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RESUMO: Este simpósio objetiva reunir trabalhos acadêmicos que discutam a argumentação           
como prática docente no desenvolvimento de forças de resistência e revolucionárias, no que             
diz respeito aos arquétipos da (re)construção e da ressignificação da história e da realidade.              
No contexto de sala de aula, mais particularmente, os objetivos específicos deste simpósio             
são: a) discutir as características da argumentação e suas implicações nas ações escolares, no              
que se refere ao desenvolvimento de práticas educacionais crítico-criativas-transformativas e          
de resistência, bem como de agência crítico-transformativa (MAGALHÃES, NININ, 2017);          
b) analisar situações reais escolares que elucidem a relação entre a argumentação com a              
produção de significados, a multiculturalidade (MOREIRA; CANDAU, 2011; ROJO, 2012;          
SANTOS, 2010), bem como com a ampliação de repertórios/vivências mais críticas           
(LIBERALI, FUGA, 2018). Esta discussão se faz pertinente dado o cronotopo (BAKHTIN,            
1975/1998) contemporâneo, permeado pelo onipresente discurso do ódio, sobretudo nos          
meios digitais, pela repressão e pelo exacerbado binarismo. Isso posto, urge que se discutam              
novas possibilidades de pensar, ser e agir com o intento de robustecer o conatus espinosiano               
(SPINOZA, 1677). Para esse filósofo, o conatus está relacionado com a luta dos indivíduos              
para resistir, persistir e - continuar a - existir na árdua odisseia humana, sobretudo nos dias de                 
hoje. É pautado nessa problemática que este simpósio se legitima. No que concerne à força da                
linguagem, como potência de transformação e da criação do inédito-viável (FREIRE, 1970), a             
materialização sócio historicamente possível do sonho almejado é, para este simpósio,           
oportunizada particularmente pela argumentação. No entanto, os grupos minoritários e          
vulneráveis, maculados pelo preconceito e reclusão, pouco dispõem desse recurso linguístico           
para que possam criar novas possibilidades de ser e agir e, portanto, ser partícipes da               
re(construção) da história. Em termos práticos e teóricos, esta temática é fundamental e se              
coaduna às bases da Linguística Aplicada, como um núcleo móvel de conhecimento,            
formulado a partir da observação da linguagem em contextos de uso, mostrando que as              
verdades sobre o mundo são construídas dentro dele a partir da circulação de discursos por               
seus agentes (FABRÍCIO, 2017). Nessa perspectiva, baseado em trabalhos acadêmicos, o foco            
deste simpósio é fomentar reflexões que concebam a argumentação a partir, sobretudo            
principalmente, das diversidades de ideias e de posições divergentes, como pujança agentiva,            
para a (re) construção e ressignificação da história e da realidade, de forma participativa,              
democrática, criativa e transformativa. De forma geral, este simpósio entende, assim, que é da              
natureza do indivíduo ser construtor da sua própria existência a partir da linguagem e da               
coletividade, mas não um mero reprodutor ou conhecedor dos fatos, às vezes confinado a uma               
senzala ideológica, desprovido de recursos, sobretudo linguísticos, para se fazer ouvido. 
 

 



 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas educacionais transformativas; Produção de Significados;       
Ampliação de repertórios; Criação do inédito-viável. 

 


