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RESUMO

A presente pesquisa de doutorado, em andamento, tem por objetivo investigar os discursos de professores ciberativistas acerca da educação 
pública no Rio de Janeiro, apresentados em um grupo público no Facebook, analisando as crenças, valores, acordos e técnicas argumentativas 
adotadas por eles para fins de persuasão às causas defendidas. Além disso, reflete sobre as possibilidades e limites do apelo discursivo dessa 
retórica online para fins de ativismo e mobilização social na área educacional. O referencial teórico/metodológico adotado para essa análise 
baseia-se nos pressupostos da Nova Retórica – Teoria da Argumentação. Utiliza-se também o MEA (Modelo da Estratégia Argumentativa) como 
instrumental de apoio à análise e interpretação dos argumentos coletados no referido grupo ao longo de dois anos de pesquisa (2013-2015). Os 
resultados preliminares apontam que as discussões do grupo estão polarizadas, mediante a criação de uma dissociação de noções do termo 
“educação pública”, em que, de um lado há os que defendem um ataque às políticas públicas educacionais em vigor, em busca do que chamam 
de uma “educação pública de qualidade” (representantes da metáfora “sonho”) e os que, apesar de não concordarem com as atuais políticas, 
aderem a elas para evitarem confrontos, descontos de salários e outras represálias por parte do governo (representantes da metáfora “feijão). 
Como a hierarquia de valores encontra-se dividida basicamente entre esses dois polos dentro do grupo, em diversas ocasiões, o debate resulta 
em agressões pessoais, pois nenhum dos lados aceita argumentar, impondo ao outro suas opiniões. Além disso, há a queixa dos oradores de que 
apesar de vários professores participarem ativamente das discussões online, acabam por não aderir às ações offline (boicotes/greves), o que 
enfraquece o movimento. Assumimos que, para aprimorar o debate e aumentar a persuasão, o melhor tipo de discurso a ser utilizado pelos 
oradores nesse momento é o do gênero epidítico, cujo objetivo é louvar e/ou censurar uma ação, a fim de intensificar a adesão a valores sem os 
quais os discursos que visam a uma ação não comovem e nem persuadem seus auditórios. Nele, o auditório é chamado a reagir, a dar uma 
resposta: aderir a ou rejeitar a luta pela educação pública de qualidade defendida pelos oradores do grupo. Seu objetivo não é necessariamente 
suscitar uma ação imediata, mas sim criar uma disposição para a ação futura, ao reforçar a comunhão em torno de certos valores que estão 
enfraquecidos. Comunhão essa que poderá servir futuramente de suporte para persuadir e motivar o tão esperado ativismo offline em massa dos 
professores, em prol de melhor educação, para além do mundo virtual.
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