, as discussões referentes aos dados analisados, apontados nesta subseção,
procuraram destacar como a argumentação organiza-se nas interações discursivas dos
participantes do Digit-M-Ed Parnaíba. A partir dos dados multimodais, é possível sinalizar
que a argumentação organizou-se para viabilizar submissão, mas, também, colaboração
confortável e crítica. Por um lado, essa organização argumentativa criou situações que
produziram a manutenção de desigualdades e de significados marcados por verdades únicas,
caracterizando um discurso autoritário que se aproxima da ideia de silenciamento dos
adolescentes. Por outro, criou oportunidades de desenvolvimento de atributos que fazem parte
da construção de uma agência relacional e transformativa dos adolescentes participantes do
Projeto, subsidiando possibilidades de um agir dessilenciado no Digit-M-Ed Parnaíba e em
outros contextos de interação desses sujeitos adolescentes.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante, neste momento, realçar e tornar presente minha trajetória no LAEL,
especificamente, no GP LACE da PUC - SP, no âmbito da LA. É importante, também,
chamar atenção para a relevância do Projeto Digit-M-Ed Parnaíba, voltado para a formação de
adolescentes. Diante disso, concluir este trabalho é, mesmo que provisoriamente, destacar a
importância desta investigação, expressa na palavra-chave: intencionalidade. Essa palavra
caracteriza o considerável papel da linguagem como construção humana, com potencial para
criar possibilidades múltiplas de viver e de ser no mundo e, por sua vez, contribuir na e para a
constituição de cidadãos colaborativos e críticos.
Tal possibilidade de uso da linguagem é defendida nesta tese, destacando adolescentes
com direitos a viver no mundo sem que sejam silenciados, tanto na escola quanto fora dela. A
linguagem na perspectiva colaborativa e crítica permite aos adolescentes a construção de uma
agência relacional e transformativa como base para que avancem como sujeitos
dessilenciados, livres para, em acordo com as demais pessoas, produzir um mundo que seja o
melhor para se viver. No âmbito do Digit-M-Ed Parnaíba, essas questões foram as que mais
exigiram empenho das lideranças, apontando como central a constituição de adolescentes
agentes e dessilenciados. Diante disso, é importante assinalar, na conclusão deste trabalho,
como se deu esse processo investigativo, tarefa árdua, envolvendo uma proposta de formação,
consolidada em um Projeto com características metodológicas e filosóficas que pouco se
assemelham ao projeto formativo-educativo da escola investigada.
Para isso, organizei este momento de conclusão provisória, em que retomo os
objetivos e as respostas às questões norteadoras desta pesquisa. Na sequência, apresento os
problemas enfrentados e os caminhos trilhados e, finalmente, trato das possibilidades de
novos caminhos para continuidade do trabalho.
Mobilizada pelo objetivo geral, esta investigação teve a intenção de investigar a
argumentação na constituição da agência dos adolescentes do Projeto Digit-M-Ed Parnaíba
(PI). Dois objetivos específicos orientaram o alcance do objetivo geral, a saber:
a) identificar como a argumentação se organiza nas interações discursivas dos participantes
do Digit-M-Ed Parnaíba;
b) analisar como são criadas oportunidades de desenvolvimento da agência dos adolescentes
nesse Projeto.
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Ao realçar cada um dos objetivos, a seguir, apresento o que considero respostas às
questões de pesquisa. Destaco, portanto, a primeira delas:

a) Como a argumentação se organiza nas interações discursivas dos participantes do Digit-MEd Parnaíba?

No Digit-M-Ed Parnaíba, contexto desta pesquisa, a organização das interações
discursivas dos participantes pela argumentação ocorreu nos Workshops realizados. Nesses
eventos, o cenário, a disposição, a função das pessoas e as discussões eram diferentes do
cotidiano escolar, embora tudo tenha sido realizado na escola.
Essa configuração foi notada na disposição dos participantes, em geral, em
semicírculos, com a presença de uma mesa como apoio pedagógico e sob a coordenação de
um dos líderes do Projeto. Os partícipes, mesmo representando uma função na escola, como
professor, aluno, pais ou gestor, estavam cientes da equidade na participação, em que todos
tinham o mesmo espaço e direito de fala. Além disso, os temas e a dinamicidade das ações e
reflexões eram viabilizados por meio de músicas, textos, trabalhos em equipe, apresentação de
trabalhos, vídeos, dentre outras possibilidades. E, especialmente, algo que nunca se viu e que
o Projeto propiciou, foi o encontro de diferentes agentes da escola em um único contexto e
com uma única finalidade, pois em geral, os diferentes membros da instituição investigada são
reunidos por segmentos específicos: reunião de alunos, reunião de professores, dentre outros.
Os dados produzidos, selecionados, transcritos, analisados e interpretados nesse
contexto, revelaram uma argumentação organizada nas interações discursivas dos
participantes a partir de duas intencionalidades, movimentando-se simultaneamente na
Atividade Workshop: a primeira, voltada para a submissão dos participantes, quando
interlocutores como líderes e professores apresentaram pontos de vista para garantir a adesão
dos participantes como uma forma de alinhar pensamentos iguais; a segunda, direcionada para
a colaboração entre os partícipes, a partir de questões controversas, abertura para o diálogo e
liberdade para expressão e apresentação de ideias diferentes, colocando-as em conflito e
buscando um consenso de opiniões.
Embora o cenário e a intencionalidade dos Workshops tivessem como foco a
colaboração crítica entre os participantes, sustentada em uma teoria da argumentação
colaborativa, a linguagem organizada manifestou-se, de forma mais contundente, em
discursos marcados pela persuasão e pelo convencimento uns dos outros. É importante
reconhecer que foi difícil produzir um contexto de colaboração crítica de forma genuína no
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Projeto, uma vez que o contexto e a historicidade dos sujeitos acabam por mobilizar suas
experiências da escola e de outros contextos de interação. Atravessadas pela visão de
transmissão de conhecimento, acabam por reproduzir, mesmo que inconscientemente, o
desejo de dominar e de manter controladas as pessoas, direcionando-as para uma visão de
mundo considerada como ideal para se viver.
Esse quadro mostra que a argumentação sustentada no Digit-M-Ed Parnaíba está em
processo de transformação e, intencionalmente, visa à colaboração crítica, mas, nas ações,
parece central uma educação controladora, disciplinada e persuasiva. Os Workshops nesse
processo, no entanto, cumprem o papel de organizar e reorganizar o processo educacional,
pois, a partir deles, é possível avaliar e compreender que o Projeto exige mais rigor no
planejamento, na compreensão das tarefas e nos papéis assumidos pelos seus membros
participantes. Isso significa que a aprendizagem da colaboração demanda tempo, trabalho
conjunto, reorganização e aprofundamento teórico da atividade desenvolvida.
Nesse sentido, alguns aspectos que indico, a seguir, considerando a teoria que embasa
este trabalho, são importantes para que a argumentação no Digit-M-Ed Parnaíba avance para
uma perspectiva mais colaborativa:
1. Estudos sobre os conceitos, os papéis e as tarefas dos participantes no Projeto;
2. Acolhida do ponto de vista do outro com solicitação de justificativa e exemplificação;
3. Apresentação de posição diferente e justificada para realçar outras possibilidades nas
discussões empreendidas;
4. Estímulo à participação e à fala de mais pessoas, para que se posicionem nos momentos de
reflexão;
5. Realização de acordos coletivos sobre como o grupo vai assumir coletivamente as
discussões, para que avancem a outros contextos, como a escola.

Como apontei, os Workshops do Digit-M-Ed Parnaíba não produziram apenas
argumentação para submissão. Houve indícios de colaboração, às vezes, confortável, mas,
também, crítica. Essa intervenção formativa garantiu a continuidade do Projeto, que vem
buscando propiciar condições para que os adolescentes, em especial, desenvolvam-se como
agentes e sujeitos livres para expressar suas opiniões e participar do mundo de forma crítica,
caracterizando um agir dessilenciado. Essas discussões, são pontuadas na questão seguinte.

b) Como a argumentação cria oportunidades de desenvolvimento da agência dos
adolescentes, subsidiando um agir dessilenciado?
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Os dados mostraram que muitos adolescentes conseguiram mais visibilidade na
participação no Digit-M-Ed Parnaíba. Em momentos de argumentação para persuadi-los e
convencê-los a agir e pensar de uma mesma forma, eles não aceitaram passivamente ser assim
conduzidos, mas resistiram, multimodalmente, diante das imposições, fazendo perguntas, se
contrapondo, curvando-se para frente para realçar interesse, autosilenciando, apoiando-se na
cadeira, dentre outras situações. Essas exemplificações parecem orientadas à ideia de um
processo de dessilenciamento no Projeto.
Quanto a esse movimento de resistência, foi possível perceber, na postura corporal e
nas falas dos adolescentes durante a Atividade Workshop, as seguintes percepções: terem a
sensação de estar no ambiente igual ao da escola, onde perguntas são feitas para comprovar
que têm conhecimento; serem convocados a falar sobre assuntos previamente prontos, cuja
resposta é direcionada para o que pensam os seus interlocutores; serem ignorados, como se
não tivessem o que dizer ou como se o que dissessem fosse menos importante na relação com
o dizer de seus interlocutores.
Mas, há algo novo. Os dados parecem evidenciar uma descoberta do adolescentes do
Projeto: esse contexto educacional, quando comparado com a escola, parece ser visto como
lugar de acolhimento; nele há livre espaço de fala, para compartilhar, ouvir e receber atenção.
Nos depoimentos dos alunos, isso é perceptível. Eles gostam de estar no Digit-M-Ed
Parnaíba, porque se descobrem importantes, o que parece apontar para a constituição de
agentes, pois visualizamos um APed15 atento e comprometido; uma LADali15 participativa,
confiante em si e nas pessoas, bem como resistente às ideias, mas aglutinadora de pontos de
vista e proposições; um AEd15 atento e receptivo à fala do outro; e, também, um AKim13
deliberativo, questionador, resistente às ideias e livre para expressar as suas em condições de
equidade com seus interlocutores adultos, independentemente de posição hierárquica.
Nesse cenário, o que parece é que esse contexto educacional mostra-se diferente para
os adolescentes, mas, ao mesmo tempo, revela que no cotidiano escolar é difícil produzir um
movimento de interação discursiva de igual oportunidade para os alunos. Isso mostra que,
talvez, o fracasso do adolescente seja, antes de tudo, o fracasso das relações que temos com
eles, pois não criamos condições que oportunizam diálogos críticos, mas sim moralização de
seus comportamentos e atitudes, por meio da imposição de regras e normas para que eles as
sigam, obedientemente, na vida.
Diante disso, pensar no dessilenciamento dos adolescentes é entender que isso
depende da forma como são inseridos na atividade. Depende, ainda, de ação e construção
coletiva. Essa condição põe em destaque a necessidade de o sujeito agir em liberdade para
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pensar e encontrar saídas criativas e não prontas e impostas a ele.

Nesse contexto, a

argumentação que organizou as interações discursivas dos adolescentes no Projeto revela uma
contradição, inserida, também, no contexto escolar: ao mesmo tempo que os alunos são
silenciados ou dessilenciados, eles aprendem a ser silenciadores e/ou dessilenciadores. Nessa
direção, eles contribuem para produzir uma sociedade composta de sujeitos tanto capazes de
convencer e colocar o outro submisso quanto potentes para promover humanização e defender
a liberdade para a pluralidade de ser e viver.
Falar e defender o dessilenciamento dos adolescentes na e além da escola não é só
uma questão de propiciar espaço de voz. Tem a ver com a construção de uma sociedade
democrática. Logo, tem relação com a formação de cidadãos ativos e participativos críticos.
Isso porque, no silenciamento, são aniquiladas as condições para que o pensar promova
humanização. Não basta, portanto, falar para ser dessilenciado, mas é importante ao ser
humano compreender-se como agente com capacidades para participar, igual e
diferentemente, nos contextos em que está inserido.
Nesse enquadre, é importante destacar que o silenciamento do adolescente ocorre,
muitas vezes, pela falta de crença em sua capacidade, devido à visão corrente e naturalizada
de que ele está passando por um estágio. Por esse motivo, também o intenso controle dos
educadores, muitas vezes, mantendo-os submissos, impedindo-os de tomar consciência de
suas potencialidades. Contrariamente, a isso, a argumentação colaborativa na escola, como
defendida por Liberali (2013, 2016), é uma proposta radical que coloca os adolescentes em
posição de cidadãos capazes de participar criticamente da construção de qualquer proposta
sociocultural.
Na perspectiva vygotskyana, a colaboração é essencial para que os sujeitos avancem
no pensar e no agir, pois precisam de auxílio mútuo para estar e criar o mundo. Nesse
processo, a argumentação, tanto para a submissão quanto para a colaboração crítica, tem um
custo que parece ser relativo à democracia, à justiça social. Isso significa dizer que a
linguagem está no centro dessa realidade, talvez não sendo tudo, mas fazendo parte de um
grande sistema em movimento, que compõe a totalidade da existência.
Por conta disso, a argumentação, movida por princípios colaborativos (NININ, 2013),
constitui um modo de agir e de produzir conhecimento. Dessa forma, por meio da organização
da linguagem em contexto educacional, é possível criar possibilidades abertas para que os
sujeitos produzam agência relacional e transformativa, aproximando-os da ideia de um
mover-se dessilenciado na vida. Apesar dos limites e desafios da experiência dos Workshops,
é possível, pontuar que a pesquisa traz contribuições para repensarmos os mecanismos
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utilizados na formação de adolescentes, valorizando e insistindo na importância dos
questionamentos; na construção de confiança mútua; na crença na capacidade do outro; no
respeito e escuta à fala do outro; na negociação e criação do novo; e na produção de um
espaço educacional democrático e de cidadania.
Feitas essas considerações de articulação entre os objetivos e as perguntas de pesquisa,
retomo, agora, os caminhos trilhados e os problemas enfrentados. Começo, afirmando que os
participantes do Projeto fizeram adesão voluntária, mas, ao longo da caminhada, foi possível
perceber que muitos deles, sobretudo os professores, começaram a ver na empreitada mais um
trabalho vinculado ao ofício profissional, causando-lhes desânimo. Quanto aos alunos, muitos
que se comprometeram a participar, desistiram, por algumas razões: os Workshops eram
realizados em horários diferentes das aulas, necessitando que os alunos se deslocassem de
diferentes lugares da cidade para o evento; outros, ainda, não acreditaram no Projeto, vendo-o
como um momento de palestra dos professores para ensiná-los sobre temas do dia-a-dia;
muitos pais ou responsáveis não autorizaram a participação de alguns alunos, pois teriam de
estudar as matérias apresentadas nas aulas para não correrem o risco de reprovação.
No que diz respeito aos pais ou responsáveis, alguns sinalizaram a participação, mas
não compareceram, alegando, como motivo, as tarefas domésticas as quais teriam de dar
conta. Em relação aos líderes, organizadores do Digit-M-Ed Parnaíba, a grande dificuldade foi
o domínio dos conceitos de base, como a Teoria da Atividade e dos Multiletramentos. Para
isso, organizei alguns momentos de leitura para dar suporte às discussões, solicitando que
lessem os materiais de fundamentação teórica do GP LACE. No entanto, isso não foi
suficiente, uma vez que o Projeto, muitas vezes, foi organizado a partir de experiências do
cotidiano escolar dos seus idealizadores.
Vale ressaltar, ainda, que a escola investigada, desde o início aceitou implantar o
Projeto, acreditando em sua vertente formativa, como também apoiando-me na efetivação da
pesquisa. Em linhas gerais, o Digit-M-Ed Parnaíba trouxe importantes contribuições para a
escola investigada, mas não foi realizado nenhum estudo sobre os impactos do Projeto na
escola e no trabalho dos professores. Contudo, a experiência na escola foi central para que
este trabalho fosse expandido para outras instituições nos anos posteriores.
Em 2016 e 2017, por exemplo, o Digit-M-Ed Parnaíba foi desenvolvido normalmente,
sendo apoiado pela 1ª Gerência Regional de Educação (1ª GRE) e pela Secretaria Municipal
de Educação de Parnaíba (SEDUC). Escolas particulares, também, aderiram à empreitada.
Nesse processo, tivemos adesão de mais alunos do 8º e 9º do Ensino Fundamental, bem como
fizemos rodízios dos Workshops em diferentes escolas. No primeiro semestre de 2018, os
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líderes sentaram-se para reorganizar o Projeto e definiram trabalhar com alunos líderes de sala
de aula, tanto do 8º ao 9º ano do Ensino Fundamental, como de 1º ao 3º ano do Ensino Médio.
Nessa tentativa, foram realizadas reuniões de planejamento e estudos voltados aos
fundamentos da Atividade Social (LIBERALI, 2009b) e de Multiletramentos (THE NEW
LONDON GROUP, 2000), que constituirão a base para o novo Digit-M-Ed Parnaíba.
Posto isso, evoco a epígrafe de abertura deste trabalho, reportando-me ao momento de
interação discursiva entre a adolescente Alice e o Gato de Cheshire. A pergunta inicial é
impactante: “O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair
daqui?” Em torno dessa indagação, situo os delineamentos finais desta pesquisa, apropriandome da resposta do gato: “Isso depende muito de para onde você que ir...”. Trago comigo essa
intencionalidade, já há algum tempo, pois compreendi que qualquer lugar não serve como
saída. O caminho a ser trilhado é, sempre, uma escolha; logo, o percurso e a saída não são
neutros.
Retomo essas questões para tornar presente a escolha que fiz em 2014, ao ingressar na
PUC-SP, no Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da
Linguagem. Essa foi à saída que encontrei, com o apoio da professora Ivana Ibiapina, da
UFPI, que, de forma direta, apontou-me a PCCol como caminho a ser trilhado para que eu
pudesse realinhar minhas experiências no campo da pesquisa colaborativa. Nesse processo,
deparei-me com Cecília Magalhães e Fernanda Liberali, que, todos os dias, desde o momento
de nosso primeiro encontro, parecem responder à minha pergunta: “qual o caminho que devo
tomar?”. Em suas respostas multimodais, é como se elas dissessem: “Depende de para onde
você que ir...”. Ao me oferecerem possibilidades de escolha para onde ir, ajudaram-me,
também, a encontrar a saída pelas trilhas e aventuras do GP LACE. E, assim, como Alice no
País das Maravilhas, prossegui interagindo com diferentes pessoas e cenários, que me
pressionaram a uma rica experiência de aprendizagem e desenvolvimento. Destaco, como um
dos exemplos, o compartilhamento das discussões sobre a argumentação colaborativa no
contexto escolar (LIBERALI, 2013). Nesse espaço discursivo, encontrei uma possível saída
para a investigação que, mais tarde, desenvolveria.
Diante disso, realço, ainda, o fato de que a argumentação na organização das
interações discursivas dos participantes do Digit-M-Ed Parnaíba, especialmente, dos
adolescentes dos anos finais do Ensino Fundamental, constitui o cerne deste estudo. Nesta
seção, aponto os delineamentos conclusivos, em torno da tese, ressaltando: a argumentação
persuasiva e convincente constitui adolescentes submissos na escola, subsidiando o
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desenvolvimento de pessoas silenciadas; a argumentação colaborativa, por sua vez, constitui
adolescentes agentes, contribuindo para a formação de sujeitos dessilenciados.
Considerando a oportunidade de criação de um contexto formativo paralelo à E. M.
Jacó, mas a ela entrelaçado, esta pesquisa mostra indícios que revelam, então, a existência de
um movimento de transformação por meio do Digit-M-Ed no município de Parnaíba,
passando pela importante descoberta de uma linguagem que pressiona os adolescentes, na
maioria das vezes, para manterem-se submissos, caracterizando o silenciamento; mas,
também, na intencionalidade e na prática, de uma a linguagem que organiza e cria
oportunidades de desenvolvimento da agência relacional e transformativa dos adolescentes,
apontando para possibilidades de, na continuidade do Projeto e também na escola, tornaremse sujeitos dessilenciados, ou melhor, participarem de um vir-a-se-dessilenciar. A linguagem
da colaboração constitui o problema quando torna as pessoas submissas, mas é uma das saídas
para uma realidade transformadora, quando utilizada como caminho percorrido por meio da
colaboração crítica para um viver mais livre e humanizado.
Se os adolescentes e também os educadores estão aprendendo e se desenvolvendo no
Projeto, isso vale a pena ser fortalecido. No entanto, nem sempre, essa realidade é vista como
importante, como me disse uma professora não participante do Digit-M-Ed Parnaíba: “A
ALDali15 pode ser boa no Projeto, mas aqui as notas não são lá essas coisas. É difícil, pois
não estuda e nem se interessa pela minha disciplina”. Diante dessa afirmação, parafraseio a
pergunta de Alice e a resposta do gato: “qual o caminho a ser trilhado para encontrarmos as
saídas?” Acredito que depende de para onde queremos ir e, nessa caminhada, com quem
queremos somar esforços. Essas são as minhas inquietações, neste momento: buscar, na
pesquisa colaborativa e na argumentação saídas para uma proposta de dessilenciamento dos
adolescentes no contexto escolar e fora dele.
Quanto aos adolescentes do Digit-M-Ed, uma inquietação desafiante é aprender a
ouvi-los e, também, saber lidar com aquilo que eles estão nos dizendo, nos tentando fazer ver.
Eles dizem “Tipo Assim” e, muitas vezes, vemos isso como uma expressão inadequada,
imprópria. No entanto, parece que essa expressão aponta para múltiplas e possíveis formas de
pensar, sem um modelo único e pronto a ser seguido. É como se dissessem: “tem mais isso”
ou “também isso”, “se liga e escuta o que eu vou dizer”. Geralmente, os adultos não entendem
essa linguagem, porque, muitas vezes, não levam a sério o que eles dizem, exatamente como
expressa a música “Não é serio”, de Charlie Brown Jr. O que parece é que também os
adolescentes são silenciados por serem adolescentes, visão construída pela ideia de
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naturalização de uma fase da vida, mas discutida por Bock (2007) como uma constituição
decorrente de coordenadas socioculturais.
Nessa direção, olhando para o Projeto, o grande desafio não é adequar o adolescente
ao Digit-M-Ed, mas o Digit-M-Ed aos adolescentes, pois esse Projeto não está pronto, mesmo
situado em um modelo prévio de experiências. Cabe aos seus participantes – e aqui realço o
papel dos líderes – reorganizarem metodologicamente o Projeto e, também, a linguagem, para
avançar na perspectiva da colaboração crítica, segundo Magalhães (2009, 2011, 2012),
voltada à criação de contextos para que mais pessoas expressem suas ideias, explicando,
demonstrando, questionando, recolocando e expandindo pontos de vista e conhecimentos em
condições abertas e provisórias para negociação coletiva.
Nesse cenário, os líderes do Projeto têm papéis importantes a desenvolver:
 Orientar ações com a intenção de promover diálogo, para que mais vozes apareçam, sejam
ouvidas e analisadas criticamente;
 Encorajar os adolescentes à participação e à corresponsabilização na construção do
conhecimento e do agir no contexto educacional e em outros espaços;
 Assumir riscos na busca da produção de contextos colaborativos, como probabilidade de
que a agência dos adolescentes se constitua a serviço de seu dessilenciamento;
 Aproveitar os momentos multimodais, que evidenciam silêncio por timidez, resistência às
ideais, concordância de ponto de vista sem justificação e socialização de experiências pelos
adolescentes, como oportunidade para discutir criticamente e fazer acordos mútuos.

Nesse processo, estar no Digit-M-Ed ou na sala de aula demanda intencionalidade,
como aponto no início desta seção, mas acrescento outra palavra-chave importante, coragem.
É necessário ter coragem para desafiar e ser desafiado a pensar e produzir significados
coletivamente. Isso tem a ver com não desistir, mas resistir, mesmo quando a intencionalidade
é, ainda, uma possibilidade em construção para um amanhã incerto; mesmo quando os
caminhos a serem trilhados dependem de onde queremos ir e com quem estamos dispostos a
caminhar em busca de saídas para os desafios cotidianos. Diante disso, concluo “tipo assim”:

O Amanhã
(Detonautas)
Quando vem o amanhã incerto
E a certeza me faz ver o inverso
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Já não tenho o mesmo medo de me repetir
A verdade disso tudo é o que me faz seguir
Não vou mudar em vão
Pra que mentir
Se os dias vem e vão e não me vejo aqui

E quando vem o amanhã incerto
E a certeza me faz ver o inverso
Já não tenho o mesmo medo de me repetir
A verdade disso tudo é o que me faz seguir

Não vou mudar em vão
Pra que mentir
Se os dias vem e vão e não me vejo aqui

Passo a passo vou na forma descompasso acelerando
A noite toda 24 horas não me fazem
Crer que a vida inteira num segundo na maneira
Que esse mundo imundo de poeira me fez
Perceber que tudo não passou de um sonho todo tolo
E o consolo é perceber que o
Amanhã existe e que eu posso ser feliz, sem me entregar

Não vou mudar em vão
Pra que mentir
Se os dias vem e vão e não me vejo aqui

Não vou mudar em vão
Pra que mentir
Se os dias vem e vão e não me vejo aqui
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ANEXO A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
Termo de acordo a ser preenchido pelos participantes envolvidos na Projeto de Extensão e Pesquisa DIGITM-ED Hiperconectando Parnaíba (contexto de produção dos dados da pesquisa intitulada: A argumentação
(re)organizando as relações afeto-cognitivas de adolescentes na escola: transformando as práticas culturais
escolares) e assinado por eles e pelo pesquisador.
Declaração de concordância dos participantes ou responsáveis:
De acordo com a descrição da pesquisa e dos compromissos firmados pelo pesquisador, Francisco Afranio
Rodrigues Teles, eu, _______________________________________________, RG: ___________ assumo
aqui a minha concordância:
a) em participar dessa pesquisa (___)
b) de que meu filho,___________________________________, seja participante da pesquisa (___)
c) de que a instituição pela qual sou responsável participe dessa pesquisa (___)
Entretanto, declaro que minha concordância está condicionada aos seguintes requisitos:
a) Anonimamente, isto é, que a divulgação dos resultados seja feita sem mencionar os nomes das instituições
ou dos participantes envolvidos (___)
b) Sem anonimato (___)
c) Que eu possa ter acesso aos dados coletados (___)
d) Que eu tenha acesso aos produtos finais da análise e de sua interpretação antes de sua divulgação pública
(___)
e) Que, caso seja necessário, minha reação diante dessas interpretações sejam incorporadas antes de sua
divulgação pública (___)
Data ___________________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________________
Declaração do pesquisador
Tendo em vista a declaração do participante ou de seu responsável acima assinada, eu, Francisco Afranio
Rodrigues Teles, assumo a responsabilidade de cumprir as condições de pesquisa descritas, atendendo os
requisitos demandados pelos participantes.
Data: 27/05/2016
Assinatura:
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
Comitê de Ética e Pesquisa
Sede Campus Monte Alegre
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Este documento tem por finalidade esclarecer os pesquisados, de forma clara e objetiva, sobre a pesquisa a ser
realizada: finalidade, local, duração, procedimentos utilizados, possíveis riscos e desconfortos a sua pessoa,
benefícios esperados e objetivos a serem alcançados com a mesma. A participação do pesquisado, nesta pesquisa, é
de livre e espontânea vontade e, a qualquer momento, poderá interrompê-la, recusar-se a submeter a quaisquer
procedimentos, como também dela desistir, a tempo e modo, como assim o desejar, sem qualquer penalização ou
prejuízo a sua pessoa.
Como parte das atividades do Grupo de Pesquisa LACE (Linguagem em Atividades em Contextos Escolares), da
PUCSP, o projeto DIGIT-M-ED Hiperconectando – Parnaíba busca formar formadores que ajam com o intuito de
transformar a escola - currículos, conteúdos, métodos, instrumentos - aproximando-a do mundo fora dela. Para isso,
pesquisadores, gestores, professores e alunos (surdos e ouvintes) trabalham juntos na produção de propostas
didáticas que rompam com as amarras impostas por currículos engessados e, com criticidade e colaboração,
busquem a transformação da escola e da comunidade na qual ela se insere.
Integram este projeto instituições de ensino superior, fundamental e médio, públicas e particulares do município de
Parnaíba - Piauí. Além disso, o DIGIT-M-ED mantém interlocução com diversos projetos desenvolvidos em outros
países. As escolas parceiras contam com a atuação de diretores, coordenadores, professores e alunos dos anos finais
do Ensino Fundamental, médio e superior.
Os encontros se dão, normalmente, uma vez por mês, aos sábados, das 9 às 13 horas em uma escola participante do
projeto, quando os grupos das escolas discutem sobre tarefas a serem desenvolvidas em cada escola
especificamente. Os participantes também disponibilizam canais de comunicação (Facebook, Google Drive,
WhatsApp e/ou e-mail), para que possam trocar ideias, materiais e informações entre e durante os encontros.
As atividades realizadas nesses encontros, presenciais e virtuais, são gravadas em áudio e/ou vídeo, fotografadas e
os materiais elaborados pelos participantes são copiados e armazenados. Esses dados compõem um banco do
projeto e podem ser utilizados com fins acadêmicos pelos pesquisadores do GP LACE.
A realização da presente pesquisa trará ao pesquisado e à sociedade o(s) seguinte(s) benefício(s):

Oferecer a escola como um todo discussões teórico-práticas sobre questões ensino-aprendizagem,
desencapsulação curricular e colaboração crítica.

Envolver pesquisadores e estudantes de IC/Mestrado/Doutorado em estudos que focalizem questões ensinoaprendizagem, questões de desencapsulação curricular e colaboração crítica.

Produzir e divulgar conhecimentos relativos a questões ensino-aprendizagem, de desencapsulação
curricular, argumentação colaborativa e colaboração crítica.

Proporcionar espaços de discussão com os participantes e a comunidade científica em geral sobre a temática
em foco, por meio da organização de simpósios, fóruns, e demais eventos científicos.

Apresentar trabalhos em simpósios nacionais e internacionais qualificados.

Publicar artigos ou capítulos, abordando a pesquisa realizada.

Produzir livro sobre a temática deste projeto.

Contribuir para a comunidade escolar e de pesquisa de forma mais ampla com as descobertas e o processo
de pesquisa desenvolvidos.

Contribuir para o fortalecimento da rede de contatos por meio da integração de pesquisadores de diferentes
universidades nacionais e internacionais, interessados no tema em desenvolvimento.
A participação de professores, alunos, diretores, coordenadores, supervisores, pais e pesquisadores é voluntária. A
divulgação ou não dos nomes dos participantes e instituições envolvidas se realiza a partir das determinações das
escolas e dos sujeitos participantes que decidem se desejam ou não anonimato. Não haverá despesa financeira ou
remuneração para os envolvidos. A participação dos pesquisados, neste projeto, não acarretará quaisquer
desconfortos ou riscos a sua integridade física, moral ou psicológica. Os dados produzidos no Projeto Digit-M-Ed
Hiperconectando Parnaíba são de inteira responsabilidade dos pesquisadores parnaibanos, que coordenam o banco
de dados do projeto referente a Parnaíba, e que garantem o compromisso de cumprimento do acima estabelecido.
Para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, os pesquisadores disponibilizam os seguintes telefones para contato (11)
3864-4409 (PUC/SP – LAEL) e (86) 994194794 (Pesquisador responsável).
Por se achar plenamente esclarecido e em perfeito acordo com este Termo de Consentimento, o pesquisado o
assina, juntamente com o pesquisador, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.
Parnaíba, 27 de maio de 2016.
PESQUISADOR RESPONSÁVEL:
PESQUISADO: ________________________________________________________________________
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Caros pais,
Gostaria de esclarecê-los sobre o DIGIT-M-ED Hiperconectando - Parnaíba, projeto
pelo qual seu filho manifestou interesse em participar.
Como parte das atividades do Grupo de Pesquisa LACE (Linguagem em Atividades
em Contextos Escolares), da PUCSP, o projeto busca formar formadores que ajam com o
intuito de transformar a escola- currículos, conteúdos, métodos, instrumentos aproximando-a do mundo fora dela. Para isso, pesquisadores, gestores, professores e alunos
(surdos e ouvintes) trabalham juntos na produção de propostas didáticas que rompam com
as amarras impostas por currículos engessados e, com criticidade e colaboração, busquem a
transformação da escola e da comunidade na qual ela se insere.
Integram este projeto instituições de ensino superior, fundamental e médio, públicas e
particulares, do município de Parnaíba. Além disso, o DIGIT-M-ED Hiperconectando –
Parnaíba mantém interlocução com diversos projetos desenvolvidos em outros países. As
escolas parceiras contam com a atuação de diretores, coordenadores, professores e alunos
dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Os encontros se dão, normalmente, uma vez por mês, aos sábados, das 9 às 13 horas em
uma das escolas participantes, quando os grupos das escolas discutem sobre tarefas a serem
desenvolvidas especificamente em cada escola. Os participantes também disponibilizam um
canal de comunicação (WhatsApp e/ou e-mail), para que possam trocar ideias, materiais e
informações entre e durante os encontros.
As atividades realizadas nesses encontros são gravadas em áudio e/ou vídeo e podem
ser utilizadas com fins acadêmicos pelos pesquisadores do GP LACE. Por isso, é necessário
que os participantes ou seus responsáveis assinem um Consentimento Livre e Esclarecido,
autorizando a divulgação desses dados em artigos, livros, congressos, dissertações, etc.

Seria muito bom poder contar com a participação de seu filho!
Francisco Afranio Rodrigues Teles
Coordenador Geral do Projeto DIGIT-M-ED Hiperconectando - Parnaíba
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ANEXO B. Parecer Consubstanciado do CEP.
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