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As cem linguagens da criança 

A criança 

 é feita de cem.  

A criança tem 

 cem mãos, 

 cem pensamentos 

 cem modos de pensar, 

 de jogar e de falar 

 Cem, sempre cem modos de escutar 

 as maravilhas de amar 

 Cem alegrias para cantar e compreender 

 Cem mundos para descobrir 

 Cem mundos para inventar 

 Cem mundos para sonhar 

 A criança tem cem linguagens 

 (e depois, cem, cem, cem) 

 mas roubaram-lhe noventa e nove.  

A escola e a cultura  

Lhe separam a cabeça do corpo.         

 Dizem-lhe:  

de pensar sem as mãos,  

de fazer sem a cabeça 

de escutar e de não falar 

 de compreender sem alegrias 

 de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal 

 Dizem-lhe:  

de descobrir o mundo que já existe  

e de cem 

 roubaram-lhe noventa e nove 

 Dizem-lhe:  

que o jogo e o trabalho 

 a realidade e a fantasia 

 a ciência e a imaginação 

o céu e a terra 

 a razão e o sonho 

são coisas que não estão juntas.  

Dizem-lhe: que as cem não existem. 

 A criança diz:  

ao contrário, as cem existem.  

Loris Malaguzzi 
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RESUMO  

 

Neste estudo, buscamos investigar o trabalho de mediação de uma professora na 

condução de rodas de história, com vistas ao desenvolvimento de habilidades 

argumentativas de um grupo de crianças na última etapa da Educação Infantil.  A 

pesquisa explorou os possíveis caminhos para a atuação da professora enquanto 

mediadora entre as crianças-ouvintes e os textos. Para isso, a docente foi solicitada a 

planejar cinco sessões de roda de história com o foco no desenvolvimento das habilidades 

argumentativas de seu grupo de crianças. Nos intervalos dessas sessões, ela também foi 

convidada para participar de encontros de discussão, reflexão e análise de sua própria 

prática. Tais encontros, mediados pela pesquisadora, ocorreram após cada uma das 

sessões de roda de história e neles a professora era confrontada com sua prática, 

assistindo a roda que havia conduzido e que estava registrada em vídeo.  Assim como as 

sessões de leitura com as crianças, tais encontros de discussão com a docente foram 

videogravados e transcritos literalmente. A análise dos dados revelou que a professora era 

conhecedora de boas obras literárias para as crianças e que sabia fazer escolhas de textos 

com potencial argumentativo. Em todas as sessões também era perceptível seu 

comprometimento com o planejamento da roda que incluíam várias atividades antes e 

após a leitura dos livros para as crianças. No entanto, a docente não parecia conceber a 

conversa sobre o texto como uma atividade que por si própria poderia colaborar para 

construção de sentido e desenvolvimento de habilidades argumentativas. Na verdade, 

conforme pudemos perceber, a conversa sobre as histórias lidas não fazia parte de sua 

rotina com as crianças antes do início da pesquisa. Ao longo das sessões de leitura e 

encontros de discussão e reflexão com a pesquisadora, a docente foi aos poucos 

estabelecendo um tempo maior para conversar sobre os livros que lia. Apesar disso, no 

que se refere às intervenções de caráter argumentativo, a professora tendeu apenas a 

solicitar a opinião das crianças, sendo raras as vezes em que pedia justificativas ou 

estimulava o confronto de opiniões, o que ao nosso ver, constituem intervenções 

imprescindíveis para quem pretende promover a argumentação entre as crianças. Vale 

ressaltar porém, que os encontros em que a docente era confrontada com sua prática, 

revelaram-se importantes para aprimorar a capacidade crítica–reflexiva da professora. 

Tais encontros também evidenciaram a necessidade de implementarmos uma formação 

docente que priorize a reflexão sobre a prática e atribua à professora o papel de 

pesquisadora no complexo processo de produzir metodologias para o seu trabalho 

pedagógico com crianças pequenas. 

 

Palavras-Chave: Educação Infantil; Roda de história; Argumentação; Mediação docente 
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ABSTRACT  

 

In this study, we investigated the work of a teacher’s mediation in the conduction of 

reading circles, with a view to development of argumentative abilities of children in the 

last stage of early childhood education. The research explored possible ways for the 

teacher`s mediation between the listening-children and texts. For this, the teacher was 

asked to plan five sessions of a reading circle with the focus on the development of 

argumentative abilities of her group of children. During the intervals between these 

sessions she was also called to take part in meetings for discussion, reflection and 

analysis of her own practice. Such meetings, which were mediated by the researcher, 

occurred after each reading circle session. In these meetings the teacher was confronted 

with her practice, watching the sessions she had led, which were recorded on video. As 

well as the planning sessions of reading with children, such discussion meetings with the 

teacher were filmed and fully transcribed. The data analysis revealed that the teacher did 

know good books for children and knew to make choices of texts with argumentative 

potential. Her compromise with the planning of the reading circles was perceptible in 

each section, since they included many activities before and after reading books for 

children. Nevertheless, the teacher did not seem to conceive the talk about the story as an 

activity which itself could collaborate for the construction of sense and development of 

argumentative skills. Actually, as we noticed it, the talking about the stories was not part 

of her routine as a teacher before the beginning of the present research. Along the reading 

sessions and the discussion and reflection meetings with the researcher, the teacher 

gradually established a longer time to talk about the books which were read. Nonetheless, 

with reference to the intervention of argumentative character, the teacher only tended to 

ask the children’s opinions, since rare were the times she asked for justifications or 

stimulated the confrontation of opinions, which in our view constitute necessary 

interventions for those who intend to promote discussion among the children. However, it 

is important to emphasize that the meetings in which the teacher was confronted with her 

practice turned out to be important to improve her critical-reflexive capacity. Such 

meetings also showed the need to implement a teacher`s formation that prioritizes the 

reflection about the practice, giving the teacher the role of a researcher in the complex 

process of producing methodologies for her pedagogical work with young children. 

 

Key words: Early childhood education;  reading circle; argumentation; teacher's 

mediation. 
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Diversos autores (PANIÁGUA; PALÁCIOS, 2007; BASSEDAS; HUGUET; 

SOLÉ, 1999; OLIVEIRA, 2008), documentos oficiais produzidos pelo Ministério da 

Educação (BRASIL, 1998; BRASIL, 2009), bem como nas propostas curriculares (ver, 

por exemplo, SÃO PAULO, 2007) têm sinalizado a necessidade de conceber a criança 

enquanto sujeito de direitos e que, portanto, precisa estar inserida em contextos 

significativos que contribuam para sua formação cidadã.  

 O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (BRASIL, 1998), por 

exemplo, enfatiza a necessidade da professora possibilitar a “participação das crianças 

em situações que envolvam a necessidade de explicar e argumentar suas ideias e pontos 

de vista” (1998, p.137). Assim, espera-se já na Educação Infantil a formação de um 

indivíduo que saiba tomar posição, expressando e defendendo suas ideias, colocando-se 

de maneira crítica-reflexiva nas diversas situações que vivencia. 

 Diante da necessidade de praticar o discurso, garantindo a participação dessas 

crianças em experiências de aprendizagem em que suas habilidades discursivas possam 

ser potencializadas, nos questionamos então: como contribuir para uma educação crítica e 

reflexiva já na Educação Infantil?; que situações didáticas nessa direção seriam possíveis 

de encaminhar nesta etapa de ensino?; qual a influência da mediação docente na 

construção de práticas que favoreçam a argumentação das crianças pequenas? a conversa 

mediada nas rodas de histórias poderá se constituir enquanto um espaço favorável à 

argumentação? 

 Em busca de respostas para essas questões, a presente pesquisa buscou analisar o 

“espaço da conversa” mediado por um adulto nas rodas de história, considerando que este 

tem sido indicado por alguns autores, tais como Freitas e Amarilha (2005) e Garcia 

(2004; 2007) como uma possibilidade eficaz para o desenvolvimento de habilidades 

argumentativas tanto da professora, quanto das crianças.  

Vale ressaltar que tal perspectiva implica, segundo Amarilha (2004), uma ruptura 

com a antiga concepção de que a narrativa na roda teria a função de acalmar os pequenos, 

impor silêncio ou ocupar um tempo pedagógico vazio e não planejado. Ao contrário, 

entendemos assim como essa autora, que na roda de história, as crianças poderão assumir 

um papel de leitor-ouvinte, ativo e autônomo que opina, confronta ideias, expressa, 

defende pontos de vista e contra-argumenta a partir da mediação da professora que 

conduz a leitura e a conversa com base no que foi lido.   

 Para que estes objetivos sejam alcançados, porém, dados do estudo de Nascimento 

e Brandão (2010) apontam a necessidade da professora planejar cuidadosamente essa 



16 

 

atividade, de modo que ela reflita sobre a escolha do material, bem como sobre os 

procedimentos de mediação que poderiam ser adotados na direção de seus objetivos.   

            Ainda que hoje se reconheça que a criança argumenta desde muito cedo 

(EISENBERG; GARVEY, 1981; GENISH; DI PAOLO, 1982; ORSOLINI, 1994; 

BANKS-LEITE, 1996; FARIA 2002; PONTECORVO, 2005), há poucas referências de 

pesquisa sobre situações didáticas que favoreçam o desenvolvimento da argumentação, 

particularmente, em salas de Educação Infantil. 

Desta forma, a presente pesquisa pretende contribuir com a escassa literatura 

sobre essa temática, trazendo uma reflexão sobre a mediação docente com vistas ao 

desenvolvimento de habilidades argumentativas, algo fundamental para a formação desse 

cidadão crítico que a atual concepção de educação tem nos exigido.  

  Neste estudo, buscamos, portanto, investigar o trabalho de mediação de uma 

professora na condução de rodas de história, com vistas ao desenvolvimento de 

habilidades argumentativas de um grupo de crianças na última etapa da Educação 

Infantil.   

As sessões de rodas de história planejadas e conduzidas pela docente foram 

videogravadas e, nos intervalos dessas sessões, realizamos encontros para discussão e 

análise das rodas, possibilitando à docente momentos de autoconfrontação e reflexão 

sobre a sua própria prática que havia sido registrada em vídeo. 

 Situado, assim, em uma perspectiva de formação docente e de interação entre 

teoria e prática, o estudo pretendeu atingir, especificamente, os seguintes objetivos:  

 (i) Analisar os livros de literatura, selecionados pela docente, no que se refere à 

qualidade do texto, recursos gráficos editoriais e adequação dos mesmos, considerando o 

objetivo de desenvolver habilidades argumentativas em crianças de 4 - 5 anos; 

(ii) Analisar os procedimentos didáticos adotados pela professora na mediação da leitura 

nas rodas de história, investigando se há, no momento da conversa com as crianças, 

estímulo ao desenvolvimento de habilidades argumentativas (solicitação de opiniões e 

justificativas para os pontos de vista explicitados, confrontação de opiniões e das 

justificativas expressas pelas crianças); 

(iii) Analisar a concepção de argumentação da professora captada antes, durante e depois 

das sessões de rodas de história e nos encontros de reflexão e discussão; 

(iv) Avaliar a postura crítica e reflexiva da docente revelada nos momentos em que era 

autoconfrontada com sua prática nos encontros de discussão referidos no item 3.  
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Nesta pesquisa, concebemos a roda de história como uma atividade pedagógica 

fundamental para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita de crianças menores de 

seis anos. Neste sentido, sem desmerecer o papel da leitura de histórias para a ampliação 

do universo cultural e desenvolvimento afetivo das crianças, buscamos nesta seção 

abordar tópicos voltados aos eixos da formação de leitores e do desenvolvimento da 

oralidade e suas relações com a roda de história.  

Considerando ainda os objetivos principais da pesquisa entendemos a roda de 

história como uma atividade favorável para conduzir uma conversa que estimule o 

pensamento crítico e as habilidades argumentativas. Além disso, frisamos que se 

pretendemos formar indivíduos que aprendam, desde cedo, a produzir seus próprios 

enunciados de maneira crítica e reflexiva, construindo sentido sobre o que lê, 

argumentando e se colocando nas mais variadas situações de interação dialógica, é 

preciso garantir espaços em que a docente possa também refletir sobre sua ação 

pedagógica.  

Dando início a discussão dos itens referidos acima, refletiremos no próximo 

tópico sobre o trabalho de leitura na Educação Infantil, marcando, primeiramente, a 

concepção de leitura adotada no estudo, tecendo, em seguida, algumas considerações em 

torno do papel da professora no processo de formação de leitores.   

 

1. A leitura na Educação Infantil: princípios e práticas  

 

Com o advento do discurso da escola cidadã e dos ideais de construção de um 

conhecimento crítico e reflexivo (FREIRE, 2005, GADOTTI, 2008), percebe-se também 

o surgimento de uma nova concepção de leitura fundada na prática social e não 

delimitada apenas àdecodificação de sinais gráficos. Assim, anuncia-se um modelo 

interativo de leitura superando os anteriores surgidos nas décadas de 60/70 do século XX: 

os modelos de leitura ascendente (buttom up) e descendente (top down) surgidos nas 

décadas de 60/70 do século XX.  

No modelo ascendente acreditava-se que o leitor processava os elementos do texto 

de forma hierárquica, iniciando com as letras, palavras, frases até chegar à compreensão 

do texto. O ensino pautado nesse modelo valorizava o método sintético de alfabetização, 

considerando a decodificação um elemento indispensável à compreensão, já que, em tal 

perspectiva, o leitor compreendia um texto porque conseguia decodificá-lo totalmente. 

No modelo descendente (top down), ao contrário, afirmava-se que o leitor não 
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processava o texto letra por letra, mas fazia uso de seus conhecimentos prévios para o 

estabelecimento de predições que o ajudavam a compreender o texto. Sendo assim, 

acreditava-se que quanto mais informação o leitor tivesse sobre o texto, mais chances 

teria de compreendê-lo.   

O modelo interativo de leitura, referido acima e no qual nos fundamentamos neste 

estudo, propõe uma discussão que combina os processos de análise e síntese durante a 

leitura, considerando que “o que o leitor vê no texto e o que ele mesmo traz são dois 

subprocessos simultâneos e em estreita interdependência” (COLOMER; CAMPS, 2002). 

Em outras palavras, valoriza-se não apenas da base textual, mas também os 

conhecimentos prévios do leitor, seus valores e expectativas que são trazidos para a 

leitura e que influenciam na compreensão do que se lê (ver SOLÉ, 1998, 2003; KOCH, 

2009). 

Nesse sentido, no modelo interativo de leitura percebe-se além de uma 

combinação entre os processos de análise e síntese, uma ressignificação da postura 

adotada pelo indivíduo diante do texto, tendo em vista a exigência de um leitor ativo que 

“processa , critica, contrasta e avalia a informação que tem diante de si, desfruta ou 

rechaça, que dá sentido ao que lê” (SOLÉ, 2003, p.21).  

É importante ressaltar que o entendimento da leitura enquanto um processo ativo 

de interação entre o leitor e o texto não se trata de uma concepção isenta de polêmicas.  

Especificamente, na Educação Infantil, tal concepção interacionista de leitura ainda 

esbarra com alguns mitos historicamente cultuados e fundamentados por uma concepção 

maturacionista de leitura. 

 Tais mitos, por muitos anos, justificaram os “exercícios de pré-leitura” com vistas 

ao desenvolvimento de certas habilidades e conhecimentos, tais como: atenção, memória 

visual e auditiva, lateralidade, estruturação espaço-temporal, seriação, entre outros 

(TEBEROSKI; COLOMER, 2003; SOLÉ, 2003) que, supostamente, ajudariam  a fazer 

brotar a capacidade de ler. 

Ao contrário disso, concordamos com Solé (2003, p.75), ao destacar que: 

 

“Na etapa da Educação Infantil, a leitura tem um lugar muito definido e 

ao mesmo tempo muito amplo. Não se trata de acelerar nada, nem de 

substituir a tarefa de outras etapas com relação a esse conteúdo; trata-se 

simplesmente de tornar natural o ensino e a aprendizagem de algo que 

coexiste com as crianças, que interessa a elas, que está presente em suas 

vidas e na nossa e que não tem sentido algum ignorar”.  
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Sendo assim, por se tratar de uma etapa de ensino que possui suas próprias 

especificidades e objetivos para o desenvolvimento infantil, não compartilhamos com o 

discurso que promove uma relação secundária da criança com a leitura.  

No item a seguir, continuamos essa discussão, dessa vez tratando da importância 

da formação leitora, especificamente, na Educação Infantil.  

 

1.1 A formação do leitor na Educação Infantil   

 

Com a ruptura da antiga concepção de leitura, a qual nos referimos no item 

anterior, vários autores (JOLIBERT, 1994; CHARMEUX, 1994 e CHARTIER, CLESSE, 

HÉRBRARD, 1996) passaram a destacar a importância de trabalhar na direção da 

formação leitora das crianças que ainda não lêem convencionalmente. Afinal, formar esse 

leitor leva tempo e, assim como esses autores, entendemos que o trabalho em direção a 

essa meta pode e deve começar já na Educação Infantil.  

 Em consonância com esse discurso de leitor ativo e sua contínua formação, não 

faz sentido a ideia de um “pré-leitor” que estaria “pronto” em algum momento no futuro. 

Ao invés do termo “pronto”, entendemos, agora, que o leitor pode tornar-se, cada vez 

mais, “experiente”, rompendo, assim, com a concepção maturacionista da leitura, 

mencionada no tópico anterior.  

 Porém, para a formação desse leitor ativo destacamos a importância da mediação 

docente. Afinal, a mudança de paradigma exige novos procedimentos didáticos  e, 

consequentemente, uma nova postura profissional diante dessas novas aspirações. Daí a 

necessidade da professora da Educação Infantil garantir espaços significativos de leitura 

para seu grupo de crianças. 

 Alguns estudos com crianças na Educação Infantil (NASCIMENTO; BRANDÃO, 

2010, SANTOS; BRANDÃO, 2010), no Ensino Fundamental (TERZI, 2006) e com 

jovens leitores (PETIT, 2008) têm apontado a importância do mediador de leitura, 

enquanto modelo de leitor e, sobretudo, orientador nesta tarefa que é formar um leitor 

autônomo, crítico, reflexivo e capaz de argumentar e defender suas idéias ou 

interpretações com base no que foi lido.   

Nessa direção, um primeiro passo para a formação de leitores é, sob nosso ponto 

de vista, inserir as crianças, já na Educação Infantil, em um ambiente leitor em que os 

livros possam ser facilmente acessados, folheados e lidos. É importante ainda que as 

escolhas, apreciações e críticas das crianças em relação aos livros possam ser ouvidas. Ou 
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seja, é preciso não apenas ler em voz alta para as crianças, mas também escutar o que elas 

tem a dizer, observando suas curiosidades, seus interesses, suas histórias e estimulando o 

prazer de ler e de fazer descobertas com base no que foi lido.   

É essencial, portanto, que a criança tenha acesso a um acervo de boa qualidade, ou 

seja, livros interessantes com textos bem escritos e bem cuidados em termos gráfico-

editoriais. Também é imprescidínvel a realização diária de atividades significativas de 

leitura, seja como apoio para outras atividades propostas ou, especificamente, nas rodas 

de história, foco de interesse da presente pesquisa.  

       Enfim, entendemos que se queremos formar esse leitor ativo, crítico e criativo, 

que interage com o texto, precisamos investir em práticas de leitura compatíveis com o 

atual modelo interativo de leitura. Além disso, como ressaltam Brandão e Rosa (2010a) 

precisamos também romper com o discurso, muito forte, de que leitura com prazer está, 

necessariamente, dissociada de uma intervenção pedagógica intencional e sistemática. 

 Defendemos aqui a possibilidade de unir esses dois aspectos, dando ênfase à 

figura de um leitor mais experiente que sirva de modelo para as crianças ouvintes. Nesse 

sentido, chamamos a atenção para o papel da professora de Educação Infantil, como 

fundamental mediadora na formação do pequeno leitor, bem como dos procedimentos 

didáticos que possam contribuir para a construção de um “ouvinte ativo”, tal como 

sugerem Bofarull (2003) e Brandão e Rosa (2010a, 2010b), rumo à formação de “leitores 

ativos”, sujeitos de seus enunciados. 

No item a seguir, destacamos outro eixo da línguagem tão relevante quanto a 

leitura para formação de sujeitos críticos e conscientes de seu papel na sociedade, a 

oralidade.  

  

2. A oralidade na Educação Infantil: princípios e práticas  

 

Alguns estudos (BOMBASSARO, 2010; RAMOS, 2010; NASCIMENTO, 2009) 

têm ressaltado a importância do trabalho com a oralidade para o desenvolvimento 

cognitivo e social das crianças desde a Educação Infantil. Nesse sentido, destaca-se a 

necessidade de que a escola e os profissionais que dela fazem parte criem situações em 

que as crianças possam ampliar suas habilidades comunicativas nos mais variados 

contextos. Conforme indica o RCNEI (BRASIL, 1998, p.134): “eleger a linguagem oral 

como conteúdo exige o planejamento da ação pedagógica de forma a criar situações de 

fala, escuta e compreensão da linguagem”.  
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  Para isso, é importante que a professora esteja atenta à qualidade das atividades 

propostas, planejando e respeitando as especificidades da criança, criando situações em 

que a língua seja utilizada em diferentes graus de formalidade, lembrando sempre de 

garantir a participação de todos, principalmente, daquelas crianças que se expressam 

pouco e que por isso passam, muitas vezes, despercebidas pelos colegas e pela própria 

docente.   

 É importante ainda ressaltar que a ampliação das capacidades comunicativas de 

crianças pequenas requer tempo e continuidade. Assim, ainda que cheguem à escola se 

comunicando, há muito o que desenvolver e isto não ocorre por acaso.  Segundo o 

RCNEI (BRASIL, 1998, p.127), tal desenvolvimento:  

 

“(...) ocorre gradativamente, por meio de um processo de idas e vindas 

que envolve tanto a participação das crianças nas conversas cotidianas, 

em situações de escuta e canto de músicas, em brincadeiras, etc., como 

a participação em situações mais formais de uso da linguagem, como 

aqueles que envolvem leitura de textos diversos”. 
 

 

 Nessa mesma direção, autores como Paniágua e Palácios (2007), bem como 

alguns estudos (ver, por exemplo, RAMOS, 2010), enfatizam a necessidade de conversar 

com as crianças no momento do banho, da alimentação, da troca de fraldas e demais 

situações de interação que ocorrem no dia a dia das creches e pré-escolas, utilizando uma 

linguagem clara e “sem infantilizações”, ou seja, sem tentativas excessivas de imitar a 

maneira de falar das crianças. 

 Espera-se, ainda que a professora, desde o berçário, escute a criança, valorizando 

sua fala, seus gestos, olhares e movimentações corporais, atribuindo sentido a essas 

expressões verbais e não-verbais, buscando compreender o que ela está querendo dizer 

nas diferentes situações de que participam. 

Ao interpretar os gestos e vocalizações das crianças na sua interação com elas,  a 

docente torna-se, portanto, uma interlocutora, funcionando como um andaime nesse 

processo de desenvolvimento da fala de seu grupo de crianças.  

 Vale destacar também que, ao “colocar palavras na boca da criança”, interpretando 

o que ela está tentando dizer, o adulto valoriza a intenção comunicativa infantil, 

instaurando um clima de parceria e, sobretudo, de confiança tanto para a criança que está 

sendo ouvida e tenta se expressar, quanto para as demais que fazem parte do grupo e 

também observam essa interação.  
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 Tal clima de confiança e segurança afetiva entre as crianças e a professora deve 

ser algo construído conscientemente pelo adulto que, segundo Paniágua e Palácios 

(2007), deve preocupar-se com aspectos como a velocidade, a expressividade, o tom e a 

intensidade da sua voz. Segundo os autores, essas características compõem o “estilo 

comunicativo” do educador que, por sua vez, serve de referência para as crianças. Espera-

se, portanto, que a professora não fale gritando ou de forma imperativa, mas em um tom 

de voz agradável e adequado à situação comunicativa.  

Além disso, é fundamental que as crianças tenham liberdade de se expressar, pois 

“embora grande parte da linguagem infantil se desenvolva por ouvirem os adultos, o 

importante não é lhes falar muito, mas sim falar-lhes de modo pertinente e adequado e, 

óbvio, dar-lhes oportunidade de falar” (PANIÁGUA E PALÁCIOS, 2007, p.141).  

A esse respeito, Bombassaro (2010) constatou que as crianças gostam muito de 

conversar nas rodas  sobre temas variados. Ao  investigar as representações sobre as rodas 

de conversa com 13 crianças do Grupo V de uma escola privada de Porto Alegre, a autora 

salienta  ainda que a referida atividade é potencialmente favorável para o 

desenvolvimento da oralidade e, consequentemente, para instauração do protagonismo 

infantil na construção de seus aprendizados. Bombassaro (2010) também enfatiza que a 

roda de conversa além de inserir as crianças numa situação dialógica que exige escuta 

atenta na fala do outro, incentiva  sua capacidade crítica diante das tomadas de decisão, 

conflitos ou demais questões importantes para o coletivo.  

Ainda com relação às rodas de conversa, outro elemento que deve ser considerado 

segundo Paniágua e Palácios (2007), é  o cuidado com as intervenções da professora 

durante a conversa com as crianças. Nesse sentido, os autores chamam atenção para que 

os adultos ao invés de corrigirem diretamente a criança, destacando seus erros de 

pronúncia ou de outro tipo, experimentem fazer uma “correção indireta”. Isto é, uma 

correção em que ele repita a mensagem da criança de forma adequada, proporcionando, 

assim, o modelo de fala apropriado (ver também BRASIL, 1998). 

 Ainda a esse respeito, vale lembrar que a docente que, simplesmente, faz a 

correção diretamente, além de poder inibir e desmotivar a criança a se expressar 

oralmente, estará desconsiderando que seus erros de fala muitas vezes representam um 

esforço para compreender como a língua funciona.  De fato, segundo o RCNEI, aprender 

a falar: 
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“... não consiste apenas em memorizar sons e palavras. A aprendizagem 

da fala pelas crianças não se dá de forma desarticulada com a reflexão, 

o pensamento, a explicitação de seus atos, sentimentos e desejos” 

(BRASIL, 1998, p.125). 
 

 

 Em outras palavras, a criança pensa sobre a língua e esse movimento constante em 

busca de significar o mundo que está a sua volta, imitando situações comunicativas 

observadas e criando novas expressões ou palavras refletem sua tentativa de se apropriar 

das convenções da própria linguagem oral. 

 Seguindo a sequência anunciada previamente, no próximo tópico, trataremos, das 

“rodas de história”, com o foco nas possibilidades geradas por esta atividade tanto para a 

formação do leitor quanto para o desenvolvimento da oralidade das crianças menores de 

seis anos.  

 

3.  As rodas de história na Educação Infantil: interface entre o desenvolvimento da 

linguagem oral e escrita 

 

 Recomendada pelo RCNEI (BRASIL, 1998) como uma das atividades 

permanentes para crianças menores de seis anos, a roda de história tem sido 

compreendida como um momento essencial na rotina das creches e pré-escolas.  

 Valdez; Costa (2010), por sua vez, ressaltam que ouvir histórias e viver a fantasia 

e o encantamento na Educação Infantil são, na verdade,  direitos da criança. Direitos que 

deverão lhe garantir a possibilidade de: 

 

“(...) sentir emoção, de se divertir, de ampliar o mundo, conhecer, de ter 

contato com o livro, de aguçar a curiosidade, de imaginar e criar, de 

lidar com seus conflitos, de conhecer livros e autores, de viver 

coletivamente, de estreitar as relações e de sentir prazer” (p.163). 

 

Assim, ao ler ou contar histórias para seu grupo de crianças, a professora pode 

discutir sobre o texto ou temas afins, numa dimensão interativa que, comumente, implica 

uma proximidade física em que todos se reúnem para ouvir uma história.  A esse respeito 

Brandão e Rosa (2010a) salientam que:  

“(...) as rodas de histórias, mais do que uma experiência eminentemente 

subjetiva entre leitor e um texto, é uma atividade que envolve pelo 

menos um adulto que lê e conta histórias e um grupo de crianças que 

são convidadas a se inserirem num movimento coletivo ao se colocarem 

na posição de ouvintes e interlocutores” (p.39).  
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 A roda de história pode ocorrer em diferentes espaços sociocomunicativos e com 

diversas finalidades. No caso da escola, a professora, em geral, organiza as crianças 

sentadas no chão ou solicita que formem um círculo com as cadeiras ou ainda que se 

dirijam ao “cantinho da leitura”, caso exista um espaço desse tipo na sala.   

 No estudo realizado por Nascimento e Brandão (2010), por exemplo, a professora 

de uma sala do Grupo V de uma escola municipal do Recife, lia as histórias para as 

crianças sentadas em seus lugares, ao redor de suas mesinhas, sem a possibilidade de uma 

organização especial para a realização da roda por absoluta falta de espaço na sala.  

Porém, as crianças percebiam, claramente, o início da atividade quando a professora 

tomava o livro e mostrava a capa para o grupo. Nesta hora, as crianças cantavam uma 

música que demarcava o início da roda, repetindo a canção ao término da leitura da 

história. 

 A contribuição das práticas de leitura e contação de histórias na roda é indiscutível 

e muito diversa. A professora pode ler ou contar uma história na roda para estimular o 

prazer da leitura e o desejo de aprender a ler, para discutir sobre um tema ou texto lido 

com vistas a desenvolver a compreensão e o senso crítico das crianças, ou pode ler uma 

história para ampliar o conhecimento e as possibilidades de reflexão as crianças sobre 

determinado tema, foco de interesse do grupo, entre outras finalidades.  

 Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998, p.143), por meio da leitura de histórias, as 

crianças podem também “conhecer a forma de viver, pensar, agir e o universo de 

valores, costumes e comportamentos de outras culturas situadas em outros tempos e 

lugares que não o seu”.  

 No próximo item, refletiremos mais detidamente sobre o impacto de atividade de 

rodas de histórias para o desenvolvimento da linguagem oral das crianças. 

 

3.1 A aprendizagem da linguagem oral nas rodas de história 

Conforme salienta Yunes (2009), o contato com as histórias permite as crianças 

um desenvolvimento que vai muito além de uma ampliação de vocabulário, tendo em 

vista que ao ouvir histórias as crianças exercitam a compreensão ao, por exemplo, 

imaginar e refletir sobre o que está sendo lido e mostrado a ela por meio das imagens do 

livro. Assim, para a autora, ouvir as narrativas na roda de história “... é o primeiro passo 

e está necessariamente articulado com o falar: escuto, imagino coisas, sou provocado, 

penso e sinto vontade de falar” (YUNES, 2009, p.17) 

Porém, ainda segundo Yunes, para tornar as rodas de história uma atividade 
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potencialmente favorável ao desenvolvimento do oral é preciso pensar em procedimentos 

em que o grupo se interesse para escutar atentamente a história, expressando suas 

opiniões sobre o texto lido e produzindo assim seus próprios enunciados.  

Em outras palavras, a autora chama a atenção para as contribuições das narrativas 

lidas ou contadas nas rodas para o aprimoramento de algumas habilidades comunicativas 

das crianças, tais como: ouvir, saber escutar, concentrar a atenção na palavra do outro ou 

esperar para poder falar, expressar comentários e opiniões. 

Nesta direção, Yunes (2009) alerta que não há como desenvolver a oralidade numa 

roda de história em que as crianças apenas preenchem as lacunas deixadas pelo enunciado 

de sua professora, não tendo uma real oportunidade de conversar sobre o texto lido e de 

revelar seus anseios, dúvidas, apreciações entre outros aspectos que julgarem relevantes. 

 A esse respeito, o estudo de Martins (2010), concluiu que boa parte das rodas de 

conversas a partir de um texto lido ou de situações vividas por crianças em salas de 

Educação Infantil, ocorriam precariamente, em decorrência da maneira como a docente 

conduzia a interlocução. 

 Analisando os diálogos entre professora e crianças numa perspectiva bakhtiniana, 

Martins (2010), observou que a conversa transcorria dentro de uma “lógica de estímulo-

resposta”, não assumindo uma dimensão dialógica em que a criança, enquanto sujeito, 

pudesse se colocar enunciativamente.  

Assim, de acordo com seus dados, a professora apenas convidava as crianças a 

“preencherem as lacunas de seus enunciados”, com respostas em coro às perguntas 

formuladas. Vejamos a transcrição de um fragmento de uma roda de conversa que ilustra 

bem essa constatação: 

 

P - Vocês gostaram do nosso passeio? 

Cr (Todos) - Gostamos 

P - O que vocês viram no rio? 

Cr - Um gato morto 

P - Que mais? 

Cr - Garrafa 

P - Que mais? 

Cr - Arame 

P - Chegamos e fizemos o quê? 

Cr (Todos) - Desenhou... 

(MARTINS, 2010, p.150) 

 

 Como destaca Martins (2010), a docente controlava toda discussão com 

perguntas, formuladas por ela mesma, dirigidas a sala como um todo. Em sua análise, 

Martins ressalta ainda a última fala das crianças “desenhou” (na 3ª pessoa) ao invés de 
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dizer “desenhamos”, o que sinaliza que elas próprias, indiretamente, percebem que o 

enunciado não lhes pertence. 

Um resultado semelhante à pesquisa de Martins (2010) foi evidenciado no estudo 

de Nascimento e Brandão (2010) em que a professora tendia a controlar muito a 

discussão sobre a história em torno dos seus próprios enunciados, não fazendo perguntas 

personalizadas, ou seja, dirigidas a uma criança específica.  

A mediação docente, no momento da discussão, tendia à formulação de perguntas 

de natureza literal com respostas em coro. Vejamos um exemplo da discussão após uma 

história lida pela professora a seu grupo de crianças em torno de 5 anos: 

 

 P – O nome da história que a gente leu! PRE...  

Cr1- SENTE.  

P – Presente no...  

Cr (Todos) – Natal!  

P – “Presente no Natal”. E o que foi que apareceu nessa história?  

Cr2 – Um pinheirinho 

P – Apareceu um pinheirinho. Esse pinheirinho antes de nascer ele pediu pra nascer em que lugar?  

Cr (todos) – na favela!  

P – Ele queria nascer na favela? Antes, em que lugar? 

(As crianças não respondem) 

P: Num lugar...  

Cr1 – Rico  

P – Ri-co, fala pessoal, num lugar rico! Mas, onde foi que ele nasceu?   

Cr – Na favela (uma criança fala bem baixinho)  

P – Na...  

Cr (todos) - Na favela 

 

 

 Em concordância com Paniágua e Palácios (2007), entendemos que é preciso, ao 

contrário, buscar individualizar ou personalizar as perguntas e as interações com as 

crianças. Dessa forma, estaremos, certamente, contribuindo para a formação de sujeitos 

capazes de se expressar com mais autonomia e criticidade, já que a partir do momento em 

que a criança é convidada a se colocar diante do texto e do seu grupo a mesma estará 

exercitando a sua fala e o seu o pensamento, sentindo-se parte daquela situação dialógica.   

Nesse sentido, a leitura e contação de histórias contribuem também para o 

desenvolvimento afetivo e criativo, possibilitando uma ampliação do mundo imaginário 

das crianças. Ou seja, mesmo inserida numa atividade coletiva, a criança que participa de 

uma roda de história bem conduzida, percebe sua individualidade, reconhecendo-se 

enquanto sujeito que pensa, produz suas próprias ideias e tira conclusões sobre os temas 

suscitados pela leitura. No espaço das rodas de história, portanto, o coletivo e o individual 

se comunicam dando vida a uma situação prazerosa e, sobretudo, significativa. 

É relevante enfatizar que embora a leitura e a conversa com as crianças na roda 



28 

 

pareçam atividades simples e da rotina das instituições de Educação Infantil, atividades 

como essas quando geridas por um profissional sensível e consciente do seu papel, 

podem contribuir para desenvolver o pensamento das crianças.  

De fato, Yunes (2009) salienta a necessidade de que, desde cedo, as crianças 

aprendam a pensar, longe do automatismo e do óbvio. Para isso a autora chama atenção 

para o próprio ato de ler para as crianças, na medida em que este pode provocar o seu 

pensamento e estimular o diálogo. 

 No item a seguir apresentamos outras aprendizagens mobilizadas nas rodas de 

história focalizando, dessa vez, a linguagem escrita. 

 

3.2 A aprendizagem da linguagem escrita nas rodas de história 

 

 Quantas vezes não nos deparamos com uma criança que, habituada a escutar 

histórias lidas, questiona os adultos se realmente estão lendo o que está escrito no livro. 

Também presenciamos crianças brincando de ler para seus colegas ou defendendo uma 

opinião, alegando que está com razão já que aquilo que diz “está escrito” em determinado 

suporte. 

 Tais exemplos que, cotidianamente, ocorrem diante dos que convivem com  

crianças pequenas mostram a curiosidade infantil em relação à escrita, bem como os 

conhecimentos que elas constroem no contato com essa linguagem. 

 Vários autores (OSTETTO, 2008; CRAIDY, KAERCHER, 2001; BRANDÃO, 

ROSA, 2007; BRANDÃO; GUIMARÃES, 1997; TEBEROSKY; COLOMER, 2003) 

também confirmam essas constatações e revelam os ganhos significativos que a leitura de 

histórias pode trazer para a aprendizagem da linguagem escrita. Conforme enfatizam 

Brandão e Rosa (2007, p.52): 

 

Ouvir textos interessantes, bem ilustrados e com temas significativos, 

ligados às vivências infantis poderia ser um bom atrativo para que as 

crianças quisessem também aprender a decifrar os “risquinhos pretos” 

do papel e ler como o seu (sua) professor (a). 

 

A ação de ouvir história vai além de um exercício subjetivo e do investimento no 

imaginário infantil, trata-se de um momento de partilha e de uso social da língua. Neste 

sentido, ao ouvir as histórias lidas por um adulto as crianças aprendem que a escrita 

comunica significados.   



29 

 

Ou seja, assistem, segundo Teberosky e Colomer (2003), a transformação das 

marcas gráficas em linguagem. Além disso, aprendem que há algumas peculiaridades na 

língua, tendo em vista que ler o que está escrito é bem diferente de contar um fato ou 

inventá-lo.  

Ao considerarmos a roda de história uma atividade constituinte de um ambiente 

linguístico desafiador, acreditamos que esse evento de leitura contribui significativamente 

para ampliação das experiências de letramento das crianças, estimulando sua participação 

em diferentes práticas de uso social da linguagem, bem como sua interação com 

diferentes portadores textuais. 

 Ao “ler histórias com os ouvidos”, como destacam Brandão e Rosa (2010a), as 

crianças também ampliam seu repertório de palavras usadas para falar de livros, tais 

como: autor, editora e capa, além de aprender expressões típicas de abertura e fechamento 

de histórias, bem como formas de estruturação linguísitica características desse gênero 

textual.  

 Estudos como o de Rego (1988), indicam ainda a importância da leitura de 

histórias na pré-escola para o sucesso escolar das crianças com a leitura e escrita. Ou seja, 

segundo a autora, as crianças que desde pequena tinham contato intenso com a literatura 

não só aprendiam a ler com mais facilidade como também se revelavam bons escritores 

no ensino fundamental.  

   Até o presente momento temos destacado as rodas de história enquanto ambiente 

favorável para a formação do leitor e desenvolvimento da expressão oral. No item 

seguinte, abordaremos, de modo mais aprofundado, as formas de mediação docente para 

que esse objetivo se concretize, dando especial atenção ao desenvolvimento da 

capacidade das crianças de se colocarem enunciativamente numa dimensão 

argumentativa. 

 

 4.  A mediação das professoras nas rodas de história da Educação Infantil 

 

Como já foi explicitado nos itens anteriores, as rodas de histórias podem se 

constituir num evento de leitura significativo e capaz de mobilizar um leque de 

aprendizados. Nesse sentido, enfatizamos o papel do mediador para a organização da roda 

e mobilização de uma atitude ativa dos pequenos diante do texto que é lido para eles. 

Segundo Corsino (2010, p.186): 
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A mediação do adulto é o ponto-chave das primeiras leituras. É ele 

quem organiza o ambiente e quem empresta a sua voz ao texto. Seus 

gestos, entonações, intervenções e até mesmo as suas traduções alteram 

a obra e revelam o que e como a criança deve ler”. 

 

A forma de condução da roda de história, portanto, contribui para a instauração da 

comunidade de ouvintes ativos e, consequentemente, para a formação de uma identidade 

do grupo numa espécie de fórum de partilha de ideias, gostos e os mais diversos 

sentimentos próprios e emergentes dessa situação. 

No item a seguir discutiremos a conversa sobre o texto que pode ocorrer nas rodas 

de história e sua contribuição para o ensino da compreensão e, em especial, para o 

desenvolvimento de habilidades argumentativas das crianças como sugerem Garcia 

(2007), Freitas (2005) e Nascimento; Brandão (2010). 

 

4.1 – A construção de sentidos na roda de história: quando a conversa ajuda a 

compreender 

 

Considerando a leitura um processo interativo e reflexivo, surge a necessidade de 

pensar em procedimentos didáticos que materializem tal perspectiva teórica também no 

campo da compreensão. Afinal, as exigências de um leitor/ ouvinte ativo e que busca 

significado no que escuta ou lê, consequentemente, altera a concepção que se tem sobre a 

compreensão. 

 Apesar de reconhecermos a importância da memorização no processo de 

compreensão,  no atual panorama defendido pelo modelo interativo de leitura não há 

espaço para uma compreensão que se resuma a extração ou memorização de informações.  

 Assim, ao compreender um texto, o leitor se empenha em construir uma 

representação mental integrada e coerente do que foi lido e não, simplesmente, registra  

elementos pontuais retirados do texto (BRANDÃO, 2006). Trata-se, portanto, de uma 

ação em que o leitor busca sentido, agindo e reagindo, ativamente, frente ao material que 

lê ou escuta (MARCUSCHI, 2001; BAJARD, 2005). 

 É preciso reconhecer ainda que sem a compreensão não há, evidentemente, 

possibilidade de realizar atividades como uma discussão ou conversa sobre o texto.  

Poderíamos dizer até que sem a compreensão não haveria como despertar o prazer de ler, 

tendo em vista que ninguém gosta de ler ou ouvir algo que não compreende e que, 

portanto,  não faz sentido algum.  
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 Daí a importância de avaliar o material que lemos para as crianças na escola e de 

criar, de fato, situações significativas de leitura, bem como de pensarmos mais 

detidamente sobre o ensino da compreensão que, segundo Brandão (2006), pode e deve 

começar desde a Educação Infantil. Nessa direção, nos questionamos: quais 

procedimentos didáticos poderão ser viabilizados nessa direção com um grupo de 

crianças pequenas? Qual o papel docente no momento em que medeia a leitura com esse 

grupo? 

 A princípio sabemos que tal tarefa não é simples principalmente porque a prática 

docente, por muito tempo, reduziu a atividade de compreensão a um exercício avaliativo 

sobre o texto lido ou escutado pelas crianças. Sendo assim, no lugar do ensino dessa 

competência, a atividade de compreensão se resumia basicamente a um jogo de perguntas 

e respostas de natureza literal e muito longe de uma exploração mais aprofundada do 

texto, com perguntas mais complexas e que dessem margem para uma verdadeira 

discussão e aprimoramento das habilidades de compreensão. 

 Com o intuito de colaborar com a formação docente nessa questão, vários autores 

têm refletido a respeito das estratégias de leitura e da possibilidade de que estas possam 

ser ensinadas na escola (BROWN, 1980; SMITH, 1999; SOLÉ, 1998, 2003; BRANDÃO, 

2006).   

 Conforme apontam esses autores a utilização de estratégias de leitura implica 

justamente numa ação planejada do leitor com vistas à construção de sentido do texto. 

Por meio das estratégias de leitura somos capazes de refletir e planejar nossa própria 

atuação quando lemos. E assim, mais uma vez nos perguntamos então: que estratégias 

podemos ensinar aos nossos pequenos leitores? Que procedimentos didáticos podem ser 

utilizados para o ensino dessas estratégias? 

 Poderíamos elencar diversas estratégias que podem ser ensinadas as crianças, no 

entanto, citaremos aquelas selecionadas por Brandão (2006) como as principais: 

a) Elaborar objetivos para a leitura 

Para ensinar essa estratégia é preciso informar as crianças a finalidade de fazer 

determinada leitura, incentivando-as a se questionarem e formularem, perguntas do tipo: 

por que vou ler esse texto?  o que vou aprender com esse texto? 

 Os objetivos além de demarcarem o que deverá ser priorizado na leitura, dão ao 

leitor um sentido para a atividade, tendo em vista que numa leitura interativa a finalidade 

mobiliza o leitor a continuar lendo e investindo neste processo. Por isso que “nenhuma 

atividade de leitura deveria ser ensinada sem que as meninas e meninos se encontrem 
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motivados para ela, sem que esteja claro que lhe encontram sentido” (SOLÉ, 1998, 

p.91). 

 

b) Selecionar informações do texto com base nos objetivos previamente traçados  

Neste caso, ensina-se ao leitor a destacar as informações mais relevantes 

considerando tais objetivos. Conforme ressalta Brandão (2006), quando o leitor não 

consegue selecionar as informações mais importantes em sua memória, bem como fazer 

distinção entre o que é importante e o que é uma informação superficial, poderá ter 

problemas na compreensão geral do texto lido.  

 

c) Ativar conhecimentos prévios relevantes relativos ao texto 

Esta é também uma estratégia fundamental, pois os conhecimentos prévios sobre 

o tema/ assunto tratado no texto, o autor, o  portador do texto e do próprio gênero textual 

em questão, por exemplo, podem funcionar como um instrumento que, além de motivar o 

leitor a dar continuidade a leitura, o coloca numa situação mais favorável para 

compreender o texto.  

 

d) Elaborar inferências 

Esta é uma estratégia fundamental para o leitor, já que envolve a leitura do que 

está ímplicito no texto, preenchendo as lacunas ou pistas deixadas pelo autor. A estratégia 

de construção de inferências além de possibilitar a leitura do que está nas entrelinhas, 

possibilita ao leitor fazer novas proposições com base nas relações entre informações 

dadas no texto ou entre essas informações  e o seu conhecimento de mundo.   

 

e) Antecipar os sentidos do texto 

O leitor precisa aprender a gerar expectativas sobre o que está lendo, antes e 

durante a leitura. Essa estratégia, segundo Brandão (2006) está intimamente ligada ao 

levantamento de conhecimentos prévios, tendo em vista que é a partir deles que o leitor 

produzirá as suas hipóteses que, por sua vez, serão confirmadas ou não durante a leitura. 

 

f) Avaliar e controlar a compreensão do texto  

Ou seja, aprender a adotar uma postura reflexiva sobre o que lê, buscando 

comprovar ou até mesmo refutar suas expectativas iniciais, seja modificando-as, 

descartando-as ou construindo novas, a medida que for dando continuidade a leitura. 
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 Segundo Brandão (2006), em alguns momentos essa estratégia poderá exigir do 

leitor uma retomada do texto ou até mesmo uma pesquisa em outros livros sobre o 

assunto abordado. Na roda de história, por exemplo, a professora percebendo que as 

crianças não estão compreendendo sua leitura poderá fazer uma retomada do texto, bem 

como interromper a leitura e conversar com as crianças sobre o significado de algumas 

expressões ou palavras tratadas no texto que parecem dificultar a compreensão. 

 Como já foi indicado, todas essas estratégias podem ser trabalhadas desde cedo 

com as crianças, tendo em mente que elas isoladamente não garantem a compreensão, e 

que devem, portanto, ser tratadas em conjunto (SOLÉ, 1998).  

Além disso, como ressaltado por Solé (1998), o ensino dessas estratégias não se 

dá numa exposição minuciosa sobre como e quando usar cada uma delas. Ao contrário, 

tal aprendizagem se dá no uso diário e contextualizado, tal como no momento em que a 

docente reúne seu grupo de crianças numa roda de história. 

 Neste contexto, para ativar intencionalmente as estratégias de leitura discutidas 

acima, a professora deverá conduzir a discussão sobre o texto com perguntas 

diversificadas que mobilizem a utilização de tais estratégias, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento da compreensão leitora das crianças (SOLÉ, 1998, 2003; 

DELL`ISOLA, 2001; MARCUSCHI, 2001). 

  Com intuito de ajudar os professores a elaborar perguntas de compreensão no 

planejamento da leitura de textos literários para as crianças, Brandão; Rosa (2010b) 

classificam as questões de compreensão em cinco tipos. Vejamos:  

1) Perguntas de ativação de conhecimento prévio: geralmente realizadas antes da leitura, 

com a finalidade de que o leitor/ ouvinte ative conhecimentos que possam ser relevantes 

para a compreensão do texto. As perguntas formuladas poderão envolver conhecimentos 

sobre o gênero textual que será lido ou sobre o tema tratado no texto. 

2) Perguntas de previsão sobre o texto: tratam-se de perguntas em que o leitor/ouvinte é 

levado a fazer previsões sobre o texto antes ou durante a leitura. Geralmente as perguntas 

de previsão fazem menção ao título, ilustrações da capa do livro ou possíveis 

acontecimentos envolvendo os personagens.  

3) Perguntas literais ou objetivas: são perguntas cujas respostas estão explicitamente 

colocadas no texto. Brandão e Rosa (2010b) salientam que embora retomar ou localizar 

este tipo de informação possa contribuir para compreensão do texto,  é preciso ter 

cuidado para que não se desconsiderem as capacidades do leitor, fazendo perguntas 

irrelevantes e que não contribuam para a compreensão do texto.  
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4) Perguntas inferenciais: ao contrário das literais, são perguntas que buscam respostas 

que estão além das informações explicitamente colocadas no texto, exigindo uma leitura 

de elementos implícitos, comumente, mais díficil de ser realizada. 

5) Perguntas subjetivas: são as que, necessariamente, exigem a opinião do leitor seja 

sobre o tema tratado nos textos, atitudes ou ações de personagens, ou sobre o ponto de 

vista do autor do texto. Dentro desta categoria, Brandão e Rosa (2010b) incluem alguns 

subtipos de perguntas que serão esclarecidos com maior detalhe no item 4.2.3, quando 

estivermos tratando sobre  as perguntas de natureza argumentativa que podem ser feitas 

no momento da conversa sobre as histórias lidas nas rodas de histórias. 

 A categorização das perguntas apresentadas acima deixa claro que pensar na 

compreensão, enquanto objeto de ensino, é uma tarefa necessária e complexa, exigindo 

da docente um planejamento cuidadoso de suas ações. Assim, além de conhecer os tipos 

de perguntas de compreensão, é importante refletir acerca de alguns procedimentos 

didáticos que possibilitem uma boa leitura e compreensão do texto. 

 Nessa direção, ressaltamos o procedimento didático proposto por Solé (1998) em 

que a autora sugere a organização da atividade em três momentos: antes da leitura, 

durante a leitura e depois da leitura (ver também, GRAVES; GRAVES, 1995). 

 Conforme aponta Solé (1998) esses três momentos deverão estar articulados e 

centrado numa meta maior: a compreensão leitora. No entanto, o fato de estarem 

direcionados a uma mesma meta não elimina a idéia de pensar em suas especificidades, já 

que cada etapa teria um objetivo específico.  

 Dessa forma, segundo a proposta de Solé (1998), “antes da leitura” a docente 

poderia conversar com as crianças sobre o tema a ser tratado no texto, fazendo um 

levantamento dos conhecimentos prévios das crianças, bem como solicitando a sua 

opinão sobre o assunto em questão. Em seguida, poderia apresentar o livro que seria lido 

e explicitar para o grupo a finalidade daquela leitura.  

 O momento “antes da leitura” se caracterizaria, portanto, como uma  fase de 

contextualização e preparação para a leitura que estaria por vir. Nesse caso, é 

recomendável fazer além das perguntas de ativação do conhecimento prévio das crianças, 

perguntas de previsão ou  antecipação de sentidos. 

 Na segunda etapa, ou seja, “durante a leitura”, a professora poderia investir numa 

boa leitura para seu grupo de crianças, lendo o que está escrito, com ritmo e tom de voz 

adequados. Além disso, poderia interagir com o grupo formulando perguntas de 
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diferentes tipos (inferenciais e de previsão) de modo que mantenha o grupo engajado na 

busca e construção de sentidos.  

 No terceiro e último momento, caracterizado como “depois da leitura”, Solé 

(1998) sugere a formulação de perguntas que permitam ao grupo de crianças discutir 

sobre o que foi lido, esclarecendo-se possíveis lacunas de compreensão que tenham 

ficado ao longo da leitura, bem como abrindo a possibilidade para novas apreciações do 

texto. 

 Assim, após a leitura, caberia fazer perguntas do tipo literal e inferencial, 

retomando informações e sub-entendidos importantes no texto, bem como formular 

perguntas subjetivas, solicitando, por exemplo, a opinião das crianças sobre determinadas 

atitudes dos personagens.  

 Vale salientar que a conversa/ discussão sobre o texto pode estar presente antes, 

durante e depois da leitura. Ou seja, conversar sobre o texto que será lido, que está sendo 

lido e que foi lido deverá ser uma ação constante, pois é na interação com o texto e com 

os outros que o leitor pode tecer sua compreensão de maneira significativa. Em síntese, 

conforme destaca Brandão (2006, p.73):  

 

“O suporte que a professora dá aos seus alunos, antes, durante e depois 

da leitura, certamente, irá contribuir para que, diante de novos textos, 

eles possam assumir os procedimentos que, conjuntamente, costumam 

adotar durante a leitura compartilhada com os colegas e a professora.” 
 

 Finalmente, vale salientar que numa conversa com a finalidade de discutir sobre 

um texto lido é importante que a docente esteja atenta as necessidades e interesses de seu 

grupo, selecionando textos de boa qualidade e conferindo uma atenção especial ao 

planejamento da conversa/ discussão que pode se dar em torno do texto. Afinal, a 

“professora ensina a compreender um texto a partir do momento em que formula 

perguntas interessantes sobre o mesmo, escuta e reage às respostas das crianças” 

(BRANDÃO; ROSA, 2010b, p.73).  

 No item a seguir, refletiremos, mais especificamente, sobre o papel da discussão 

nas rodas de história com vistas ao desenvolvimento das habilidades argumentativas das 

crianças, explorando as possibilidades de mediação docente para que esse objetivo se 

concretize. 
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4.2 – A conversa e a argumentação nas rodas de história 

 

 Neste tópico, discutiremos o papel da conversa na roda enquanto atividade de 

compreensão capaz de estruturar melhor o pensamento, a compreensão e as ideias sobre 

as histórias lidas, bem como de potencializar de forma sistemática e significativa as 

habilidades argumentativas das crianças. 

Para isso, em conformidade com a concepção de argumentação adotada no estudo, 

daremos ênfase a mediação docente no momento dessa conversa na roda, destacando 

certos procedimentos didáticos que possam viabilizar um trabalho nesse sentido por meio 

da leitura e discussão dos textos lidos na roda.  

 

4.2. 1 - Argumentação: breve introdução de conceitos e concepções 

 

 Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p.50,) a argumentação envolve o 

“estudo de técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão dos 

espíritos às teses que propomos ao seu assentimento”. De fato, de um modo geral, a 

argumentação se faz presente em práticas sociais, cuja principal característica reside no 

convencimento ou persuasão dos envolvidos no processo de interlocução (PERELMAN; 

OLBRECHT, 2005; DUCROT, 1990; TOULMIN, 1958; PLANTIN, 2008).  

No entanto, acreditamos que mais do que propriamente um “conjunto de técnicas” 

como colocado acima, a argumentação consiste num discurso orientado e movido pela 

interação e intencionalidade dos sujeitos envolvidos numa determinada situação 

comunicativa.  

Logo, trata-se de algo que vai muito além da técnica pela técnica, meramente 

movida pela razão e neutralidade (KOCH, 2009; BRONCKART, 1999). Afinal, “a 

neutralidade é apenas um mito. O discurso que se pretende neutro, ingênuo, contém 

também uma ideologia – a da sua própria objetividade” (KOCH, 2009, p.17) 

 Comumente a argumentação emerge em situações onde existem controvérsias, 

com abertura para refutação de ideias, em que são utilizadas diferentes estratégias para 

defender uma opinião numa dada situação (LEAL; MORAES, 2006). Ou seja, 

argumentar significa expressar o que pensa, defender suas opiniões, analisar pontos de 

vistas apresentados por terceiros, bem como rever suas próprias opiniões num contexto 

real e significativo para todos (Ver DOLZ; SCHNEUWLY, 2004; BRANDÃO, LEAL, 

NASCIMENTO, 2011). 
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 No entanto, nem sempre argumentamos porque discordamos de algo ou porque 

alguém discorda do que acreditamos. O conceito de argumentação pode se constituir em 

algo muito mais amplo. Assim, em determinadas circunstâncias argumentamos para 

resolver algum problema, deliberar sobre algo que envolve o coletivo (como, por 

exemplo, iremos ou não realizar uma comemoração de fim de ano?). Em outras ocasiões, 

o grupo pode discutir para aprender mais sobre determinado conteúdo abordado em sala 

de aula com o professor.  

 Por muito tempo, com base na teoria piagetiana, acreditava-se que crianças só 

poderiam argumentar a partir de 10 ou 11 anos de idade quando seria capaz de entender o 

pensamento operacional formal, (LEITÃO, BANKS-LEITE, 2010; PIAGET, 1999). 

 Numa direção contrária a essa concepção, alguns estudos na década de 80 do 

século XX (EINSENBERG; GARVEY, 1981; GENISH DI PAOLO; MILLER, 1987) e 

outros mais recentes (BANKS-LEITE, 1996; FARIA, 2002; PONTECORVO, 1997) têm 

mostrado que crianças pequenas fazem uso, desde muito cedo,  de variadas estratégias 

argumentativas, apresentando pontos de vistas e justificativas coerentes com a situação 

comunicativa vivenciada.  

 O estudo de Einsenber e Garvey (1981), considerado por Leitão e Banks-Leite 

(2010) como uma das mais completas descrições da argumentação infantil, analisou 

interações dialógicas de crianças de 3 a 6 anos e observou que as mesmas são capazes de 

apresentar justificativas para seus pontos de vistas, bem como esperar justificativas de 

seus interlocutores. 

Pontecorvo (1997) ao realizar estudos com crianças pequenas de 3 a 6 anos, 

também constatou que os pequenos ao interagirem em conversas mediadas por um adulto, 

apresentavam argumentos plausíveis para os temas suscitados. 

 Pirchio e Pontecorvo (1997) perceberam em seu estudo, por exemplo, que as 

crianças de 3 a 5 anos apresentavam várias estratégias argumentativas na mesa do jantar, 

geralmente, em situações em que recusavam certos alimentos sugeridos pelos pais, 

apresentando assim justificativas para seus pontos de vistas. 

Tais estudos reforçam o que cotidianamente é perceptível para quem convive com 

crianças pequenas. Afinal, quem nunca presenciou os pequenos convencendo os pais, 

professores ou familiares, para ficarem mais um tempinho no parque, para lancharem 

antes da hora prevista ou até mesmo para arrumarem os brinquedos espalhados num outro 

momento?  

Partindo do princípio de que as crianças argumentam e não nos pedem autorização 
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para isso, nos perguntamos: qual o papel da instituição escolar com relação ao ensino da 

argumentação? É recomendável instigar e potencializar as habilidades de argumentação 

das crianças ou, simplesmente, esperar que aflorem de modo espontâneo?  Concordando 

com a primeira alternativa, entendemos, assim como Koch (2009),  que não basta saber 

falar para argumentar e desenvolver essas habilidades de maneira sistemática, é preciso se 

apropriar de algumas competências, fruto de um aprendizado que é complexo e específico 

(ver também PLANTIN, 2008; SANTOS, 2002).  

Neste sentido, entendemos que é preciso tornar a argumentação um objeto de 

ensino e aprendizagem especificando algumas competências que podem ser ensinadas na 

escola, mediante intervenções pedagógicas adequadas e um planejamento cuidadoso e 

sensível às peculiaridades das crianças. 

 Estudos como o de Garcia (2004, 2007) e Freitas (2005), têm contribuído para 

fomentar as reflexões nessa direção. Tais estudos partem do princípio de que as crianças, 

desde cedo, argumentam, podendo ampliar suas competências à medida que lhes forem 

dadas condições para que estas se desenvolvam.  

 Mais adiante detalharemos esses estudos que tem tomado a roda de história como 

um espaço potencial para o desenvolvimento de habilidades argumentativas por meio da 

leitura e discussão sobre o texto lido mediada pela professora. Antes, porém, faremos 

algumas reflexões mais gerais sobre o papel da discussão para o desenvolvimento do 

pensamento, já que, assim como Garcia (2004), entendemos que aprender a argumentar 

ajuda a aprender a pensar, algo indispensável à formação de qualquer indivíduo. 

 

4.2.2 A conversa na roda de história: implicações para o desenvolvimento de 

habilidades argumentativas 

 

Diante das exigências para a formação de um sujeito crítico, autônomo, capaz de 

expressar seus valores, opiniões e crenças, a atividade de discussão além desse caráter 

ideológico e político, têm se revelado uma prática social e de interação capaz de 

mobilizar saberes nos mais variados eixos do conhecimento, tendo em vista que “é pela 

prática da discussão que se manifesta e se articula o ato de 

raciocinar”(PONTECORVO, 2005, p.71). 

 No caso particular da discussão nas rodas de história, ao promover um diálogo 

que potencializa o movimento de (re) estruturação do pensamento num processo de co-

construção do raciocínio a docente além de contribuir para a formação de sujeitos que se 
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colocam enunciativamente, valoriza a identidade, aguça a imaginação e estimula a 

cognição dos pequenos para compreensão do texto literário. (FREITAS, 2005; 

PONTECORVO, 2005).  

  Como tem sido enfatizado aqui, a conversa ou discussão sobre o texto precisa ser 

planejada e, nesse sentido, não se pode subestimar a capacidade de raciocínio das 

crianças. Ao contrário, é preciso estimular o grupo a pensar de maneira que a discussão se 

traduza numa construção conjunta de conhecimentos sobre o texto que foi lido, sobre as 

temáticas que ele suscita, sobre si mesmo ou sobre os outros.   

 Assim, a maneira como o adulto conduz a discussão, ou seja, o que ele diz e faz, 

serve de exemplo para as crianças. Segundo Pontecorvo (2005), a imitação da professora 

não deve ser confundida, com cópia ou falta de identidade e originalidade das crianças. 

Pelo contrário, ao imitar a sua professora as crianças demonstram que além de pensar no 

que dizer na hora da discussão elas refletem também sobre “como” fazer isso.  

Em outras palavras, as crianças além de pensarem sobre suas respostas frente ao 

que está sendo discutido, imitam modelos ao se expressar e conduzir a discussão. 

Segundo Corsino (2010) a imitação não se trata de uma mera reprodução, mas de uma 

atitude interpretativa das crianças.  

 Sendo assim, Pontecorvo (2005) destaca o papel do mediador, no caso a 

professora, durante a discussão. É preciso que esta seja sensível ao raciocínio das crianças 

aproveitando seus turnos de fala ao máximo. Afinal, a discussão funciona a partir do 

momento em que a docente se dispõe a tomar como ponto de partida o que a criança fala, 

fazendo ligações entre o que elas dizem, favorecendo a progressão das idéias 

apresentadas e o confronto de opiniões, valores e argumentos. 

 Nesse sentido, segundo Petit (2008) e Santos (2002) é fundamental que a docente 

evite uma postura doutrinária, ou seja, de quem medeia uma conversa para dizer o certo e 

o errado como se as crianças não pudessem desenvolver seu pensamento crítico sem 

necessariamente estarem subordinadas ao moralismo social imposto.  

 Santos (2002) ainda chama atenção para o fato de que não precisa trabalhar a 

edificação moral para ser um professor mediador interessado eticamente, afetivamente e 

pedagogicamente no desenvolvimento intelectual e emocional das crianças (ver também a 

esse respeito CORSINO, 2010 e OLIVEIRA, 2005, 2010) 

   Na verdade, segundo Pontecorvo (2005, p.74) a dimensão que melhor caracteriza 

a discussão/ conversa “é dada pelo papel da oposição (mais ou menos explícita) fazendo 

avançar o discurso-raciocínio e provocando desdobramentos e aprofundamentos”. 
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Com essas palavras, a autora ressalta que é, justamente, a partir dos conflitos, ou 

seja, dos confrontos de opiniões que a criança é mobilizada a pensar e a se posicionar. 

Assim, na tentativa de convencer o outro, elabora argumentos e contra-argumentos 

possibilitando um aprofundamento do seu raciocínio e do discurso proferido. 

 No contexto da Educação Infantil, geralmente, esse tipo de conversa pode ocorrer 

em duas situações.  Nas rodas de conversa, quando, sob a mediação da professora, as 

crianças discutem sobre temas de interesse do grupo (família, fim de semana, entre 

outros), tomam decisões coletivamente ou avaliam situações vividas na escola ou fora 

dela e nas rodas de história foco da presente pesquisa. Neste caso, a professora poderá 

discutir o tema tratado no texto, ou promover a discussão de eventos ou atitudes de 

personagens presentes no texto. 

  Poucos estudos buscaram refletir sobre os procedimentos didáticos que 

contribuem para essa conversa sobre o texto de maneira sistemática e com intenções de 

desenvolver as habilidades argumentativas de crianças pré-escolares. 

O estudo de Garcia (2004) é um dos raros exemplos. O autor buscou analisar os 

tipos de intervenção de duas professoras da última etapa da Educação Infantil e sua 

influência nas respostas das crianças ao emitirem opiniões e justificativas sobre uma 

história que havia sido lida para grupos de três crianças. Foram realizadas 36 sessões de 

leitura de histórias, totalizando 7016 turnos de fala analisados pelo pesquisador. A 

escolha dos grupos de crianças e o planejamento da conversa era de responsabilidade da 

professora que conduzia a sessão. O pesquisador, por sua vez, filmava e registrava a 

conversa. 

 A investigação de Garcia (2004) além de enfatizar a possibilidade de um trabalho 

sistemático com argumentação de crianças pequenas, reforça a importância da professora 

mediadora no momento da conversa e o quanto as suas intervenções de natureza 

argumentativa (solicitação de opinião, justificativa, confronto de opiniões diante de 

acordos ou desacordos) influenciavam progressivamente a expressão de opiniões e 

justificativas por parte das crianças. 

 Nascimento e Brandão (2010), também analisaram a mediação docente e sua 

influência no desenvolvimento de habilidades argumentativas de um grupo de crianças de 

4-5 anos, frequentando uma sala da última etapa da Educação Infantil (Grupo 5) da Rede 

Municipal de Ensino do Recife. Neste estudo, foram realizadas 5 sessões de rodas de 

histórias  que foram lidas para toda a sala e não para pequenos grupos como ocorreu no 

estudo de Garcia (2004). Além disso, diferentemente do referido estudo, nos intervalos 
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das sessões  de roda de história, foi proposto que a professora planejasse cada sessão em 

parceria com a pesquisadora. 

Nascimento e Brandão (2010) constataram que a medida que a docente planejava 

e refletia sobre sua condução da roda de história, a conversa sobre o texto ganhava uma 

estrutura mais propícia ao desenvolvimento de habilidades argumentativas das crianças. 

Nesse sentido, a qualidade da mediação docente estava relacionada ao planejamento e 

avaliação do trabalho com vistas a refletir e aprimorar as possíveis formas de mediação 

docente, desde a escolha do texto literário até a condução da conversa que se dava na 

roda com base nesse texto. 

 Vale salientar que os dois estudos (GARCIA, 2004, 2007; NASCIMENTO, 

BRANDÃO, 2010) defendem a necessidade de planejar o ensino da argumentação assim 

como se planeja os outros conteúdos didáticos. Segundo Garcia (2007, p.673): 

 

“dificilmente um aluno de educação Infantil argumentará se a sua 

professora pensar que nesta idade não será capaz. Além disso, a 

professora, para enfrentar este desafio, poderá aprender a ensinar a atuar 

nessas situações” (GARCIA, 2007, p.673).  
 

 

 Em outras palavras, para que haja uma discussão com potencial argumentativo é 

preciso que a docente saiba intervir, funcionando como um andaime, auxiliando as 

crianças a prosseguir e ampliar suas habilidades argumentativas.  

De fato, Freitas (2005), ao realizar estudo sobre a ação argumentativa no processo 

de mediação pedagógica na atividade de discussão de histórias observou que elas 

aprimoravam suas habilidades argumentativas a medida em que recebiam andaimagem 

adequada por parte da professora. As histórias foram lidas para crianças com idade entre 

5 e 6 anos, de uma turma de alfabetização da Rede Municipal de Natal/ RN, sendo 

realizadas 10 sessões de discussão previamente planejadas e mediadas pela própria 

pesquisadora, envolvendo um momento inicial de observação, registro e análise das 

rodas.  

 No tópico a seguir, refletiremos mais detalhadamente sobre a discussão nas rodas 

de história numa dimensão argumentativa, dando ênfase ao planejamento dessas 

situações, tendo em vista que consideramos que o texto escolhido, a forma como a 

professora conduz a leitura e a discussão/ conversa na roda, assim como os tipos de 

perguntas que formula para as crianças podem ou não mobilizar um trabalho em direção 

do desenvolvimento de habilidades argumentativas. 
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4.2.3. Organização da conversa na roda de história com foco no desenvolvimento de 

habilidades argumentativas dos pequenos  

 

Como já explicitamos anteriormente, a leitura articulada com o ensino de 

compreensão constitui uma atividade de fundamental importância para a formação do 

leitor incluindo as possiblidades para o aprimoramento de suas habilidades 

argumentativas.  

Como também já afirmamos, dificilmente poderemos conversar sobre algo que 

não compreendemos. Nesse sentido, a conversa na roda sobre o texto lido ou sobre o 

tema por ele suscitado, com o foco na argumentação, requer um planejamento didático 

que dinamize a organização dessa atividade, partindo dos seguintes passos: (i) seleção 

cuidadosa das obras literárias a serem lidas; (ii) elaboração de perguntas diversificadas 

antes, durante e depois da leitura (iii) cuidado na organização espacial da roda e na forma 

de ler (considerar o local em que será realizada a leitura, tempo estimado para a leitura e 

conversa, ritmo de leitura, entre outros). 

No que se refere à qualidade dos livros a serem lidos para as crianças é preciso 

observar aspectos gráficos-editoriais, ou seja, o formato e tamanho da capa, contracapa, 

as letras utilizadas e o seu tamanho, a qualidade e textura do papel, entre outros 

elementos que conferem essa qualidade.  

Em relação às ilustrações presentes nas obras é interessante que apresentem pistas 

para o leitor fazer inferências, previsões, ajudando a preencher lacunas que ficaram 

durante a leitura ou que possam ajudá-lo a compreender as próximas páginas. A esse 

respeito, Brandão e Rosa (2010a) levantam outros aspectos importantes a serem 

considerados. Vejamos:   

 

“existe uma boa articulação entre o texto verbal e as imagens? O leitor é 

convidado a ler os desenhos, fotos, colagens, conferindo-lhes 

significado? As imagens auxiliam a criança a fazer sentido para a 

narrativa ouvida? As ilustrações têm valor estético, que tocam a 

sensibilidade do leitor? São engraçadas, inquietantes, bonitas?” (p.47) 

 

É importante também que o livro selecionado propicie ao ouvinte e leitor um 

momento prazeroso e agradável, independente de faixa etária. Afinal: “um bom texto de 

literatura interessa não só às crianças pequenas, como também aos jovens e adultos.” 

(CORSINO, 2010, p.89). 
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Ainda em relação à escolha do livro, vale salientar a necessidade de que o mesmo 

apresente qualidade textual e temática. Afinal, o fato das crianças serem pequenas e 

estarem na fase inicial de sua formação leitora não quer dizer que elas precisem ler 

textos, supostamente, simples o que, muitas vezes, resultam em textos mal escritos, sem 

coesão ou progressão de sentidos. Tudo isso acaba por dificultar o trabalho de 

compreensão, provocando o desinteresse das crianças diante do texto no momento da 

conversa.  

No estudo de Nascimento e Brandão (2010), por exemplo, a professora, mesmo 

sendo uma mediadora de leitura experiente, ao ler o livro “Presente de Natal” 1 para seu 

grupo de crianças com 4-5 anos, não conseguiu realizar seu trabalho com êxito. Diante da 

baixa qualidade da obra, observamos um nítido desinteresse e apatia das crianças. É 

importante ressaltar também que a qualidade textual não reside no tamanho do que foi 

escrito. Um pequeno texto pode ser muito bom ou um texto extenso poderá apresentar 

lacunas.  

No momento de selecionar a obra a ser lida é imprescindível também que a 

professora se imagine mediando uma conversa sobre esse texto com as crianças. 

Inclusive, exercitando que possíveis perguntas poderiam ser feitas para que os pequenos 

compreendam melhor a história e expressem suas opiniões sobre os eventos ou 

persongens presentes na narrativa. 

Nesse sentido, acoplada a discussão sobre a qualidade da obra selecionada 

acrescentamos a necessidade da professora identificar o potencial argumentativo do texto, 

tendo em vista o objetivo de mobilizar a argumentação entre as crianças. 

Em síntese, entendendo que a “argumentação é vista como um modo de 

construção de respostas a perguntas que organizam um conflito discursivo” (PLANTIN, 

p.70, 2008) e que as perguntas atraem os argumentos, após seleção da história que será 

lida para as crianças, caberá a docente pensar no repertório de perguntas que deverá 

conduzir a conversa com as crianças com vistas ao desenvolvimento da argumentação.  

 Nessa direção, o estudo de Leal; Brandão; Torres (2010) pode fornecer uma boa 

base para a formulação de perguntas de compreensão voltadas à discussão e 

argumentação oral das crianças pequenas nas rodas de história da Educação Infantil. 

A pesquisa buscou investigar a presença e os diferentes tipos de perguntas de 

compreensão de texto favoráveis ao desenvolvimento de habilidades argumentativas,  em 

                                                 
1
 LIMA. Edmilson. Presente no Natal. Recife: Ed. Bagaço, 2005. 
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coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa voltados aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Apesar de um baixo investimento das coleções neste tipo de pergunta, a pesquisa 

conseguiu identificar 13 tipos distintos de questões de compreensão, dentre as quais 

selecionamos cinco tipos que julgamos mais pertinentes para explorar na Educação 

Infantil.   

Vale salientar que os exemplos dados em alguns tipos de pergunta propostos por 

Leal et al. (2010) e que estão apresentados abaixo foram extraídos do estudo de  

Nascimento; Brandão (2010) que envolveu a leitura na roda com crianças em uma sala de 

Educação Infantil. Vejamos, então, os cinco tipos de perguntas: 

 

1) Questões de opinião sobre o ponto de vista de personagens  

Ex. O pinheiro quando nasceu na favela disse que o lugar era feio e triste. Você concorda 

com ele? Por quê? (NASCIMENTO, BRANDÃO, 2010)  

 

2) Questões sobre as estratégias argumentativas de personagens do texto  

Ex. Os trapaceiros foram espertos usando esse argumento? Por quê? (Coleção Vitória 

Régia, 4, p. 168, LEAL et al., 2010)  

 

3) Questões de opinião sobre fatos ou ações de personagens do texto  

Ex. O que você achou da atitude da toupeira em fazer cocô na cabeça do cachorro para 

descontar o que ele havia feito com ela? Por quê? (NASCIMENTO; BRANDÃO, 2010) 

 

4) Questões de opinião sobre o tema, com exigência de leitura do texto (ou seja, o 

texto lido é importante para responder a questão)   

Ex. Que tipo de amamentação vocês consideram melhor para o bebê? (Coleção Português 

na ponta do lápis e da língua, v. 3, p. 158/ 2, LEAL et al., 2010)  

 

5) Questões que exigem que os alunos justifiquem gosto pessoal sobre o texto  

Ex. O que você mais gostou no texto? Por quê? (NASCIMENTO; BRANDÃO, 2010) 

  

Ainda com relação às perguntas de compreensão é preciso deixar claro que não há 

necessidade de fazer inúmeras questões para as crianças, pois não é a quantidade de 
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questões que estimula a argumentação, mas sim a qualidade e adequação das  perguntas 

ao texto e à situação de interação.  

  Assim, é preciso considerar a dinâmica do grupo e o tempo gasto antes, durante e 

depois da leitura. Afinal, tratam-se de crianças pequenas que tem um tempo de 

concentração mais limitado.  

 Em síntese, para que a conversa na roda de história potencialize as habilidades 

argumentativas dos pequenos caberá um uso otimizado do tempo, formulando-se boas 

perguntas de modo que as atividades não tornem-se cansativas. Afinal, a leitura e a 

discussão sobre o texto não deverá estar em hipótese alguma dissociada do prazer. 

 

5. O professor crítico-reflexivo de sua prática: quando o pensar e o fazer andam 

juntos 

 

 Fundamentados no princípio de que precisamos proporcionar às crianças 

momentos significativos em que elas possam, desde cedo, aprender a se colocar 

enunciativamente com autonomia e criticidade nas diversas situações do cotidiano, 

destacamos a importância da professora na Educação Infantil propor atividades que 

potencializem tal capacidade. 

 No que concerne à leitura e à formação do leitor, consideramos as rodas de 

histórias, tema da presente investigação, como uma atividade com grande potencial para 

o desenvolvimento de habilidades argumentativas. 

 Nesse sentido, é preciso ressaltar a necessidade de refletirmos não somente sobre 

os procedimentos didáticos que viabilizam o trabalho docente na direção apontada acima, 

mas também sobre a concepção que subjaz a esses procedimentos e o próprio lugar que 

os professores têm ocupado na produção do saber fazer pedagógico que legitima os 

instrumentos de ensino.  

 O objetivo dessa seção é justamente discutir o papel do professor e o seu fazer 

pedagógico, numa abordagem de pesquisa em que ele produza um saber legitimado e que, 

ao mesmo tempo, contribua para sua formação e para o aprendizado das crianças. Afinal, 

se o panorama educacional mudou, precisamos ressignificar a função docente para além 

da técnica e apostar na figura de um professor que produza conhecimento por intermédio 

da pesquisa, estudo e reflexão sobre a prática (OSTETTO, 2009; MALAGUZZI, 1999; 

ZEICHNER, 2008; SCHÖN, 2010). 

 É preciso também que, nós pesquisadores, possamos refletir sobre a maneira como 
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temos feito pesquisa reavaliando, assim, o costume de enfatizar a diagnose e confirmação 

do fracasso tanto do docente quanto da criança. Na verdade, é difícil esperar que os 

docentes consigam dar conta das demandas atuais que competem a sua função quando as 

oportunidades de parar, refletir e estudar sobre o que estão ensinando ou sobre os 

procedimentos adotados para o ensino de determinado conteúdo são tão escassas.  

 Atualmente, conforme ressaltam vários autores (GERALDI, 2003; IBERNON, 

2000; TARDIF, 2002), a crise na função docente tem sido demarcada por uma ideologia 

da incompetência, em que se afirma que o professor não tem capacidade para o exercício 

de sua profissão e que basicamente está fadado ao tecnicismo e reprodução de um 

conhecimento ditado por outro grupo mais competente e capaz: a academia. 

Segundo Geraldi (2003) o processo de inculcação dessa ideologia da 

incompetência se dá ao longo da formação docente que se encarrega de fazer com que o 

próprio professor se considere inapto. Para o autor o que, verdadeiramente, falta aos 

professores não é teoria, muito menos um conjunto de elementos reduzidos ao didatismo, 

mas um projeto de mudança que aconteça coletivamente, tendo por base a articulação 

entre teoria e prática. 

 Diante de uma possível crise escolar, evidenciada na mídia, nas políticas públicas 

e até mesmo nos centros de formação, surge então um mal-estar traduzido no desprestígio 

do ofício do professor, acompanhado de falta de fé nos sistemas educativos, conduzindo 

muitos que se dizem militantes a se debruçarem sobre um saudosismo em relação às 

teorias reprodutivistas da década de 70 (ILLICH, 1973; ALTHUSSER, 1985; 

BOURDIEU; PASSERON, 1975) negando à escola pública a possibilidade de ser um 

instrumento de mudança.  

 Tal crise cultivada por uma “pedagogia da queixa” como destacam Flecha; Tarjada 

(2000), parece determinar o que Tardif (2010, p. 14) chama de sociologismo, ou seja, a 

tentativa de “eliminar totalmente a contribuição dos atores na construção concreta do 

saber, tratando-o como uma produção social em si mesmo e por si mesmo”. 

  Partindo do princípio de que o nosso estudo não está centrado na pedagogia da 

queixa, muito menos está resumido a um sociologismo determinista, que desqualifica a 

escola pública e os professores (GERALDI, 2003; IBERNON, 2000), nos questionamos 

então: o que fazer para superar a crise na educação e ir além da crítica pela crítica? como 

fazer pesquisa na área de educação? há possibilidade de fazer, pensar e pesquisar de 

maneira diferenciada?  

 As respostas para tais perguntas são de natureza complexa e nos exigem um 
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mergulho profundo e reflexivo em nossa concepção de pesquisa, de aluno e de professor. 

A complexidade de tais respostas nos impulsiona para uma tentativa de apaziguar nossas 

angústias e despertar para uma pedagogia do otimismo. 

  Assim, em concordância com Sacristán (2000), de que não há educação sem 

utopia, precisamos mobilizar o debate sobre um projeto de educação que articule teoria e 

prática, ou seja, o pensar e o fazer pedagógico. Afinal, “a complexidade da configuração 

social, tal como a complexidade da configuração da organização que é a escola, requer 

outros modos de ensinar” (PIMENTA; FRANCO, 2008, p.28).  

 Segundo Thurler (2002), os educadores e pesquisadores precisarão nesse novo 

paradigma não somente reinventar práticas pedagógicas, mas também suas relações 

profissionais com os colegas e a organização do trabalho no interior de sua escola. 

 É preciso ainda compreender que neste novo panorama rompemos com a ideia de 

que só se faz pesquisa de uma única forma. E essa consciência de que precisamos 

desenvolver outros modos de pesquisar e de ensinar, determina a necessidade de um 

docente com perfil profissional crítico-reflexivo, sujeito de seu conhecimento.  

 Com base nas colocações expostas acima, optamos no presente estudo por adotar 

o procedimento metodológico da autoconfrontação (CLOT, 1999; GOIGOUX, 1999), 

tendo em vista que este estimula a autonomia intelctual do docente, na medida em 

provoca um movimento constante de indagações e aprendizagens sobre a prática dos 

sujeitos envolvidos (CUNHA, 1999). 

Concordamos, portanto, com Pimenta; Franco (2008), quando estes afirmam que a 

pesquisa que visa contribuir para construção da autonomia do professor deverá ser um 

tipo de investigação que: 

“permita aos professores, em processo de formação: aprender a dialogar 

consigo próprios, dando direção e sentido a seu desenvolvimento 

pessoal; aprender a dialogar com a prática docente, quer a exercida por 

eles próprios, quer a exercida por colegas, e que nesse dialogo possam ir 

construindo um olhar crítico e reflexivo sobre elas; aprender, também, a 

dialogar com os contextos de sua prática, os condicionantes de sua 

profissão” ( p.53, 2008). 

 

 

A não autonomia do professor, bem como um processo de formação em que se 

privilegia o saber científico em detrimento do prático gera o que, costumeiramente, temos 

visto e ouvido no âmbito escolar ou em  instituições de formação docente: os professores 

não conseguem colocar em prática o que é ensinado nas formações ou a teoria discutida 

nesses cursos é altamente desarticulada com a prática educativa. 
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 Tais ideias apresentam um sentido mais claro quando analisadas historicamente, 

tendo em vista que com o advento da democratização da escola, a demanda ocasionada 

pelo aumento no número de alunos, simultaneamente, passou a exigir uma maior 

quantidade de professores.  

Logo, o antigo professor intelectual que produzia o saber que ensinava, atendendo 

a uma classe privilegiada, considerada minoria, entra em extinção para dar lugar a um 

professor de formação fragmentada e especialista numa determinada área do 

conhecimento. Por isso que atualmente: 

 

“A relação que os professores estabelecem com os saberes de formação 

profissional se manifesta como uma relação de exterioridade: as 

universidades e os formadores universitários assumem as tarefas de 

produção e legitimação dos saberes científicos e pedagógicos, ao passo 

que os professores compete apropriar-se desses saberes no decorrer de 

sua formação, como normas e elementos de sua competência 

profissional, competência essa sancionada pela universidade e pelo 

estado” (TARDIF, 2002, p.41) 
 

 

 Defendemos que a dicotomia entre pesquisador e professor processada e originada 

historicamente na profissionalização docente precisa ser, portanto,  superada. Pois, se 

temos defendido a necessidade do professor ser sujeito de seu saber e crítico de sua 

própria prática, paulatinamente, passamos a reconhecer também que o espaço em que se 

dá o seu fazer pedagógico não se trata apenas de um local para a aplicação de saberes, 

mas, sim, de produção de saberes dessa mesma prática, em que pesquisador e professor 

possam trocar e construir conhecimento em conjunto. 

No item a seguir apresentamos os procedimentos metodológicos adotados na 

presente pesquisa e que julgamos compatíveis com a concepção de trabalho assumida 

aqui. Tal concepção se volta à produção de um trabalho acadêmico que envolva a 

formação, colaboração e construção coletiva de saberes, viabilizando simultaneamente os 

objetivos apresentados no início do trabalho. 
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PERCURSO METODOLÓGICO... 
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1 – Caracterização do estudo 

 

De caráter qualitativo, a presente pesquisa se caracterizou como de natureza 

colaborativa, em que a pesquisadora assumiu o papel de mediadora nas situações 

propostas e a professora o de colaboradora. Nesse contexto, ambas interagiram durante o 

processo de produção de saber, tendo como ponto de partida a auto-reflexão e a constante 

avaliação do próprio agir docente, por intermédio dos encontros de autoconfrontação (Ver 

IBIAPINA, 2008) 

Vários estudos (GOIGOUX, 1999; DREY, GUIMARÃES, 2010; GIRÃO, 2011), 

bem como alguns autores (ver, por exemplo, CLOT, 1999) têm destacado as 

potencialidades desse procedimento metodológico, apontando-o como um instrumento 

formativo e de crescimento para todos os envolvidos. Nesse estudo, especificamente, foi 

proposto um procedimento de “autoconfrontação simples”. Ou seja, numa situação de 

diálogo, a docente assistiu aos vídeos de sua própria prática sem a presença de outros 

pares, contando apenas com as presenças da pesquisadora e orientadora desta 

investigação. 

Tal opção metodológica se assemelha ao estudo de Goigoux (1999) e se diferencia 

do estudo de GIRÃO (2011) e DREY (2008) em que o procedimento da autoconfrontação 

do tipo cruzado, ou seja, a docente assistia aos vídeos de sua prática, bem como aos 

vídeos de outra docente, também participante do estudo. 

Vale salientar que tanto a autoconfrontação simples como a cruzada contribuem 

para o pensamento reflexivo e produtivo das práticas de ensino. Porém, no caso da 

autoconfrontação simples em que não há pares para comparar as práticas e refletir 

conjuntamene exige-se da professora-colaboradora uma alta capacidade crítica para 

pensar sua prática, bem como habilidades de transpor para ação, as questões teóricas que 

são trazidas nos momentos de autoconfrontação. 

 

2- Participantes do estudo  

 

 Participaram dessa pesquisa uma professora atuando no Grupo V de uma escola 

da Rede Municipal de Ensino do Recife e seu respectivo grupo de 12 crianças, na faixa 

etária de 4 a 5 anos. 

 Os critérios estabelecidos para escolha da docente foram os seguintes: ter uma 

experiência mínima de três anos na Educação Infantil, ter formação em Pedagogia ou 
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Letras, ter interesse em estudar/ pesquisar na área de leitura e ter a roda de história como 

uma atividade de rotina no seu trabalho com as crianças. A docente ainda deveria ter 

disponibilidade para o que chamamos aqui de “encontros de reflexão e discussão” que 

foram realizados nos intervalos entre as sessões de rodas de história. Tais encontros 

ocorreram numa sala de estudo da pós - graduação em Educação, da Universidade 

Federal de Pernambuco, em horários previamente combinados com a professora. 

 A professora-colaboradora de nosso estudo era graduada em Letras com Mestrado 

em Linguística, ambos cursados na Universidade Federal de Pernambuco. Atuava como 

professora há doze anos na Rede de Ensino do Recife, sendo os últimos quatro anos no 

grupo V da Educação Infantil. Em paralelo a essas atividades, ainda atuava como docente 

no Ensino Médio e num curso superior em duas outras instituições privadas. 

A professora relatou que desde o início da sua atuação na Educação Infantil, 

nunca havia tido a oportunidade de participar de formações continuadas ou cursos, em 

que cujo objeto de estudo fossem as rodas de história enquanto espaço propício ao 

desenvolvimento de habilidades argumentativas das crianças, por meio da conversa 

planejada sobre o texto. 

 

3 – Espaço Físico  

 

Localizada no bairro do Ibura, a escola atendia a crianças de 3 a 6 anos e 

funcionava numa casa alugada pela Prefeitura do Recife. As turmas tinham 

aproximadamente 13 crianças em cada uma, no horário da manhã e tarde. O espaço 

destinado às atividades de ensino e recreação das crianças era muito reduzido, no entanto, 

a primeira impressão que tínhamos quando chegávamos a escola era de um lugar muito 

organizado, limpo e bastante colorido, decorado com as atividades das crianças, projetos 

que estavam desenvolvendo, com disponibilidade de jogos e brinquedos. Também havia 

em todas as salas um cantinho de leitura.  A escola não dispunha de um local para 

organizar uma biblioteca. 

A sala de aula da professora-colaboradora que funcionava num dos quartos da 

casa tinha um quadro, um pequeno armário, três mesinhas para as crianças, um 

bebedouro e uma pequena janela de onde vinha a única ventilação. Nos momentos em 

que a docente realizava as rodas de histórias a pesquisadora precisava filmar do lado de 

fora da sala, próximo à porta de saída, para poder ter uma distância mínima que 

permitisse a videogravação. Sempre que a freqüência de crianças era maior, a docente lia 
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no refeitório da escola, com as crianças sentadas em volta de uma mesa grande para que 

todas elas pudessem ver melhor o livro.  

Ao término da leitura, dependendo do horário, ou seja, se estava ou não na hora 

das outras turmas merendarem, a docente voltava para sala e dava continuidade as 

atividades planejadas para aquela roda. 

Outro fato observado é que diante dessa restrição de espaço havia muito barulho 

na escola. Nos momentos em que a professora lia, por exemplo, era possível escutar 

vozes de crianças e professoras cantando, rezando ou realizando outras atividades do seu 

cotidiano. 

 

4 – Procedimentos da pesquisa: geração dos dados e análise  

 

 Partindo do princípio de que nesta pesquisa, a docente é sujeito e não objeto de 

estudo e que o pesquisador não se resume a um mero “coletor de dados”, ocupando uma 

função neutra, utilizamos o termo “geração dos dados”, ao invés de coleta de dados.  

Tal postura se adequa a nossa concepção de pesquisa e exprime melhor a função 

do pesquisador, colocando-o enquanto sujeito que, na condição de observador crítico-

reflexivo, seleciona e incorpora suas compreensões desde a observação dos dados, 

portanto, “gerando” e não “coletando” dados (DREY, GUIMARÃES, 2010; MASON, 

1996) 

  No próximo item, descrevemos em mais detalhes como foram, então, gerados os 

dados dessa pesquisa. 

 

4.1 – Geração dos dados: 

 

 Para viabilização do estudo, fizemos uma observação semi-estruturada aberta. 

Nesse tipo de observação, conforme aponta Vianna (2007), o sujeito observado, no caso a 

professora, sabia o que estávamos observando, bem como os objetivos que orientavam tal 

observação. Assim, foram videogravados pela pesquisadora todas as sessões previamente 

planejadas pela docente, em que ela lia histórias para as crianças, bem como conversava 

sobre esses textos e realizava outras atividades, que de acordo com nossa solicitação 

deveriam estar voltadas ao desenvolvimento das habilidades argumentativas das crianças.  

O recurso da vídeogravação, como aponta Ibiapina (2008, p.79), “fornece 

qualidade e quantidade substancialmente melhor e maior de informações da prática 
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observada”, apresentando, assim, um material de análise rico em detalhes e que nos 

permitiu fazer uma leitura visual das rodas de história, o que seria impossível apenas com 

a gravação em áudio. 

Nos intervalos das gravações, a pesquisadora registrava algumas observações no 

seu diário de campo. Essas notas eram retomadas no momento em que as sessões de roda 

de história, que haviam sido registradas nos vídeos, foram transcritas. Os vídeos foram 

vistos e revistos inúmeras vezes, com o intuito de aprimorar as transcrições das rodas e 

definir o roteiro de discussão para os encontros com a professora que ocorreram nos 

intervalos das sessões de roda de história. 

 Para familiarização das crianças com a filmadora e com a idéia de uma pessoa 

nova na sala, visitamos o grupo de crianças com esse equipamento dias antes da 

observação da primeira roda de história. Afinal, como destaca Vianna (2007) é importante 

que as crianças e professor se acostumem com a presença do pesquisador e possam agir 

com maior naturalidade no momento da observação. 

 Ainda nessa fase, foi feita uma entrevista inicial com a docente do tipo semi-

estruturada (ver Anexo I), a fim de que a professora expressasse suas expectativas e seus 

conhecimentos prévios sobre o que é argumentação e como desenvolver um trabalho com 

esse fim por meio das rodas de história. Nessa ocasião, foi notável o interesse da docente 

em participar do estudo, bem como a relevância atribuída a essa atividade permanente na 

sua rotina com as crianças.  

No item seguinte, apresentaremos como foram organizadas as sessões, bem como 

os encontros para reflexão e discussão entre a professora-colaboradora e a pesquisadora 

acerca das rodas conduzidas. 

  

4.1.1 As sessões de roda de história com as crianças 

 

Após o contato inicial com a docente, no qual foi apresentada a proposta da 

pesquisa, bem como a metodologia a ser utilizada, solicitamos que ela planejasse e 

conduzisse cinco sessões de roda de história em que a discussão sobre o texto tivesse 

como objetivo o desenvolvimento de habilidades argumentativas do seu grupo de 

crianças. As escolhas dos livros a serem lidos, bem como o planejamento da roda antes, 

durante e depois da leitura ficaram sob a responsabilidade da professora-colaboradora.    

 Neste momento, também foi combinado com a docente o cronograma (ver Anexo 

II) para a condução da pesquisa, incluindo as datas das próximas quatro sessões de roda 



54 

 

de história que estavam previstas no estudo e dos encontros de discussão que deveriam 

ocorrer nos intervalos entre essas sessões. 

Para uma melhor visualização e compreensão de nosso percurso metodológico, 

apresentamos o diagrama abaixo:   

 

   

Como podemos observar, foram realizadas cinco sessões de rodas de história 

assim como cinco encontros de reflexão e discussão, ocorridos nos intervalos de cada 

sessão. Tais encontros pretendiam dar a oportunidade da docente refletir sobre seu 

trabalho de mediação, articulando o pensar e o agir no decorrer da pesquisa.  

A seguir, explicaremos melhor como foram estruturados esses encontros. 

 

4.1.2 Os encontros de autoconfrontação para reflexão e discussão das rodas de 

história  

 

Como vimos, no diagrama apresentado anteriormente, foram realizados cinco 

encontros para discussão das rodas de história conduzidas pela docente. Todos os 

encontros para reflexão e discussão foram cuidadosamente planejados pela pesquisadora 

e a orientadora dessa investigação.   

Assim como as rodas de história, essas sessões de discussão foram igualmente 

filmadas e transcritas posteriormente. Como detalharemos abaixo, os encontros eram 

semi-estruturados, ou seja, havia um roteiro (ver Anexo III), previamente elaborado para 

orientar a discussão com base no que havia sido observado nas rodas. Para isso, as 
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pesquisadoras assistiam ao vídeo da roda realizada e analisavam a condução da 

professora, bem como os recursos/ estratégias didáticas (livro selecionado, uso do tempo, 

atividades de extensão de leitura como a conversa, perguntas realizadas). O roteiro desses 

encontros com a professora-colaboradora era dividido em três momentos:  

1º Momento: Sem ainda assistir ao vídeo, a docente era solicita a falar livremente sobre 

suas impressões sobre a última roda de história que havia conduzido, destacando pontos 

que julgasse relevantes.  

2º Momento: A docente assistia ao vídeo com a sessão de roda de história completa, 

incluindo o que foi proposto por ela antes, durante e depois da leitura do livro. Ao 

término do vídeo a docente era, mais uma vez, solicitada a comentar livremente, sobre  a 

adequação do livro escolhido e de sua mediação com vistas ao desenvolvimento das 

habilidades de argumentação das crianças.  

3º Momento: A docente assistia apenas alguns trechos do vídeo previamente 

selecionados em que ela conversava sobre a história com as crianças. Ao término de cada 

trecho, mais uma vez, a professora era questionada, agora, em relação a certos 

procedimentos adotados naquele determinado trecho extraído da roda. 

 Vale salientar que no final de cada um dos encontros de discussão com a docente 

era entregue a ela a transcrição literal da roda de história (ver Anexo IV) que tinha sido 

foco de análise. Com isso pretendíamos estender a possibilidade de reflexão sobre o seu 

trabalho de mediação nas rodas de história, dando oportunidade para que ela lesse 

detidamente seus os diálogos com as crianças. 

 Em alguns encontros, além da transcrição da roda, entregamos a docente um 

material de leitura de apoio
2
, ficando a critério dela a leitura desse material. Nesses 

momentos, era dito apenas que o texto havia sido selecionado com vistas a apoiar o seu 

trabalho de planejamento e condução das rodas de história. No encontro seguinte, sempre 

perguntávamos se a professora havia lido a transcrição da roda discutida na sessão 

anterior e o texto de apoio, quando era o caso.  

 

                                                 
2
 Foram entregues os seguintes textos: 

1º Encontro: BRANDÃO, Ana Carolina P. A; ROSA, Ester C. Entrando na roda: as histórias na Educação 

Infantil. In: Ler e escrever na Educação Infantil: discutindo práticas pedagógicas. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2010. 

3º Encontro: BRANDÃO, Ana Carolina P. A; ROSA, Ester C. A leitura de textos literários na sala de aula: 

é conversando que a gente se entende... Coleção Explorando o Ensino: Literatura e formação de leitores no 

ensino fundamental. SEB/ MEC (2011).  

4º Encontro: LEAL, T.F.; BRANDÃO, A.C.P.A; TORRES, M.R.P. Leitura em livros didáticos: a 

argumentação em questão.Revista Educação,  Porto Alegre – RS, Vol.34, n.01, p.86-98, Jan/Abr. 2011. 
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 Vale ressaltar ainda que no último encontro de autoconfrontação para discussão e 

reflexão foi também realizada uma entrevista final (ver Anexo V) 

 

4.2. Procedimentos de análise dos dados gerados  

 

Fundamentados na análise do conteúdo da teoria de Bardin (2010) e na análise 

qualitativa, lemos os relatórios de transcrição de todas as sessões de rodas de história 

observadas e videogravadas, bem como as duas entrevistas com a professora, realizadas 

no início e ao final do estudo. Também foram analisados os encontros de reflexão e 

discussão com a professora-colaboradora. 

 Em síntese, o procedimento de análise ocorreu basicamente em três etapas: 

 

Etapa 1 – Releitura dos relatórios de transcrição das rodas e da transcrição das 

entrevistas semi-estruturadas e dos encontros de discussão e avaliação. 

 

 Neste momento, após a revisão da literatura de referência, fizemos uma releitura 

de todo o material, ou seja, das anotações registradas no diário de campo, assistimos as 

videogravações de cada uma das cinco sessões de roda de história e lemos novamente a 

transcrição dessas rodas. Neste ponto, fizemos alguns ajustes nas transcrições quando 

necessário, já que todas as rodas foram assistidas novamente pela pesquisadora.  

 Em paralelo a essa releitura, fizemos a leitura da transcrição das entrevistas e de  

trechos transcritos dos encontros de discussão e avaliação que foram filmados. Essa fase   

da pesquisa se caracteriza, segundo Bardin (2010), como a etapa da pré-análise, em que 

se faz a leitura flutuante de todo o material gerado, preparando e organizando os dados 

para análise. 

 

Etapa 2 – Explorando o material gerado: análise descritiva das obras selecionadas, 

encontros de discussão e sessões de rodas de história/ categorização das 

intervenções. 

 

Após organização de todo o material gerado: sessões de rodas de história, 

encontros de reflexão/discussão e entrevistas, demos início a fase que, segundo Bardin 

(2010), consiste no período mais duradouro: a etapa da codificação e categorização. 

 Sendo assim, o processo de categorização envolveu a contagem geral dos turnos 



57 

 

de fala da docente ao longo de cada sessão de leitura, dando ênfase aos tipos de 

intervenção em que ela discutia sobre o texto e instigava as crianças à discussão. Após a 

definição de tais categorias de análise foi registrada a percentagem de cada uma delas 

com base no total de turnos de fala registrado em cada roda.  

 Com base nesse levantamento dos turnos de fala da professora, fizemos uma 

categorização com os tipos e frequências desses turnos
3
 antes, durante e após a leitura. 

Para explicitar melhor essa categorização foi criado um glossário, contendo exemplos e 

situações que ilustram cada tipo de intervenção da professora que tenha sido identificada. 

Tal classificação dos tipos de intervenção tomou por base os estudos de Garcia (2004) e 

Nascimento; Brandão (2010). 

  

Etapa 3 – O tratamento dos resultados e produção do conhecimento 

 

 Os dados foram analisados de forma qualitativa, buscando sistematizar os 

resultados obtidos, considerando os objetivos iniciais e produzindo, assim, um 

conhecimento científico sobre o objeto investigado. Nessa direção, como já mencionamos 

anteriormente, criamos uma tabela com a percentagem dos tipos das intervenções da 

docente no momento em que discute o texto com as crianças. 

Com base no que foi observado na mediação docente, sentimos a necessidade de 

incrementar as análises com uma categorização temática, concentrada em núcleos de 

sentidos correspondentes a cada objetivo do estudo traçado.  

 Ainda nesta etapa, como forma de ampliar a leitura dos dados foram analisadas, 

enquanto dados complementares, as entrevistas semi-estruturadas realizadas no início e 

final do estudo. Vale salientar, porém, que o foco da presente pesquisa foi a mediação 

docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Entendemos turno enquanto tudo  “aquilo que um falante faz ou diz enquanto tem a palavra, incluindo aí 

a possibilidade do silêncio”, (Marcuschi, 2007, p.18) 
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DISCUTINDO OS 

RESULTADOS... 
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A análise dos dados envolveu os seguintes passos. Inicialmente, avaliamos os 

livros de literatura selecionados pela docente, destacando a adequação do texto ao 

objetivo proposto à professora, ou seja, o de desenvolver as habilidades argumentativas 

das crianças do seu grupo.  

Posteriormente, analisamos a mediação docente nos momentos das rodas de 

histórias com as crianças, ou seja, as opções metodológicas adotadas pela professora ao 

conduzir as sessões. Ainda neste tópico, refletimos, particularmente, sobre os momentos 

em que houve estímulo ao desenvolvimento de habilidades argumentativas (solicitação de 

opiniões e justificativas para os pontos de vista explicitados, confrontação de opiniões e 

justificativas expressas pelas crianças). 

Na sequência, discutimos a concepção de argumentação da professora captada nas 

entrevistas, na condução das rodas de história e nos encontros de reflexão e discussão 

com as pesquisadoras. 

Por fim, avaliamos a postura crítico-reflexiva da docente revelada nos encontros 

de reflexão e discussão, em que utilizamos o procedimento de autoconfrontação da 

professora com sua própria prática.   

 

1. O que dizer dos livros selecionados pela docente durante as sessões de rodas de 

história? 

A docente oferecia a seu grupo de crianças um rico repertório de livros de 

histórias e a leitura desses livros era uma atividade da rotina do grupo. 

Os livros lidos para as crianças pertenciam ao acervo do cantinho de leitura da 

sala de aula (ver imagem abaixo), ao acervo pessoal da professora ou eram trazidos da 

sala da direção onde ficavam guardados outros livros, já que a escola não dispunha de 

biblioteca. 
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Duas obras lidas durante o estudo: “A Galinha Ruiva” e “Gabriel” eram 

conhecidas das crianças. Isso não impediu a boa recepção desses livros, o que reforça a 

constatação de que as crianças gostam de escutar uma mesma história, principalmente, 

quando esta relembra um momento significativo, em que possam reviver emoções e 

prazeres vivenciados numa outra ocasião (BRASIL, 1998).  

A esse respeito, Teberosky e Colomer (2003) salientam que  a releitura de 

histórias contribui para que as crianças memorizem os textos desenvolvendo com eles 

uma relação afetiva e familiar. Tal fato, também concede aos pequenos ouvintes-ativos 

um sentimento de segurança e controle da leitura realizada pelo adulto, ao tecer 

comentários sobre os personagens, títulos ou até mesmo ao realizar previsões dos 

acontecimentos que se apresentam na narrativa.  

Ferreiro (2007, p.62) destaca ainda que “o encanto das crianças pela leitura e a 

releitura da mesma história está relacionada, de fato, com a seguinte descoberta 

fundamental: a escrita fixa a língua, controla-a de tal modo que as palavras não se 

perdem, não desaparecem, nem se substituem uma às outras”. Tal colocação justifica,  o 

questionamento comum entre as as crianças diante do adulto quando ele lê um texto de 

forma diferente do que estava escrito. Neste momento, comumente, elas reagem  

imediatamente, perguntando, por exemplo: “Mas isso está escrito no livro?” 

 No que concerne aos critérios adotados para a escolha dos livros, a professora 

afirmou que sua seleção estava relacionada a uma apreciação mais geral da obra, não 

conseguindo explicitar critérios mais específicos que a influenciavam nesta escolha. 

Vejamos o que ela disse: 

A seleção dos livros se dá pelo que eu gosto. Eu não sei exatamente 

quais são (referindo-se aos critérios) porque é quando você tem uma 

relação afetiva com o livro. Quando você não gosta não consegue ver 

muito sentido (1º Encontro de Reflexão e Discussão). 

 

A  professora demonstrou ser uma leitora experiente e que tinha sensibilidade para 

selecionar bons livros de literatura infantil. Assim, de uma maneira geral, as obras 

escolhidas apresentavam uma boa qualidade textual, temática e gráfico-editorial, 

conforme os critérios estabelecidos pelo PNBE (Programa Nacional Biblioteca da 

Escola), bem como por alguns autores (ver, por exemplo, BRANDÃO; ROSA, 2010a, 

2010b; TEBEROSKY; COLOMER, 2003).  

Além disso, como discutiremos, mais adiante, das seis obras selecionadas, pelo 

menos quatro tinham, claramente, potencial para mobilizar uma discussão com as 
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crianças voltada para o desenvolvimento de habilidades argumentativas. 

Especificamente na segunda sessão, a professora subdividiu a roda em dois 

momentos, fazendo a leitura de duas obras com temática semelhante, no caso dos livros 

“Como Gente Grande” e “Quando Eu For Gente Grande”. 

A seguir, apresentamos cada livro selecionado pela docente, refletindo sobre seu 

potencial argumentativo, bem como sobre os critérios adotados para sua escolha. 

 

 Livro 1: A GALINHA RUIVA 

 

 

Conta a trajetória de uma galinha que ao encontrar alguns grãos de milho, 

resolve cultivá-los com a intenção de fazer deliciosos bolinhos. Para isso, 

pede a ajuda do porquinho e do patinho que se recusam a trabalhar. No 

fim, a galinha faz tudo sozinha e não divide o bolo com seus amigos. 

 

 

O referido livro ficava disponível no acervo do cantinho de leitura da sala e era 

bem conhecido e apreciado pelas crianças.   

Embora fosse uma obra clássica e de conhecimento popular, especificamente 

nesta edição, a narrativa era rimada e apresentava um ritmo muito agradável para as 

crianças. Vejamos um trecho extraído da história. 

          (A Galinha Ruiva. P.4-5) 

 Vimos que a maneira como o texto estava escrito, apresentando rimas e 

fragmentos que se repetiam, mobilizava não somente uma escuta atenta, mas também 

provocava nos ouvintes a vontade de participar da leitura repetindo trechos de falas dos 

personagens ou acontecimentos da narrativa que tinham guardado de memória.  
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O livro, de fato, era adequado a faixa etária das crianças, com imagens de bom 

tamanho e de fácil visualização pelo grupo. A coerência entre texto e imagem contribuía, 

nesse caso, para construção de sentidos no momento da roda. 

Ao ser questionada sobre a adequação do referido livro considerando o objetivo 

de desenvolver habilidades argumentativas nas crianças, a docente apresentou a seguinte 

resposta:  

“Pois é, eu escolhi porque eu acho adequado ao nível de faixa etária 

deles, porque ele fala que/ eles se envolvem mais por textos narrativos 

que tem um início, meio e fim e porque nesse texto dá/ tem questões 

éticas pra serem discutidas. Eu acho que esse livro era adequado” (1º 

Encontro de discussão e reflexão, 24-05-2011) 
 
 

 Como podemos observar, a presença de “questões éticas” tratadas no texto foi 

destacada pela professora como um ponto favorável para sua escolha. De fato, o texto 

explicitava o seguinte ponto de vista: quem não se esforça e trabalha não merece usufruir 

das coisas boas advindas desse trabalho. Desse modo, o princípio defendido na história 

pode ser traduzido no ditado popular: “quem não trabalha, não come!”.  

A história, portanto, tinha um potencial para provocar a expressão de opiniões 

sobre as atitudes dos personagens, justificativa de posições e possíveis confrontações de 

opiniões divergentes, principalmente, com relação ao desfecho da história quando a 

galinha se recusa a dividir o bolo com seus amigos patinho e porquinho, como vemos no 

trecho a seguir:  

                                                                                                     (A Galinha Ruiva, p.14-15) 
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Nesse sentido, consideramos que a professora fez uma boa escolha.  Porém, ao 

que parece, a professora não considera a escolha do livro um elemento importante para 

encaminhar uma discussão de natureza argumentativa com as crianças, pois segundo ela: 

Qualquer obra pode se prestar a isso, né? (referindo-se à argumentação) 

Eu percebi isso, boas obras normalmente suscitam assim, a discussão. 

Eu acho que a escolha do livro é secundária (dá uma pausa, olha 

fixamente para as pesquisadoras e continua). Eu acho secundária! (dá 

outra pausa) O essencial é o seu objetivo com aquela leitura (1º 

Encontro de Discussão e Reflexão, 24-05-2011) 
 

 

A colocação feita pela docente é bastante plausível, tendo em vista que o livro 

sozinho não fará todo o trabalho, ou seja, outros elementos, como a própria mediação 

docente, o envolvimento das crianças, entre outros fatores também são peças 

fundamentais.  

No entanto, assim como Brandão e Rosa (2010a, 2010b) consideramos que a 

escolha do livro é imprescindível, já que  há livros que convidam mais o leitor para uma 

conversa numa direção argumentativa, ampliando as possibilidades da docente de  

formular questões que caminhem nesse sentido.  

Nos próximos livros analisados teremos a oportunidade de voltarmos a essa 

discussão, levando em consideração o próprio processo vivenciado pela professora ao 

fazer novas escolhas. A seguir, apresentamos a análise do livro 2, selecionado pela 

docente para segunda sessão de roda de história. 

 

Livro 2: COMO GENTE GRANDE 

 
  

 A obra retrata o imaginário infantil acerca do mundo 

adulto e suas possíveis atrações, vantagens e 

privilégios. A medida em que apresenta as vantagens de 

ser adulto, implicitamente, ressalta as perdas do 

indivíduo ao sair da infância, indicando certo conflito 

sobre o tema. 

 

Também consideramos o livro adequado à faixa etária das crianças. O texto é 

muito interessante e as ilustrações devem ser atentamente observadas, pois contribuem 

para construção de sentidos, como podemos observar na ilustração da capa (acima) e nas 

páginas abaixo:  
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                          (Como Gente Grande, p.2)                                                                   (Como Gente Grande, p.13-14) 

 

O texto é curto, porém, não é simples. A todo o momento fica implícito, por 

intermédio dos argumentos apresentados, que o menino tinha dúvidas se queria virar um 

adulto. Na página acima (p.13-14), por exemplo, aparentemente, “ficar grande” na visão 

infantil daria o direito de fazer várias coisas legais, como, por exemplo, “trabalhar como 

gente grande, mexer no computador o dia inteiro, receber dinheiro, não ir à escola”. No 

entanto, a autora instiga o leitor a pensar sobre o que esse ganho representaria quando o 

menino se pergunta: “cadê a minha bola?” Ou seja, e a brincadeira? E o tempo livre pra 

jogar bola com os colegas, onde é que fica? 

Na segunda parte do livro, após a apresentação das possíveis vantagens de ser um 

adulto, a autora expõe mais claramente as desvantagens dessa fase da vida, investindo em 

argumentos contrários a idéia de que “deve ser legal ser grande”. Vejamos o fragmento do 

texto que retrata essa afirmação:  

 

(Como Gente Grande, p.15-16)                    ( Como Gente Grande, p17-18) 

     

(Como Gente Grande, p.25-26)                                                   (Como Gente Grande, p.27-28) 
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Assim como no livro 1, o texto era agradável e praticamente chamava os ouvintes 

para uma conversa e reflexão sobre os pontos de vista expressos pelo personagem. 

Diferentemente do livro 1, o livro 2, “Como gente Grande”, não era uma 

narrativa, mas um livro temático que apresentava várias situações com o intuito de fazer o 

leitor pensar sobre as vantagens e desvantagens de ser adulto. Além disso, de modo sutil, 

a autora expressa o ponto de vista de que é bom ser criança, pois apesar do adulto poder 

fazer várias coisas legais do ponto de vista da criança, como dirigir um carro, haverá 

também muita coisa boa que o adulto deixará de fazer, como “brincar no banho” e” ir pra 

cama com a naninha”.    

Ao ser novamente questionada sobre a escolha do livro quanto ao seu potencial 

argumentativo, a docente apresentou a seguinte colocação: 

 

“tá bom, eu vou dizer o que eu acho, viu? (risos da docente). Eu acho 

que sim, eu acho que sim, porque na verdade só depois de uma leitura é 

que você vai perceber que o menino não quer deixar de ser criança. Ele 

acha que ser adulto tem certas limitações, mais isso não tá dito, tá 

sugerido” (2º Encontro, 03-06-2011). 
 

 

Como vemos a docente, percebe que o livro traz um ponto de vista implícito, que 

poderia ser discutido, certamente, mobilizando uma conversa interessante.  

Assim como o Livro 1, consideramos que o Livro 2, selecionado pela docente e 

analisado neste tópico, apresenta um potencial argumentativo, podendo, sem dúvida,  

colaborar para uma discussão nessa direção.  

Nesse sentido, são várias as questões que poderiam ser formuladas com vistas ao 

desenvolvimento de habilidades argumentativas. Por exemplo: que motivos (argumentos) 

o menino dava para dizer que seria legal ser gente grande?; Que motivos ele também 

dava para dizer que talvez fosse mais legal ser criança?; Você acha que o menino da 

história prefere ficar pequeno ou quer crescer logo? Por que você acha isso?; E você, 

prefere ficar pequeno (a) por mais tempo  ou prefere ser gente grande logo?  Por quê?  

A elaboração de tais perguntas reforça a relevância de planejarmos atentamente a 

conversa sobre o texto, elaborando um roteiro de questões que possam contribuir para 

materialização do nosso objetivo, no momento da conversa.  

Afinal, pensar sobre o texto antes de ler e discutir com as crianças, se trata de uma 

tarefa complexa e que exige clareza sobre os objetivos pretendidos com a leitura, bem 

como sobre as potencialidades do livro em relação aos objetivos colocados (BRASIL, 

1998; BRANDÃO; ROSA, 2010A; NASCIMENTO; BRANDÃO, 2010). 
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A seguir analisaremos o Livro 3, que como já dissemos,  também foi selecionado 

pela docente, para ser lido na segunda sessão de roda de história 

 

Livro 3: QUANDO EU FOR GENTE GRANDE 

 
 

 

 

A obra selecionada apresenta boa qualidade textual e temática. O texto é bem 

humorado e ilustrado com imagens que colaboram para a construção de sentidos.  

Como foi dito, trata-se de uma sátira da vida adulta, em que por meio das 

expectativas apontadas por Alvinho, para “quando for gente grande”, a autora aponta  

algumas contradições e falhas dos adultos, como vemos nas páginas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

              

 

 

 

(Quando eu for Gente Grande, pag.5) 

 

 
 

O livro faz parte de uma coleção de histórias protagonizadas 

pelo personagem chamado Alvinho. Nesta obra, Alvinho 

conta, de maneira satírica, tudo o que vai querer fazer quando 

for adulto – contar mentira sem ninguém desconfiar dele, 

comer chocolate até sair pelo nariz, assistir a todas as novelas 

de televisão, falar palavrão no trânsito, entre outros. 
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              (Quando eu for Gente Grande, pag.7) 

 

Como vemos nas páginas acima, a autora argumenta, implicitamente, que ser 

grande significa quebrar certos valores que os próprios defendem ao lidar com as 

crianças. A autora também faz uma crítica ao mundo dos adultos quando inclui entre as 

expectativas de Alvinho quando for grande, vários “maus comportamentos”. Vejamos:  

 

                                                                                           (Quando eu for Gente Grande, p.8-9) 

 

Porém, suspeitamos que uma criança na faixa etária de 4 e 5 anos, talvez não 

consiga perceber e rir de tais críticas, tendo em vista que a compreensão leitora nesse 

caso exigiria certos conhecimentos de mundo e estabelecimento de conexões talvez muito 
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complexas para  crianças tão pequenas
4
. Afinal, ao brincar com o tema do que significa 

“ser gente grande”, a autora parece questionar se o melhor não seria continuarmos a ser 

crianças.  

Sendo assim, consideramos o livro “Quando eu for gente grande” um grande 

desafio para o público de 4 e 5 anos, bem como para o trabalho de mediação docente. 

É provável que as crianças ao escutarem a leitura desse livro, compreendam 

literalmente como está posto, ou seja, Alvinho queria ser grande para tratar mal os 

empregados, falar palavrão no trânsito, assistir aos filmes e programas violentos, ou até 

mesmo ser um sujeito indiferente aos problemas que estão ao seu redor (ver ilustração 

acima). 

No que concerne à argumentação, o livro 3, “Quando eu for gente grande”, assim 

como os demais livros analisados até aqui também apresenta um potencial argumentativo, 

abrindo possibilidades para uma discussão do texto em si e do tema.  

Em relação ao tema, por exemplo, a docente poderia seguir o questionamento 

feito na página final do livro: “Você também acha que ser grande é melhor que ser 

criança?” Por quê? 

Ao discutir sobre o texto, poderia explorar perguntas que solicitassem a opinião 

das crianças sobre as atitudes e ações dos personagens, tais como: Alvinho disse que 

quando fosse gente grande iria falar cada palavrão quando estivesse no trânsito. Você 

acha isso legal? Por quê?;  Alvinho disse que quando crescer não vai querer ter irmão 

mais velhos porque eles são chatos. Você concorda com Alvinho? Por quê?; Por que 

Alvinho também não gosta de ter irmão mais novo? Você concorda com esse argumento 

de Alvinho? Por quê?; Você gostaria de ser gente grande para fazer todas as coisas que 

Alvinho gostaria de fazer quando adulto? Que coisas que ele diz que você também 

gostaria de fazer?  Por quê?  

Como já foi mencionado, os livros 2 e 3 foram selecionados para a segunda roda 

de história, tendo em vista que tratavam da mesma temática. Na ocasião em que foi 

questionada sobre a escolha dessas duas obras e sua adequação aos objetivos pretendidos 

de argumentação, a docente, mais uma vez, traz para a discussão a idéia de que a leitura 

que se faz do texto é mais importante do que o livro em si. Vejamos sua colocação:  

 

 

                                                 
4
 No próximo item, ao discutirmos a mediação docente nas sessões de rodas de história, veremos como as 

crianças reagiram à leitura do livro. 



69 

 

Li a transcrição (referindo-se à 1ª roda realizada), li também o texto de 

Carol (referindo-se ao texto
5
 entregue pela pesquisadora como sugestão 

de leitura) e aí lembrei também das coisas que a gente discutiu, né? 

Assim, agora eu tô com muita dúvida mesmo, sabe? (...) eu lembro que 

você me perguntou umas duas ou três vezes se você achava que a 

escolha daquele livro tinha sido adequada, se o livro favorecia ou não (a 

argumentação). Todas as vezes eu respondi que sim, mas depois da 

leitura comecei a pensar, assim, eu não sei se existe um livro que seja 

adequado ou é a leitura que é feita desse livro... (...) a leitura que a gente 

faz do texto pode ser crítica ou acrítica. Então, aí quando você pergunta 

você acha que esse livro é adequado, será que existe um livro que é 

adequado? (2º encontro de reflexão e discussão, 03-06-2011). 

 
 

De fato, o questionamento levantado pela professora sobre o texto e os objetivos 

da leitura são bastante pertinentes. Afinal, dependendo dos objetivos que temos em mente 

ao ler o texto para as crianças, reconhecemos a possibilidade de dar novos enfoques, 

talvez até inesperados considerando o tema e o texto em questão. Porém, como já 

afirmamos anteriormente, compreendemos que há textos com maior ou menor potencial 

para provocar uma discussão de natureza argumentativa. 

A seguir continuamos a análise dos livros selecionados pela docente, dessa vez 

focalizando no livro escolhido para ser lido na terceira sessão de roda de história.  

 

Livro 4: GABRIEL 

 

O livro apresenta o menino Gabriel que, como qualquer 

criança, adora mexer nas coisas que vê.  Mas será que ele 

pode mexer em tudo que vê? Em cada página do livro, 

pergunta-se, então, ao leitor se Gabriel pode mexer, por 

exemplo, na orelha de um gigante ou na tromba de um 

elefante. 

 

 

Assim como o livro 1, a referida obra era conhecida das crianças e pertencia ao 

acervo do cantinho de leitura da turma. O livro apresenta um texto curto, de boa 

qualidade e rimado. Na verdade, não trata-se, propriamente de uma narrativa, mas, sim, 

de uma  série de situações independentes vivenciadas por um menino curioso chamado 

Gabriel e que gosta de mexer em tudo. Vejamos o início do texto: 

                                                 
5
 BRANDÃO, Ana C. P.; ROSA, Ester C. de S. Entrando na roda: as histórias na Educação Infantil. In: Ler 

e escrever na Educação Infantil: discutindo práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2010a. 
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(Gabriel, p.3,4) 

 

A proposta do livro lembra bastante os livros
6
 “Não confunda” e “Assim assado” 

em que Eva Furnari constrói um texto com várias rimas engraçadas a partir do mote “não 

confunda...”, por exemplo, “meleca nojenta com peteca violenta...”. No entanto, no caso 

do livro selecionado, o mote “será que Gabriel pode mexer...” parece querer ir além das 

brincadeiras com as palavras propostas por Furnari.  

Assim, ao perguntar se Gabriel pode mexer em determinadas coisas, levanta a 

discussão sobre como deve ser o comportamento de uma criança. Ao longo do livro, em 

algumas situações fica implícita no texto a ideia de que Gabriel é um tanto curioso 

demais e que as coisas que ele quer mexer podem ser perigosas para ele. Sobre esse 

aspecto, as ilustrações têm um papel essencial como se pode ver nas páginas abaixo. 

                              (Gabriel, p.11, 20) 

                                                 

6
 FURNARI, Eva.  Não Confunda. Ed. 2ª Coleção Girassol, São Paulo: Moderna,  2002.                                                                              

  _____________. Assim Assado. Ed.2ª São Paulo: Moderna, 2004. 
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Como podemos constatar, algumas ilustrações indicam o que possivelmente 

poderia acontecer com Gabriel ao mexer em determinadas coisas.  

Vale salientar que obras como essa em que o texto faz diretamente perguntas ao 

leitor costumam engajar facilmente as crianças que reagem ao texto como se fosse um 

jogo/ brincadeira de perguntas e respostas. Assim, é provável que no ato da leitura, elas 

espontaneamente, respondam as perguntas formuladas dizendo o que o menino poderia 

ou não mexer. Em síntese, o texto induz o leitor à discussão sobre o tema, já que o texto 

não diz o que Gabriel fez ou deixou de fazer.  

Ao falar sobre a adequação do livro à proposta de desenvolver as habilidades 

argumentativas das crianças, a docente afirmou que pretendia ler Peter Pan para fechar a 

discussão do tema sobre ser criança ou adulto. Porém, como não encontrou o livro que 

buscava e nunca havia conversado sobre o livro Gabriel, optou por ele.  

Assim, neste caso, o potencial argumentativo do livro não foi exatamente o 

critério utilizado pela docente. Apesar disso, destacamos a sua preocupação em ler um 

livro de boa qualidade, rejeitando uma adaptação da história de Peter Pan que estava 

disponível no acervo da escola, mas que segundo ela deixava a desejar quanto a qualidade 

textual.  

 

Livro 5: PETER PAN     

  

O livro conta a história de três irmãos: Wendy, John e Michael que vão 

junto com  Peter Pan e conhecer a Terra do Nunca, habitado por “garotos e 

garotas perdidas”. Chegando lá, os três irmãos acabam sendo capturados 

pelo capitão Gancho e um grupo de piratas.  Porém, todos são libertados 

por Peter Pan e as crianças voltam para casa.  

 

 

Nesta roda, na tentativa de dar continuidade a discussão da temática abordada nos 

livros 2 e 3, “é melhor ser criança ou ser gente grande?”  a docente seleciona o livro Peter 

Pan que pretendia ler desde a quarta roda, conforme comentamos anteriormente. Porém, 

como se pode notar na síntese da história, apresentada acima, embora o personagem Peter 

Pan viva o conflito que a professora pretendia discutir, o livro escolhido não abordava 

absolutamente essa questão.  

Ou seja, no episódio as crianças vão à Terra do Nunca com Peter Pan e Sininho, lá 

escutam algumas aventuras contadas por Peter Pan, são capturadas pelo capitão Gancho 

que pretendia atraí-lo. Ele é avisado por Sininho que as crianças estavam em perigo, 
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chega de surpresa ao navio do Capitão Gancho, salva as crianças e atira o capitão no mar 

onde o esperarava um crocodilo faminto. Assim, como já mencionamos, o conflito que a 

docente gostaria de focalizar não é sequer mencionado no texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em linhas gerais, o livro é bem ilustrado, possui boas qualidades gráficas, no 

entanto, o texto é muito sem graça e apresenta várias lacunas. Já no início da história, por 

exemplo, Peter Pan aparece convidando Wendy  para ir a Terra do Nunca. Não há, porém, 

qualquer explicação sobre que lugar seria esse ou o que encontrariam lá. Apesar disso, 

Wendy aceita o convite e diz que lá irá contar as histórias que ouve de sua mãe aos 

“garotos perdidos”. Mais uma vez, não se explica quem são esses garotos e por que são 

“perdidos”. Para completar, chegando na Terra do Nunca, é Peter Pan quem conta suas 

aventuras e não Wendy, como se vê nas páginas abaixo (p.11,12).                                                                                                                
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Em síntese, o livro destoa negativamente dos demais livros selecionados pela 

docente. Além disso, considerando o texto, é difícil imaginar como a professora poderia 

abordar o conflito que pretendia discutir.  

Vejamos o que ela diz a respeito da adequação da obra ao objetivo de desenvolver 

as habilidades argumentativas das crianças: 

 

Eu acho apropriado, sim. Acho que essa adaptação foi apropriada pelos 

textos, ilustrações que eram medianos não eram longos nem tão curtos. 

Só que eu senti falta. Na outra tinha assim, todas as crianças crescem, 

né, menos Peter Pan, aí nesse não tinha aquela pergunta que, de fato, 

iria suscitar a discussão. Não tinha nesse, mas tinha na outra adaptação 

(4º Encontro de reflexão e discussão, 17-06-2011). 

 

 

Como podemos observar, a professora considerou a obra apropriada, mesmo 

reconhecendo que faltava a questão central que ela queria enfocar. Independente disso, 

pelos motivos que já expusemos acima, ao nosso ver, este livro foi sem dúvida o que 

consideramos mais difícil para conduzir uma boa roda de história. 

 

Livro 6: DA PEQUENA TOUPEIRA QUE QUERIA SABER QUEM TINHA FEITO 

COCÔ NA CABEÇA DELA    

                                         

  Ao lado da sua casa, a toupeira descobre que alguém havia 

feito cocô em sua cabeça. A história segue com a pequena 

toupeira tentando descrobrir o autor do “serviço”. Assim,  vai 

perguntando a lebre, ao cavalo, ao porco, a vaca, a pomba e a 

cabra se tinham sido eles. Acaba descobrindo com ajuda de 

duas moscas que teria sido o cachorro do açougueiro. Sem 

pensar duas vezes, a toupeira fez cocô na cabeça do cachorro, 

enquanto ele dormia e voltou para sua casa satisfeita da vida. 

 

O referido livro é atrativo em todos os aspectos, seja pelo tema engraçado e 

envolvente para o público infantil, seja pelas grandes e divertidas figuras dos animais que 

contavam com efeitos gráficos especiais (dobraduras e puxadores que apresentavam, por 

exemplo, animais fazendo cocô, a toupeira saindo ou voltando para debaixo da terra). 

A referida obra irá, certamente, atrair a atenção das crianças, assim como atrai a 

dos adultos. A maneira como a história é contada também é muito interessante, 

convidando os pequenos leitores a entrarem na trama da história, aguçando sua 

curiosidade em relação a quem, possivelmente, teria feito cocô na cabeça da pequena 
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toupeira. Vejamos o trecho inicial da história (p.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A narrativa segue com diálogos entre a toupeira e uma série de animais que eram 

interrogados por ela como está ilustrado na página (12, 13) abaixo:  

 

  

Os diálogos apresentavam sempre o mesmo padrão, ou seja, a pequena toupeira 

fazia a mesma pergunta (Você fez cocô na minha cabeça?) a todos os animais que 

respondiam com a mesma resposta (Eu? Imagine! O meu é assim!). Tal recurso facilita a 

memorização e compreensão do enredo pela criança. Vejamos mais um exemplo 

(p.14,15):  
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Em síntese, o texto apresenta várias oportunidades de engajar as crianças na 

leitura com base em perguntas de previsão. Por exemplo, na página inicial apresentada 

anteriormente em que o cocô cai na cabeça da toupeira, a professora poderia explorar as 

hipóteses das crianças pedindo sempre a justificativa de suas respostas.   

O texto também permite a formulação de perguntas inferenciais. Por exemplo, na 

página 16, próximo ao final da história, a professora poderia perguntar as crianças: Por 

que a pequena toupeira, ao avistar duas moscas almoçando, pensou: “até que enfim 

alguém para me ajudar”? 

 

Com relação a escolha deste livro para a última roda, vale salientar que em virtude 

das crianças conhecerem praticamente todo o acervo da escola, bem como boa parte dos 

livros  do acervo da professora, ela solicitou da pesquisadora algumas sugestões de livros.  
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Em atendimento a esse pedido da docente foram, então, entregues quatro
7
 livros, 

entre eles o da pequena toupeira, que foi o escolhido pela docente. 

Assim como os livros 1, 2 e 3, entendemos que o referido livro, apresenta um 

forte potencial argumentativo. Assim, a docente poderia mobilizar uma discussão 

partindo de algumas questões: Vocês concordam com o que a toupeira fez quando 

descobriu que o cachorro era o culpado? Por quê? Vocês acham que fazendo cocô na 

cabeça do cachorro ela irá evitar que ele faça cocô na cabeça dela outra vez? Por quê? Ou 

ainda: Será que João Valentão fez cocô de propósito na cabeça da toupeira? O que vocês 

acham? Por quê?  

Quando questionada acerca se o livro contribui para desenvolver habilidades 

argumentativas das crianças, a docente afirmou: 

 

“Acho que sim, a história sim, porque é isso, o livro tem uma moral tem 

um principio que tá muito claro ali. Que é fizeram isso, eu vou fazer o 

mesmo, que você é/ pode ver como uma bobagem, mas você pode 

discutir se sempre pode usar esse principio, será que em todo o 

momento a gente vai poder, por exemplo, que aí na hora da realização 

faltou clareza nisso, por exemplo, uma pessoa fala alto com você, você 

simplesmente pode falar alto com a pessoa também. Uma pessoa pisa 

no seu pé, dependendo de quem seja a pessoa você pode pisar no pé 

dele. Se uma pessoa bate em você, você bate nele, você termina. 

Dependendo da gravidade da coisa, o princípio não pode ser usado, eu 

vou fazer/ dar o mesmo que eu receber, sabe? Então por que eu acho 

que essa história é adequada? porque com leveza ela consegue trabalhar 

uma questão que é bem importante pra convivência na sociedade. Acho 

que ela é adequada” (5º Encontro de Reflexão e discussão, 04-07-2012) 

 
 

Como podemos observar, a docente reconhece a adequação do livro para o 

trabalho com argumentação. Nesse sentido, ela ressalta no texto a presença de um 

princípio moral que pode ser questionado.  No próximo tópico veremos como foi 

explorado este aspecto na condução da roda pela professora, analisando a mediação 

docente e os caminhos didáticos seguidos nesta e nas demais rodas de histórias 

conduzidas no estudo.            

 

 

                                                 
7
 ORTHOF, Sylvia.  Maria vai com as outras; 22ª ed. – São Paulo: Ática, 2008. 

  CUTBILL, Andy.  A vaca que botou um ovo;  Trad. Lenice Bueno; São Paulo: Moderna, 2010 

  ROSENTHAL, Amy Krouse. Pato! Coelho! -  Trad.Cassiano Elek Machado; São Paulo: Cosac Naif , 

2010. 
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2.  A mediação docente nas rodas de história 

 

 Como já foi mencionado na metodologia do estudo, a docente conduziu cinco 

sessões de rodas de histórias, com planejamento e seleção das obras sob sua 

responsabilidade. A única solicitação feita pela pesquisadora foi que, ao conduzir as 

rodas, a docente buscasse promover as habilidades argumentativas das crianças. 

 Nesse sentido, especificamente neste tópico, discutiremos a mediação nas rodas 

de história considerando tal objetivo colocado para a professora, observando assim, que 

elementos de sua mediação contribuíram ou não para potencializar as habilidades 

argumentativas do seu grupo de crianças. 

 De maneira geral, embora a roda de história fosse um momento presente na rotina 

da professora e das crianças, ficou evidente ao longo das observações realizadas que ela 

não abria, habitualmente, um espaço na roda para conversar sobre o texto lido ou sobre o 

tema suscitado por ele. Geralmente, após a leitura, era realizada uma breve conversa e de 

caráter propedêutico para outras atividades planejadas na sequência que sempre 

assumiam maior destaque, tais como: um desenho sobre a história, um reconte oral, um 

texto coletivo, uma dramatização, atividades de colagem ou recorte em pequenos grupos, 

entre outras.  

           Assim, ao que parece, também para essa professora, a conversa sobre o texto 

parecia ser menos relevante ou secundária para mobilizar habilidades argumentativas, tal 

como evidenciamos em nosso estudo anterior (Ver NASCIMENTO; BRANDÃO, 2010).   

          Vale destacar ainda que a sequência de atividades propostas parecia ser muito bem 

planejada pela docente. Em todas as sessões, ela demonstrou um cuidado especial quanto 

a esse aspecto, seja organizando previamente o local, seja produzindo material didático 

necessário para o encaminhamento das atividades. Em síntese, ficava claro que não se 

tratava de improvisação feita no momento, ao contrário, tudo havia sido pensado com 

antecedência. 

         As rodas de história realizadas não tinham um espaço físico definido na sala ou uma 

organização padrão. A maioria delas foi realizada no refeitório com as crianças sentadas 

em torno de uma grande mesa, tendo em vista que o espaço da sala de aula era muito 

pequeno, como já mencionamos anteriormente. A professora também leu para as crianças 

com as cadeirinhas organizadas em círculo na própria sala de aula.  

          Tal organização, assim como no estudo de Nascimento e Brandão (2010),      

mesmo não acontecendo de uma forma padronizada não descaracterizava a atividade, 
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tendo em vista que as crianças percebiam o momento que iniciava a leitura, prestando 

atenção e mostrando interesse em participar. 

          Antes de começar a roda, a docente realizava algumas atividades de rotina, tais 

como: o bom dia; oração; música; janela aberta ou fechada; chamada com contagem de 

meninos e meninas presentes no dia; calendário com a marcação do dia da semana e 

entrega do calendário fixado no caderno para preenchimento. Uma roda de conversa 

também foi registrada na última sessão observada. Essas atividades duravam cerca de 20 

minutos, sendo muito bem planejadas e conduzidas de forma dinâmica. 

         O número de participantes nas sessões de rodas de história variou entre 6 a 12 

crianças, no máximo. O pequeno grupo favorecia a interação entre elas e com a 

professora tendo em vista a maior facilidade de escutar e ser escutado, garantindo um 

atendimento mais personalizado às crianças. Tal situaçao também favoreceu, por sua vez, 

a possibilidade da docente ampliar suas estratégias de intervenção. 

             O grupo reduzido de crianças na roda repercutiu positivamente também na 

organização do material de análise, já que pudemos definir mais facilmente os turnos da 

docente e de cada criança
8
 nos momentos de conversa no grupo. 

             As rodas duraram em torno de 18 minutos cada uma. O material de análise foi 

constituído de, aproximadamente, 5 horas de videogravação das sessões de rodas de 

história e mais 5h15min36s de videogravação dos encontros de reflexão e discussão.  

            A seguir, apresentaremos cada sessão de roda de história, discutindo mais 

detidamente os elementos que foram mencionados nessa breve caracterização geral. 

 

1.  PRIMEIRA RODA DE HISTÓRIA 

Data de realização: 09-05-2011                                 Número de crianças: 06 

 

Roteiro de atividades realizadas pela docente 

* Atividades de rotina 

* Roda de história 

1º momento (na sala de aula com as crianças organizadas em pequenos grupos) 

- Antes da leitura (exploração da capa do livro, título, conhecimentos prévios das crianças sobre a história a 

ser lida) 

- Leitura da história: A galinha Ruiva 

2º Momento (no refeitório com as crianças sentadas ao redor de uma grande mesa) 

- Depois da leitura 

1. Breve conversa 1 (pergunta sobre o gosto pessoal das crianças) 

2. Desenho sobre a parte da história que mais gostou 

3. Dramatização - parte 1 

                                                 
8
 Nos fragmentos das rodas de história apresentados nesta seção, cada criança é representada por um 

número que a identifica. Assim, esse número é mantido nas cinco rodas  observadas. 
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4. Breve conversa 2  

5. Dramatização -  parte 2 

6. Breve conversa 3  

7. Texto coletivo 

 

Como vemos no esquema acima, o início da roda é marcado pela 

apresentação do livro às crianças, explorando a capa, o autor e ilustrador. As 

crianças já conheciam bem a obra que ficava no cantinho de leitura da sala. No 

fragmento abaixo vemos como transcorreu  a conversa com as crianças antes de 

iniciar a leitura: 

 

FRAGMENTO 1 

 

01 P: O que vocês acham que é esse livro? (Mostrando a capa do livro às crianças em que apareciam a 

galinha e os porquinhos, personagens da história). 

02 Cr2: Galinha 

03 P: Galinha? 

04 Cr11: Bolo 

05 Cr13: Boni 

06 P: Boni? (risos) 

07 Cr (alguns) – Bolo! 

08 Cr: Bolo de galinha 

09 P: Bolo! A galinha, bolo 

10 Cr11: A galinha que tem bolo 

11 Cr2: A que faz bolo! 

12 P: Ah, tudo bem. Ela é boleira então, né? 

13 (As crianças ficam atentas) 

14 P: Ah, mas tem um nome dela! 

15 Cr11: Qual é? 

16 P: Sabia que o nome dela é a cor da pena dela? 

17 (As crianças ficam caladas) 

18 P: Qual é? (apontando para imagem da galinha na capa do livro) 

19 Cr: (a maioria responde): Vermelha 

20 P – Vermelha! Quando a pessoa tem a cabelo vermelho, quer dizer que essa pessoa é morena, 

loira ou ruiva? 

21 Cr (todos): Ruiva 

22 Crs (11 e 13 falam juntas) – A galinha ruiva 

 

           A questão inicial (01. O que vocês acham que é esse livro?), aparentemente uma 

pergunta de previsão, não nos pareceu bem formulada, já que as crianças não estavam 

vendo o livro pela primeira vez. Uma alternativa seria  iniciar o diálogo questionando as 

crianças se elas lembravam da história
9
, algo que ela tenta fazer em seguida, como 

                                                 
9
 O fato de reler o livro nos parece interessante, pois implica em mostrar para as crianças que o leitor ativo, 

crítico e reflexivo poderá voltar ao mesmo livro inúmeras vezes, desde que esse seja um desejo seu e do 

grupo, no caso da roda de história. Afinal, o encontro do leitor com o livro não se esgosta, necessariamente, 

numa única leitura (TEBEROSKY;COLOMER, 2003; LEAL, ALBUQUERQUE, 2010) 
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podemos ver no extrato a seguir:  

 

FRAGMENTO 2 

 

64 

 

P: Oh, eu já contei essa história antes então vocês lembram dela, né? Como é essa história? 

Quem lembra? 

65 Cr2: Ela pega e diz assim: - Achei milho, achei milho!  

66 P: Ah! (risos) 

67 Cr11: Pede pra ajudar/ 

68 Cr2: Aos amiguinhos dela! 

69 P: Ah! 

70 Cr2: Quem quer ajudar/ 

71 P: Sem/  

72 Cr2: A plantar esse milho comigo? e ele disse assim/ 

73 Crs (alguns): Não! 

74 Cr11: Nós queremos/ 

75 Cr (alguns) Brincar! 

76 P: Vocês estão bom de memória. Vamos lembrar da história todinha, bora, Grazi? 

77 (as crianças não respondem)  

78 P: Vamos lá! Quem quer ouvir a história? 

79 Crs (todos): Eu! Eu! (Levantando as mãos) 

80 P: Vamos ouvir, né?! Lembro que vocês gostaram bem muito. Vê (...) 

 

 

            Assim que a docente deu início a leitura, percebemos claramente que estávamos 

diante de uma história em que as crianças conheciam muito bem.  Elas se mostravam 

“positivamente inquietas”, participando ativamente da leitura ao repetir as falas dos 

personagens, prevendo os acontecimentos, bem como dando risadas, se divertindo com a 

leitura e demonstrando, sobretudo, que eram “ouvintes-ativos” (BOFARRUL, 2003; 

YUNES, 2009; BRANDÃO; ROSA, 2010a).  

            É interessante destacar que a docente permitia que as crianças intervissem durante 

a leitura dizendo os trechos que sabiam de cor ou fazendo comentários, como ilustrado a 

seguir: 

 

FRAGMENTO 3 

 

81 P: “Bolinhos, biscoitos, melhores não há! Pamonhas na palha, minguau de fubá! O milho maduro, que 

coisa mais linda! E o milho bem verde é melhor ainda! - Vou chamar meus amiguinhos, o patinho e o 

porquinho, pra virem me ajudar. Acho que eles vão gostar.” 

(vira a página e continua) 

P: - “Quem me ajuda, quem me ajuda a plantar estes grãozinhos? – Eu? Eu não! disse o patinho”/ 

  

82 Cr11: Eu não, disse o porquinho 

(A medida que ia lendo a fala dos personagens da história as crianças iam adivinhando pedaços 

que tinham da memória e falavam junto com a professora) 
 

83 P (professora lendo e as crianças): “Eu? Eu não! disse o porquinho. 

P: “- Nós só queremos brincar, senhora dona galinha. - Está certo! Muito bem! Deixem que eu planto 

sozinha”.  
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(vira a página e continua) 

P- “E, na terra bem fofinha, uma plantinha brotou. E outra vez dona galinha alegremente chamou: ” 

(mostra a figura para as crianças da galinha regando o pé de milho, enquanto o patinho e o porquinho 

brincavam no chiqueiro) “Quem me ajuda, quem me ajuda a regar essas plantinhas? – Eu? eu não! 

disse o patinho(...)” 

(As crianças mais uma vez repetem a fala que elas tinham de memória das respostas dadas pelos 

animais) A professora continua a leitura: 

P: “- Eu? Eu não! disse o porquinho”/ 

84 Cr13: Disse Graziele! 

85 (A professora vira a página e continua a leitura) (...) 

87 Cr13 (Apontando para a gravura): Olha ele ali no chiqueiro! 

 

           Após a leitura, como apresentado no roteiro exposto acima, a docente conversa 

brevemente com as crianças, limitando-se a perguntar se as crianças gostaram da história. 

Vejamos: 

 

FRAGMENTO 4  

223 P: Antes de eu dar (o livro) a Cr2, deixa eu fazer uma pergunta a Cr4. Cr4 qual foi a parte da 

história que tu mais gostou da galinha ruiva? 
224 Cr4: Aquela 

225 P: Aquela qual? 

226 Cr4: Aquela que eles foram voando (referindo- aos animais que foram voando quando sentiram o 

cheiro da comida)  

227 (A criança fala muito baixinho – inaudível) 

228 P: Ah! Na que foi voando. 

228 (Algumas crianças ficam se levantando e falando) 

229 P: Só um minutinho que eu vou perguntar. Qual a parte da história que tu mais gostasse 

Cr11? 

230 Cr11: Aquele que eles tava fazendo desenho (referindo-se aos animais brincando enquanto D. 

Galinha trabalhava) 

231 P: Que tava fazendo desenho. E Cr2? 

232 Cr2: Naquela que eles estavam trabalhando 

233 P: Ah, na última quando eles começaram a trabalhar! (a professora demonstra gostar da 

resposta da Cr2) 

234 Cr11: Eu também, eu também! 

235 P: E Cr13? 

236 Cr13: Naquela que disse: não, não! 

237 P: Na hora que ela disse que iria comer sozinha. E Cr5? 

238 Cr5: do... daquele/ (fala muito baixo) 

239 P: Do primeiro? Quando ela achou o grãozinho?  

240 (Cr5 balança a cabeça positivamente) 

 

           Vemos em alguns momentos, por exemplo, nos turnos 237 a 240, que a professora, 

às vezes, poderia esperar um pouco mais que a criança formulasse uma resposta. Nesse 

sentido, perde uma oportunidade de favorecer o desenvolvimento da linguagem oral. De 

fato, conforme aponta Yunes (2009), ouvir as crianças e permitir que elas organizem suas 

ideias aos poucos é um exercício fundamental para desenvolver a escuta, a possibilidade 
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de se concentrar na palavra do outro, organizar seus pensamentos  e expressar opiniões.  

          Outro aspecto interessante é que as crianças percebiam, nitidamente, qual resposta 

agradava a professora. Podemos notar isso no turno 234 quando a criança 11 muda de 

opinião após perceber que a docente gostou da resposta dada pela colega ao dizer que o 

momento que mais gostou da história foi quando os animais (patinho e porquinho) 

estavam trabalhando. 

            Na sequência, a professora propôs um desenho sobre a história, dando o seguinte 

comando às crianças “Vejam o que eu quero que vocês façam agora, gente. Vou entregar 

o caderno de desenho de vocês e vocês vão desenhar, vão ilustrar, certo? (...) Vocês vão 

ilustrar a parte da história que vocês mais gostaram”.  

            Após alguns minutos, a docente conversou com as crianças sobre os desenhos e, 

em seguida, propôs a dramatização de dois episódios da história lida. Para isso, convidou 

algumas crianças para assumirem os papéis dos personagens: Dona galinha (Cr2), o 

patinho (Cr13) e o porquinho (Cr 4).  

           Na primeira dramatização, as crianças encenaram o trecho inicial da história, 

quando a D. Galinha encontrou o milho e perguntou ao patinho e ao porquinho se 

gostariam de ajudá-la no plantio. 

           Na sequência, a docente voltou a conversar, dessa vez, solicitando a opinião das 

crianças sobre as atitudes dos personagens (244. Quem tava certo, quem tava legal nessa 

história?). Assim, ao que parece, ela busca, neste ponto, atender a solicitação da 

pesquisadora. Vejamos como ela conduz a conversa com as crianças nesse momento: 

 

FRAGMENTO 5   

244 P: Quem tava certo, quem tava legal aqui nessa história? 

245 Crs: A galinha! 

246 Cr2: A galinha trabalhando! 

247 P: O patinho/ o porquinho (apontando para Cr13 que havia interpretado esse personagem) ou o 

patinho?  

248 Cr13: Ei, o patinho! (corrigindo a professora, já que ela não havia representado o porquinho, mas 

o patinho) 

249 P: Eita! A galinha (Cr2), o patinho (Cr13) ou o porquinho (Cr4)? (apontando para cada uma das 

três crianças que haviam interpretado os persongens da história) 

250 Cr11: A galinha! 

251 P: Tava certo de plantar a galinha? 

152 Cr11: Tava 

253 P: Tava? 

254 Cr11: Não 

255 P: Tava ou num tava? 

256 Cr 11: Tava 

257 P: E eles que só queriam brincar? Tava certo ou tava errado? 

258 Cr (alguns respondem): Errado 

259 P: Errado, certo. A primeira parte (referindo-se a dramatização).  
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Agora vamos fazer a outra parte (referindo a continuação da dramatização que pretendia fazer). 

Sabe qual é a parte que a gente vai fazer? 

 

            Nessa conversa, podemos observar que a docente inicia partindo do princípio do 

“certo ou errado”, como se na história houvesse alguém “legal” e outros, não.  Tal 

abordagem direciona o diálogo sobre o texto/tema da história para uma resposta única, 

descaracterizando a sua essência que é a possibilidade de expressar opiniões e 

justificativas que, por sua vez, poderiam se modificar ao longo da discussão (OLIVEIRA, 

2005, 2010; SANTOS, 2002; NASCIMENTO; BRANDÃO, 2010).  

          Há, portanto, pouca exploração das respostas das crianças, tendo em vista que a 

docente solicitava apenas a expressão da opinião, mas não pedia uma justificativa. 

           Outro aspecto observado é a maneira como as próprias crianças apreendem 

rapidamente os questionamentos da professora. Especificamente nos turnos 251 ao 254, a 

docente questionou a opinião de uma criança e ela imediatamente mudou de opinião. A 

forma de formular a pergunta no turno 257 (P: E eles que só queriam brincar? Tava certo 

ou tava errado?) também parece colaborar para induzir a resposta que a professora 

parecia esperar. 

               Dando prosseguimento ao que planejou, a professora propôs a dramatização de 

outro trecho da história com a participação das mesmas crianças, dessa vez focalizando a 

parte final da história, no momento em que a galinha preparou os bolinhos e comeu tudo 

sozinha, já que seus amigos, o patinho e o porquinho, não ajudaram nas tarefas. 

           Após esse segundo momento de dramatização da história, a professora retorna ao 

tema do julgamento das ações dos personagens da história, solicitando a opinião das 

crianças e, dessa vez, pedindo uma justificativa para as posições assumidas. Vejamos: 

 

FRAGMENTO 6  

 

264 P: Cr5! Se tu fosse a galinha tu dava ao patinho e ao porquinho? (referindo-se à divisão dos 

bolinhos que D. Galinha fez) 

265 (a criança fica calada) 

266 P: Tu dividia com ele? 

267 (continua calada) 

268 P: Sim ou não? 

269 (A criança balança a cabeça afirmando que dividiria) 

270 P: Cr11. Se você fosse a galinha você ia dar a eles ou não? 

271 Cr11: Não. 

272 P: Não? Por que tu não irias dar?  

273 Cr11: Porque eles não ajudam! 

274 P: Porque eles não ajudaram. Cr1, tu darias? 

275 (Balança a cabeça dizendo que sim) 

276 P: Tu dividia com o patinho e porquinho? 

277 (balança a cabeça positivamente)  

(...)  
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280 P: A galinha resolveu que não ia dar nem ao patinho nem ao porquinho, né? Eles num ajudaram, 

então, não vão ganhar. Cr4, se tu fosse a galinha, tu irias dar a ele ou não? Dividia ou não?  

281 Cr4 – ... Eu ia dar! 

282 P – Cr4 dava. Então, a galinha fez errado, né? E Cr1, tu divida ou não com seus colegas? 

283 (Balança a cabeça negativamente)  

284 P – Por que não, Cr1? 

285 Cr1 – Porque não me ajudaram 

286 P – É, não ajudou, num mereceu. Cr11/ Então oh, um voto diz que ia dividir e um voto diz que 

não ia dividir. Cr11! 

287 Cr11 – Não. 

288 P – Não ia dividir? 

289  Cr11 – Porque eles não me ajudaram 

290 P – Não ajudaram. Então já tem dois votos pra não dividir. Cr2, tu dava a ele, dividia com 

eles ou não? 

291 (A criança se aproxima e tenta influenciar a resposta da colega) 

292 Cr2 – Não 

293 Cr11(Falando bem baixinho): Porque eles não me ajudaram 

             

            Como podemos perceber, a docente mais uma vez solicitou a opinião das crianças, 

porém, nota-se que ela só pedia uma justificativa quando as crianças diziam que não 

dividiriam os bolinhos, assim como fez a Dona Galinha (ver, por exemplo, turnos de 270 

a 272 e os turnos 281 e 282). Nota-se ainda que a professora não consegue confrontar as 

opiniões e justificativas apresentadas pelas crianças. Assim, ela tende a perguntar de um 

em um, sem estabelecer ligações entre o que as crianças diziam. 

            A dificuldade em propor a confrontação de opiniões e justificativas das crianças 

numa situação de roda de história, também foi observada no estudo de Nascimento; 

Brandão (2010). Tal tipo de intervenção por parte da professora só ocorreu nas últimas 

sessões de rodas de histórias e, mesmo assim, em um percentual menor que as demais 

intervenções de natureza argumentativa (isto é, “solicitação de opinião” e “justificativa de 

opiniões dadas”). 

            Em síntese, vemos que na conversa com as crianças,  a professora em foco tenta 

transmitir sua própria opinião, ou seja, de que a galinha estava errada em não dividir os 

bolinhos como os amigos, mesmo sem eles terem trabalhado. Tal posição, porém, não 

parecia ser partilhada por várias crianças.  

           Apesar disso, e provavelmente tentando seguir seu planejamento, a docente propõe 

a escrita de um texto coletivo para modificar o final da história.  Sua proposta não parece 

entusiasmar as crianças e, mais uma vez, ela volta a tentar convencê-las usando uma 

situação hipotética que, a nosso ver, não corresponde exatamente ao que ocorreu na 

história. Vejamos o que ela diz
10

:  

                                                 
10

 Fragmento recuperado em anotações da pesquisadora, tendo em vista que não foi possível videogravar 

esse trecho.  



85 

 

 

FRAGMENTO 7 

 

P: Olha só, gente, se eu trouxesse um lanche e você não trouxesse, era certo eu dividir com você? 

Cr2: Não 

P: Não?! Por quê? 

Cr2: Tinha que esperar oferecer 

(risos da professora) 

P: Cr1, se vc não trouxesse lanche você acharia certo eu dividir com você? 

(balança a cabeça afirmando) 

 

 

 No fim da conversa a professora sugere mais uma vez a escrita de um novo final 

para a história, ou melhor, uma nova resposta da galinha e as crianças acabam cedendo, 

sem, porém, se mostrarem motivadas para produzir um texto com tal finalidade, um 

requisito fundamental para esta atividade, tal como enfatizam alguns autores (GIRÃO, 

2011; GIRÃO; BRANDÃO, 2010).  

            A avaliação do texto produzido pelas crianças parece evidenciar tal conclusão. 

Enquanto a professora se mostrava satisfeita, as crianças demonstravam certo cansaço, 

seja com um silêncio desinteressado, seja dando, simplesmente, a resposta que a docente 

gostaria de ouvir. Vejamos: 

 

FRAGMENTO 8 

 

342 P (lendo a nova resposta dada pela D. Galinha): “- Tudo bem, eu vou dar (bolinhos) a vocês 

(Patinho e Porquinho), mas da próxima vez, me ajudem!”. 

P(comentário): Os três comem e depois vem os três trabalharem. 

343 (As crianças não respondem) 

344 P: Ficou ou não legal, Cr2? 

345 Cr2: Ficou 

346 P: Ficou, Artur? 

347 Cr1: Ficou 

348 P: Ficou, Rebeca? 

349 Cr11: Ficou! 

350 P: E aí como é que vocês estão escrevendo? E aí vamos lá?!  

(As crianças copiam no caderno o que a professora havia escrito no quadro) 

 

  Ao analisar a sua postura após assistir ao vídeo no grupo de discussão, a docente 

reconheceu que, de certa forma, induziu as crianças a concordarem com o seu ponto de 

vista. Em suas palavras enfatizou que: 

 

É uma aflição minha! Pois é, me incomoda muito! Essa justiça ser 

colocada acima da tolerância! No final termina os dois plantando 

sozinhos e a galinha. Eu acho que termina do mesmo jeito, continua a 

galinha sozinha e o patinho. E eu acho que não é bom pra os três, seria 

mais interessante que ela tolerasse e que no final eles terminassem os 

três juntos e não assim! Então assim é mais uma motivação minha do 

que dos meninos! (referindo-se à solicitação de mudar o final da 

história) (1º Encontro de Discussão e Reflexão/ 24-05-2011) 
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          Concluindo, vemos que embora a professora tenha selecionado um bom livro 

considerando o objetivo colocado de desenvolver as habilidades argumentativas das 

crianças, ela não consegue, de modo pleno, conduzir uma mediação nesta direção, 

preocupando-se demais em doutrinar as crianças. Dessa forma, ela deixa de explorar o 

que realmente o grupo pensa a respeito dos valores suscitados pelo texto, tal como sugere 

Oliveira (2010).   

         Ao se confrontar com sua prática registrada no vídeo, a docente também indica 

algumas lacunas na sequência de atividades que ela propôs a partir da leitura da história. 

Vejamos o que ela diz:  

 

Eu achei que ficou muito longa. Eu percebi/ já tinha percebido na hora e 

agora tô percebendo claramente que eles estavam muito cansados. Eu 

não dei o livro pra eles folhearem em hora nenhuma. O tempo inteiro eu 

fiquei com o livro (Olha para suas anotações), e/ acho que o final (o  

momento em que conversa sobre o texto) poderia ter sido mais longo. 

Primeiro eu achei que a apresentação do livro foi muito longa (olhando 

fixamente para pesquisadora). Na leitura eu percebi que eles se 

envolveram, mas na hora que eu fiz/ eh... Mostrar a imagem pra eles 

recontarem eu terminei recontando a história que a ideia era que eles 

recontassem. Eu terminei recontando a história. Achei também que o 

local não favoreceu, não sei como resolver isso. Deveria ter sido um 

momento mais leve, poderia ser um momento pra eles sentarem, 

pegarem no livro, achei que aula ficou muito pesada. Não sei se é o 

termo certo. Muito cheio de informações (...) A mediação teve lacunas, 

a sugestão de fazer um novo final poderia ser uma sugestão pra ser 

votada também. E aí a ideia é que um defendesse um novo final e outro, 

não. Na verdade, o centro da aula (referindo-se a conversa)  deixou 

muito a desejar (...) (1º Encontro de Reflexão e Discussão/ 24-05-2011). 

 

            Diante desse depoimento, desde já, revela-se a grande capacidade da docente de 

refletir sobre sua prática. Tal postura crítica ficou evidente durante todos os encontros de 

reflexão e discussão, de modo que muitas questões ou comentários levantados pela 

própria docente  nos dava subsídios para a análise dos dados. 

           A seguir, apresentamos a segunda roda de história conduzida pela professora. 

Como já foi explicitado no item 1, nesta roda, foram lidos dois livros.  Portanto, essa 

segunda sessão foi dividida em dois momentos. 
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2.  SEGUNDA RODA DE HISTÓRIA 

 
Data de realização: 31-05-2011      Número de crianças: 09 

 

Roteiro de atividades realizadas pela docente 

* Atividades de Rotina 

* Roda de história 

(Toda a sessão foi realizada no refeitório com as crianças sentadas em volta de uma grande mesa) 

 

PARTE 1  

Antes da leitura 

* Desenho: Coisas boas de ser criança 

* Cartaz (amarelo) exposto na sala com os desenhos das crianças 

- Leitura: 

*Livro: “Como Gente Grande” 

- Depois da leitura 

* Desenho: Coisas boas que adultos podem fazer 

Cartaz (verde) exposto ao lado da cartaz amarelo 

*Votação do grupo: é melhor ser criança ou adulto? 

*Breve conversa 

 

             Antes de iniciar a leitura do livro, a docente solicitou que as crianças fizessem 

“desenhos sobre coisas boas de ser criança”. A medida que as crianças concluíam seus 

desenhos, a professora colava-os numa cartolina amarela, fazendo alguns comentários. 

Por exemplo, “esse aqui desenhou uma bola!” ou “aqui desenhou uma chupeta”, entre 

outros. 

             É interessante destacar que embora essa proposta esteja claramente articulada ao 

tema do livro, a professora não explicitou para as crianças qualquer conexão entre essa 

atividade e a história que seria lida em seguida. 

            Assim, concluídos os desenhos a professora deu início a leitura, antes fazendo 

uma breve apresentação do livro, com a leitura do título e do nome do autor, destacando 

que era de outro país.  Não houve, portanto, uma conversa explorando a capa da obra com 

perguntas de predição/ antecipação de sentidos, como propõem alguns autores 

(SOLÉ,1998; GRAVES; GRAVES, 1995).  

 Como havíamos suposto, no tópico 1 a qualidade da obra e a maneira como estava 

escrita em forma de perguntas, suscitava uma postura ativa das crianças no momento da 

leitura. Como podemos observar, as crianças interviram bastante durante a leitura, 

parecendo estar bem interessadas no que ouviam, agindo e reagindo ao texto, como 

propunha Marcuschi (2001). Vejamos um trecho que ilustra o que foi dito: 
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FRAGMENTO 1 

 

P: (lendo) “Primeiro, não usar mais a naninha (mostra a figura do menino segurando uma fralda). 

Sentar numa cadeira de gente grande (mostra a figura de um menino sentado numa cadeira de 

adulto e uma mamadeira sobre a mesa). Cadê minha mamadeira?" 

(...) Crs : Tá em cima da mesa! 

P: (lendo) “A gente pode vestir uma calça de gente grande...” 

(as crianças antecipam a pergunta que será feita com base na  imagem) 

Crs : Cadê o meu pé?/ 

P (risos): “Cadê o meu pé!” (continua lendo) “A gente pode pôr chapéu de gente grande” (mostra 

uma chapéu enorme cobrindo uma criança) 

Crs: Cadê a cabeça? 

P: “Cadê eu?” (lendo) 

Cr (alguns): Cadê eu? 

Cr13: É cadê eu? (...) 

P: “É, mas quando a gente é grande tem um monte de coisa que a gente/ 

Cr2: num pode fazer! 

Crs: fazer! (A professora mostra uma criança pulando numa poça d`água) 

Cr2: É pisar na poça da lama 

P: “Não pode pular na poça d`agua, ha, ha” (lendo) 

(vira a página e mostra uma criança suja de comida na hora da refeição) 

Crs: Não pode/ 

Cr2: Não pode se sujar na comida! 

P: “Não pode se sujar na hora de comer, quando a gente é grande. Deve ser chato!”(lendo)  

(mostra a outra figura de uma criança colocando o dedo no nariz) 

Cr2: não pode botar o dedo no/ (levanta da cadeira imitando) 

Cr (todos): no nariz 

P: Não pode mais brincar no banho!    (...) 

 

No entanto, assim como na primeira roda, a leitura feita pela docente foi rápida 

não permitindo que as crianças saboreassem mais o texto e construíssem sentido em 

conjunto com seus pares. Afinal, como argumentamos anteriormente o livro escolhido 

pela docente tinha um grande potencial para mobilizar uma conversa voltada ao 

desenvolvimento de habilidades argumentativas.  

          Ao término da leitura a docente chegou a lançar um questionamento nessa direção  

(38. Será que ser grande é bom?), mas não estimulou a discussão e reflexão sobre o tema 

com as crianças, perdendo a chance de explorar a compreensão leitora das crianças e suas 

habilidades argumentativas (SOLÉ, 1998; CAMPS; COLOMER, 2002). 

          Dando continuidade ao que havia planejado, a docente pediu para que as crianças 

desenhassem “coisas boas de ser adulto”. Sua idéia era elaborar um novo cartaz que 

ficaria ao lado do cartaz produzido no início do dia, em que estavam “as coisas boas de 

ser criança”. 

          Apesar da proposta das atividades estar bem clara para a docente sendo perceptível 

que ela havia planejado cada passo, questionamos se essa sequência de  atividades estava 
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fazendo sentido para as crianças
11

, especialmente, quando o tema “querer ou não ser 

adulto” não tinha sido sequer levantado nem antes nem depois da leitura realizada.  

           O tema, na verdade, só aparece para as crianaças quando a professora expõe os 

dois cartazes produzidos, um ao lado do outro (ver a foto abaixo), e lança a seguinte 

questão para ser votada: “é melhor ser criança ou adulto?”.   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

            Para realização da votação, a docente entregou um lápis de cor amarela e verde 

para cada criança. Os que consideravam melhor ser adulto levantariam o lápis verde e os 

que consideravam melhor ser criança levantariam o de cor amarela. As crianças foram, 

então, colocadas de pé uma ao lado da outra e divididas em dois grupos de acordo com 

suas preferências. Em seguida, eram questionadas sobre o porquê preferirem ser adultas 

ou crianças. Vejamos um trecho desse momento: 

 

FRAGMENTO 2 

 

113 

 

P: Cr5, você vai dizer: é melhor ser adulto por quê? (começando com primeiro da fila) 

114 Cr5: porque (pensa um pouco) porque tem onde morar 

115 P(risos): Porque tem onde morar? E criança não tem não, é?  

116 (A criança balança a cabeça dizendo que não) 

117 P: Cr11! É melhor ser adulto por quê? 

118 Cr11: Mexer no computador e ir pra matemática 

119 P: E vamos lá!(aponta indicando que é a vez de Cr1 falar) 

120 Cr1: Pra namorar 

121 P(risos): Pra namorar. É  melhor ser adulto por quê, Cr2? 

122 Cr2: Pra namorar (coloca as mãos no rosto com vergonha) 

123 P: Cr2 virada (risos). Cr6! (indicando que seria a próxima a falar) 

124 Cr6: Pra namorar 

125 P: Pra namorar, mas rapaz, pode um negócio desse?! (risos) 

126 Cr11: Pra namorar também!(risos) 

127 P: Cr10! 

128 Cr10: Mexer no computador 

                                                 
11

  Notamos, em alguns momentos, que as crianças não pareciam estar eentendendo a atividade, agindo de 

forma desinteressada. 
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129 P: Pra mexer no computador, Cr9! 

130 Cr9: Mexer no computador 

131 P: Muito bem, vamos bater palmas pra eles (referindo-se ao grupo verde)  

(As crianças batem palmas)  

P: Agora vocês vem pra cá (referindo-se ao grupo que tinha falado) e agora vem o grupo das 

crianças (duas crianças que disseram que era melhor ser criança levantam, a pedido da docente, e 

ficam ao lado do cartaz) (...) 

133 P: Só o grupo das crianças agora que é Cr13 e Cr12. (As crianças ficam um pouco dispersas) 

134 Cr2: Tem pouquinho. A gente ganhou! 

135 P: É, dos adultos ganharam. Pois eu vou dizer uma coisa a vocês , viu? É melhor ser criança, eu 

queria ser criança (risos).  

(...)  

Agora a gente vai ver Cr12 e Cr13 falando, tá? Cr11 e Cr 5 venham  pra cá! É melhor ser adulto/ 

é melhor ser criança por quê? 

136 Cr13: Porque pode chupar chupeta (Levantando a mão com o lápis amarelo) 

137 P: Porque pode chupar chupeta!  Cr12 (indicando que seria a próxima a falar) 

138 Cr 12: É melhor porque pode mexer/ brincar  no computador 

139 P: Porque criança pode brincar  no computador, né? E o que mais ser criança é bom? 

140 Cr12: Pode, como é..., ir brincar no computador e ficar brincando na rua e ficar brincando 

dentro de casa! 

 

           Como podemos observar, não se estabelece uma verdadeira conversa, ou seja, um 

confronto mais livre entre diferentes pontos de vista e  justificativas dadas. A professora 

chama as crianças que estavam sentadas para se perfilarem a frente do resto do grupo e 

vai questionando, uma por uma. Ela também não aprofunda as justificativas dadas pelas 

crianças ou o contra-argumento que formula (ver turnos 113 a 116), também não lança 

questionamentos para o grupo para que pudessem confrontar as opiniões e justificativas 

formuladas (GARCIA, 2004; FREITAS, 2005; NASCIMENTO; BRANDÃO, 2010). Há, 

enfim, um certo tom de “exposição” e não de “conversa” em que as crianças são 

aplaudidas depois de sua “apresentação”.  

           Concluímos, portanto, que a mediação docente não contribuiu muito para o 

desenvolvimento de habilidades argumentativas, tendo em vista o pouco espaço 

reservado para compreensão e a discussão do texto. Afinal, para argumentar o sujeito 

precisa compreender o texto sobre o qual se pretende discutir (PONTECORVO, 2005; 

GARCIA, 2004; SANTOS, 2002). 

         As atividades de desenho, aparentemente, preparatórias para o momento de 

discussão acabaram por alongar muito a atividade e a primeira parte da sessão é 

encerrada não pelo esgotamento da discussão, mas pelo visível cansaço das crianças, ao 

demonstrarem impaciência e desinteresse pelo o que a docente ou colega estavam 

falando. 

         Avaliando sua mediação nesse primeiro momento a docente justifica sua proposta 
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de divisão dos dois grupos para apresentar as diferentes posições da seguinte forma: 

 

Primeiro assim, eu achei bacana porque eu consegui sair do foco. Eles tiveram 

mais espaço mesmo. E a ideia de mudar de lugar é pra que eles percebessem 

quem tá falando no momento. Quem tá falando não era eu, eram eles, porque 

uma das dificuldades que eu sinto em trabalhar argumentação na Educação 

Infantil é que parece que só quem tem voz pra aluno, só quem tem voz é 

professor, quando outro tá falando parece que ninguém tá falando quando você 

consegue fazer mesmo que fisicamente que o outro mude de lugar eles 

conseguem perceber que os outros alunos têm fala e que eles precisam respeitar 

essa fala e que o meu papel ali era de perguntar mesmo de querer falar com 

eles. Aí acho que nesse sentido, acho que foi positivo nesse aspecto (2º 

encontro de Discussão e Reflexão, 03-06-2011) 

 

 

          Assim, vemos que ao perfilar as crianças sua motivação era destacar a fala de cada 

uma. Além disso, ela  reconhece a falta de discussão entre as posições. Vejamos o que diz 

a esse respeito: 

(...) ainda não consegui discutir as opiniões. Cada um só expõe suas opiniões e 

o outro não interfere, não tem interação mesmo entre eles, sabe? (2º encontro 

de discussão e reflexão, 03-06-2011) 

 

           Passemos, agora, para a análise da condução da professora no segundo momento 

dessa sessão de roda de história.  

 

ATIVIDADES REALIZADAS - PARTE 2 

Data de realização: 02-06-2011                                            Número de crianças: 10 

Roteiro de atividades realizadas pela docente 

* Atividades de Rotina 

*Roda de história (no refeitório em volta de uma grande mesa) 

- Antes da leitura 

* Breve conversa relembrando o livro que foi lido na última roda 

- Leitura 

Livro: “Quando eu for gente grande” 

- Depois da leitura (na sala de aula com as crianças organizadas em círculo) 

* Breve conversa sobre o tema: “É melhor ser adulto ou criança?” 

*Divisão do grupo de crianças que consideravam melhor ser criança ou adulto, com a entrega do livro 

“Como gente grande” lido anteriormente, representando a opinião dos que consideravam melhor ser 

criança. E o livro “Quando eu for gente grande” representando os que consideravam melhor ser adulto. 

* Desenho 

*Socialização dos desenhos e conversa no grande grupo com a mediação da professora 

* Leitura do livro produzido com as respostas (opiniões) e desenhos das crianças. 

       

Como explicitado acima, a docente faz uma breve retomada das atividades 

realizadas no encontro passado. Na sequência deu início a leitura do livro 

“Quando eu for gente grande”. Vejamos um fragmento dessa leitura: 
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FRAGMENTO 1  

P: “Quando eu for gente grande... eu não vou ter irmão mais velho, que os irmãos mais velhos são 

muito chatos, tudo que a gente quer fazer eles dizem que a gente é muito pequena” (vira a página 

e continua) 

Cr (alguns): pequeno! 

P: “... também não vou ter irmão mais novo – Deus me livre! -, que só serve pra dedar a gente 

quando a gente chupa bala antes do jantar” (vira a página e continua) 

P: “... o meu pai vai entender tudinho que eu disser, mesmo se eu falar baixinho e não vai 

perguntar, “o quê?” toda hora quando eu falar... e a minha mãe não vai mais botar agasalho em 

mim quando ela sentir frio...” (vira a página e continua a leitura) 

P “... quando eu for gente grande... meu nariz não vai mais ficar escorrendo e quando eu cair e 

ficar machucado ninguém vai passar mertiolate no meu joelho e ficar dizendo ‘já passou, já 

passou’ ”  

Cr9: meu irmão diz! 

P: “quando não passou nem um pouquinho...” (vira a página e continua a leitura) 

P: “... e quando eu disser uma mentira todo mundo vai acreditar e não vai ficar desconfiando de 

mim... e eu vou comer chocolate até sair pelo nariz e não vou dar nenhunzinho pro meu 

irmãozinho, coitadinho...” 

Cr3: E esse? (apontando para a figura do menino da história. A professora continua a leitura) 

P: “... e quando perguntar de onde é que vem os bebês ninguém vai dizer que isso não é pergunta 

que se faça, onde é que já se viu?...” (vira a página e continua) 

P: “ Quando eu for gente grande... eu vou ser que nem meu pai, minha mãe, meu avô, minha vó, 

meus tios todos: vou ver todas as novelas de televisão que a minha mãe diz que são uma droga, 

mas que ela não perde nenhuma...” (vira a página e continua a leitura) 

P: “... vou gritar com as empregadas o dia inteirinho... vou dizer cada palavrão quando eu guiar 

automóvel...” (vira a pagina e continua a leitura) 

P: “E eu não vou ter medo de nenhum fantasma, nem de monstro japonês, nem de ver gente levar 

tiro ...vou ficar no bem-bom que nem meu pai que nem pisca quando os kung-fu dão cada tapona 

na cara uns dos outros 

(risos das crianças) 

P: “fica na maior quando escuta que uns e outros foram assaltados e nem se toca quando vê na tv 

explosão de bomba atômica...” (mostra a figura de um adulto cochilando, enquanto um grande 

incidente aconteceu) 

(vira a página) 

P: E assim terminou... 

 

             Como vemos no extrato acima, a docente, mais uma vez, fez uma leitura sem 

interrupções para explorar o texto ou os comentários das crianças. Assim, ao nosso ver, 

acaba dando poucas oportunidades para que as crianças possam compreender melhor o 

que era lido, seja respondendo questões de compreensão que poderiam ser formuladas
12

, 

seja ouvindo da professora algum comentário ou explicação extra a respeito do texto 

(SOLÉ, 1998, GRAVES, GRAVES, 1995, BRANDÃO; ROSA, 2010a) 

          As lacunas advindas da falta de compreensão desse livro e do outro lido no 

momento anterior (Como gente grande) ficaram evidentes no momento em que a docente 

propôs uma breve conversa na qual tentava estabelecer uma relação entre ambos. 

Vejamos: 

 

                                                 
12

  Ver, por exemplo, a série de questões que levantamos no tópico 1, quando analisamos as obras 

selecionadas pela docente. 
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FRAGMENTO 2 

72 P: (...) Nesse daqui (mostrando o livro: “Como gente grande”), nesse daqui o menino 

achava bom ser gente grande ou pequeno?  

73 Cr (maioria): Grande! 

74 (A professora balança a cabeça negando) 

75 Cr2: Pequeno 

76 P: Não. Ele achava bom ser... 

77 Cr (maioria): pequeno! 

78 P: Por quê?  

79 (Ninguém responde) 

80 P: Gente pequena pode (imita criança colocando dedo no nariz) fazer o quê? 

81 Cr (maioria): Botar a mão no nariz! 

82 P: Botar a mão no nariz, pode brincar no banho, pode brincar... gente pequena pode fazer mais o 

quê? 

83 Cr13: Brincar 

84 Cr9: Espalhar as coisas 

85 Cr12: Chupar chupeta! 

86 P: Chupar chupeta  (...) 

90 Cr2: Pode chupar dedo! 

91 P: Isso! 

92 (Várias crianças falam ao mesmo tempo e a professora tentar organizar o momento) 

93 P: Aí esse daqui (mostrando o livro “Como gente grande”) não queria ficar adulto, só 

queria ser... 

94 Cr: Pequeno 

95 Cr3: Deixa eu ver? 

96 P: Gente, depois eu dou todos pra vocês. Vamos só conversar um pouquinho? Então, esse aqui 

(mostrando o livro no encontro passado) só queria ser... 

97 Cr (alguns): pequeno 

98 P: criança pra sempre. E esse daqui gosta de ser criança? (apontando para o livro lido no 

dia: “Se eu fosse gente grande” )  

99 Cr (maioria): Não! 

100 P: Ele quer ser o quê? 

101 Cr (maioria): Adulto 

 

            Como podemos observar no fragmento acima, embora a professora tenha buscado 

abrir um espaço para a conversa sobre os textos, é muito difícil conversar quando há 

pouca compreensão do que foi lido  (BRANDÃO, 2006; CAMPS; COLOMER, 2002). 

No primeiro livro, por exemplo, não está explicitado no texto que o personagem queria 

continuar a ser criança e, como vimos, não houve nessa sessão uma conversa sobre essa 

posição do personagem. Também no livro que havia acabado de ler, não foi explorado no 

texto o desejo da criança de ser adulto, bem como as críticas feitas pela autora ao mundo 

dos adultos.  Nesse contexto, o cenário da conversa dá espaço para respostas induzidas 

pela docente (ver turnos 72 a 75, por exemplo).            

          Talvez percebendo que o grupo não estava conseguido discutir e relacionar os 

textos, a professora, transfere a conversa para uma discussão temática já colocada no 

encontro anterior: “É melhor ser adulto ou ser criança?”. Como podemos observar, no 
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fragmento abaixo, a docente, mais uma vez, retoma as atividades propostas em momento 

anterior, mencionando os cartazes elaborados, bem como as opiniões emitidas na ocasião 

daquela primeira conversa. Vejamos:  

 

 FRAGMENTO 4  

102 P: (...) Cr6, tu achas melhor ser/  é criança ou ser adulto? 

103 Cr6: Criança 

104 P: Fale por que 

105 Cr6: Porque (demora um pouco e complementa) Pra brincar  

106 P: Pra brincar, hum! E Yasmim? 

107 Cr12: Criança 

108 P: Por que? 

109 Cr12: Pra brincar 

110 P: Pra brincar, hum/ 

111 Cr12: E Cr3? (referindo-se a outra criança que não havia falado ainda) 

112 P: E Cr3? 

113 Cr3: Eu?  

114 P: Sim 

115 Cr3: Quero ser gente pequena 

(...)  

139 P: humm, e Cr1 prefere ser criança ou adulto? Acha melhor qual? 

140 (A criança fica pensativa e Cr3 fala:) 

140 Cr3: Tia, eu de novo! Porque eu tomo banho 

141 Cr1: Pra namorar 

142 P: Pra namorar. Cr1 disse a mesma coisa na terça-feira. E Cr10? 

143 Cr10: Gente grande 

144 P: Gente grande, por quê? 

145 Cr10: Jogar bola (...) 

156 P: (...) E Cr2? 

157 Cr2: Adulto 

158 P: Por que Cr2, eu já sei o que você vai dizer? 

159 Cr2 (Fala bem baixinho): ter sua casa 

160 P: han, han, terça-feira você disse que era melhor ser adulto pra namorar  

161 (balança a cabeça negando) 

162 P: Foi (risos) 

163 Cr13: Foi, olha ali! (apontando para o desenho no cartaz colado na parede)! 

164 Cr2 (Fala bem baixinho): ter sua casa 

165 P: Foi até você que desenhou... 

166 Cr13: Olha ali um coração e um homem (apontando para o desenho feito pela Cr2) (...) 

        

         Como se pode ver, assim como já discutimos, a professora não consegue entrar com 

as crianças numa verdadeira conversa. Dessa forma, vai fazendo sempre a mesma 

pergunta de modo que cada uma se coloque apenas uma vez, sem provocar confrontos ou 

aprofundar os argumentos colocados. Também nota-se que a docente dá importância a 

que as crianças sustentem suas “posições” relembrando as opiniões dadas na sessão  

ocorrida 5 dias atrás. 

          Dando prosseguimento, a professora dividiu a turminha em dois grupos: os que 
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consideravam melhor “ser adulto” e os que preferiam “ser criança”. Em seguida, entregou 

o livro “Quando Eu For Gente Grande” (lido nesta sessão) para o primeiro grupo e para 

segundo grupo entregou o livro “Como Gente Grande” que destacava o lado bom de ser 

criança.  

        Nessa ocasião, a professora deixou as crianças folhearem os livros e depois de 

alguns minutos, entregou uma folha para que cada uma fizesse um desenho sobre: “por 

que é bom ser criança ou por que é bom ser adulto”. A medida que as crianças 

terminavam o desenho a professora escrevia “o argumento” das crianças acima do 

desenho para lembrar na hora da conversa que havia planejado para o momento seguinte. 

Por exemplo, “é bom ser criança porque pode brincar”, entre outros. 

  Assim que todos terminaram o desenho, a professora decidiu levar as crianças de 

volta para sala, organizando dessa vez um grande círculo com as crianças sentadas em 

suas mesinhas. Segundo a docente, a sala mesmo tendo um espaço pequeno, concentrava 

melhor o grupo para que escutassem uns aos outros e pudessem participar mais da 

conversa.   

             Organizados em círculo, as crianças apresentaram seus desenhos e justificativas 

para o grupo. Como veremos no trecho, abaixo, a docente improvisou um microfone e 

tentou usar o mesmo procedimento adotado nas conversas anteriores em que as crianças 

falavam em sequência, de um por um com a passagem do microfone (Exemplo: 194. 

Passa pra Cr13 o microfone). No entanto, como pode ser notado nesse fragmento,  a 

conversa transcorreu de modo mais natural. Vejamos: 

   

FRAGMENTO 5  

194 P: (...) Passa pra Vitória o microfone. Vai C13! 

195 Cr13: Criança 

196 P: É bom ser criança por quê? 

197 Cr13: Porque brinca de bola! 

198 P: Brincar de bola! Adulto pode brincar de bola? (olhando para o grupo) 

199 Cr (maioria): Não! 

200 Cr13: Eu fiz criança! (levanta o desenho e mostra ao grupo) 

201 P: Sim, mas deixa eu perguntar. Será que adulto não pode brincar de bola? 

(olhando para o grupo) 

202 Cr(alguns): Pode! 

203 P: Pode, né? 

204 Cr12: Pode não, tia 

205 Cr2: Brincar de bola 

206 Cr12: Pode não 

207 Cr2: Pode sim! 

208 Cr5: Pode, porque num brinca de bola 

209 Cr2: Porque meu/ minha mãe brinca/ jogava é... futebol 
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210 Cr8: Até minha tia tava jogando lá no campo 

211 P: Agora adulto pode/ é normal adulto chupando chupeta? 

212 Cr(todos): Não! 

(....) 

222 Cr8: Tem uma menina de 9 anos na minha rua que ela chupa chupeta ainda! 

          

         Vemos neste momento, uma conversa no sentido original do próprio gênero. A 

professora questiona uma justificativa apresentada para a posição colocada pela Cr13 (ver 

turnos 194 a 197) de que é bom ser criança porque adulto não pode brincar de bola e 

chama o resto do grupo para se posicionar a respeito da justificativa que a criança 

apresenta. Vemos também que as crianças começam a argumentar entre elas de forma 

mais espontânea (ver turnos 204 a 209)  e, inclusive, com a própria docente (ver, por 

exemplo, o turno 222: Cr8 Tem uma menina de 9 anos na minha rua que chupa chupeta). 

         Além disso, vale destacar o fato de que algumas crianças que ficaram tímidas, 

caladas ou que, simplemente, repetiram a fala de outras no momento em que estavam em 

pé, perfiladas uma ao lado da outra, agora “falaram sem pedir licença”, demonstrando 

mais interesse em participar da discussão, argumentando e contra-argumentando sem que 

a docente solicitasse.  

         Nesse sentido, percebemos o quanto a mediação docente (incluindo nisto a própria 

disposição espacial das crianças em círculo) parece ser fundamental para instauração de 

um clima de conversa. Vejamos mais um trecho desse momento: 

 

FRAGMENTO 6 

376 P. (...) Cr9 disse que é bom ser adulto, porque adulto/ Olha o que ela falou (mostrando o desenho 

de Cr9) porque adulto pode fazer o que quiser! Adulto pode fazer o que quer? 

377 Cr2: Pode! 

378 P: Pode? 

379 Cr13: Pode 

380 P: E é?! 

381 Cr13: Pode. 

382 P: E é?! 

383 Cr13: É! 

384 P: Tia é adulta, tia pode deixar de vir trabalhar? 

385 Cr (alguns): Não 

386 Cr12: Pode 

387 P: Tia pode/ 

(interrompe e pede atenção de Cr2 pra continuar a conversa) 

388 P: Então, todo adulto pode fazer o que quiser, gente? 

389 (As crianças não respondem e ficam um pouco dispersas) 

390 P: C13, Cr13, todo adulto pode fazer o que quiser? 

391 Cr13: Não 

392 P: A mãe de vocês é adulta, a mãe de vocês pode deixar de cuidar de vocês? 

393 Cr (maioria): Não 

394 P: Ela pode/ 

395 Cr2: Minha mãe trabalha e minha vó fica cuidando de mim 
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         Ao que parece, a mudança de postura da professora que, durante a mediação da 

roda, quebrou a sequência de falas e permitiu que o grupo se colocasse espontaneamente 

estimula uma postura mais ativa das crianças, no momento da conversa sobre o texto/ 

tema. Tal observação corrobora os dados dos estudos de Garcia (2004) e Nascimento; 

Brandão (2010) ao indicarem que intervenções de natureza argumentativa por parte da 

docente (solicitação e/ ou confrontação de opiniões e justificativas) estimulam, 

paulatinamente, a argumentação dos pequenos durante a conversa/ discussão. 

         Ao avaliar a sua mediação nessa segunda parte da sessão de roda de história, a 

docente ratifica as nossas colocações, colocando as seguintes observações: 

 

Houve argumentação de verdade! Não é aquela coisa estanque. Eu acho 

que eles interagiram de uma forma mais autêntica e acho que também 

aquilo que vocês falaram, a posição (referindo-se a disposição espacial) 

favoreceu. Agora acho que essa questão de criar estratégias de diminuir 

a dispersão e barulho, ouvir  outro a gente tem que trabalhar mais. (...) 

Acho que essa (roda) foi mais produtiva mesmo (...) Eu acho que a 

posição favoreceu, mas também acho que a mediação foi melhor 

mesmo, dessa vez,  eu fui menos papagaio, elas puderam se colocar 

mais (...) Eu me senti mais próxima deles. Eu me senti menos centro, eu 

senti que a fala tava equilibrada (...) (2º Encontro de Discussão e 

Reflexão/ 03-06-2012) 
 

           A seguir apresentamos a terceira sessão de roda de história mediada pela docente. 

 

3.  TERCEIRA RODA DE HISTÓRIA 

 
Data de realização: 08-06-2011      Número de crianças: 11 

 

*Atividades de Rotina 

(Toda a roda foi realizada na sala de aula. Neste dia a professora retirou todas as mesinhas e deixou apenas 

as cadeirinhas organizadas em círculo) 

Roda de história  

- Breve conversa (Lê o título da história, escreve o nome no quadro da sala, conversa sobre o autor, 

ilustradora, entre outros)  

 

Leitura do livro: Grabriel 

Depois da Leitura  

- Reconto do livro/  pergunta as crianças o porquê de Gabriel poder ou não mexer em determinados objetos. 

396 P: Tá vendo, mas ela tá trabalhando, né? 

397 (A criança confirma balançando a cabeça) 

398 P: E a sua mãe pode deixar de trabalhar? 

399 Cr13: Não 

402 P:Oh, isso que Cr9 falou que é bom ser adulto pra fazer o que quiser, tá certo? 

403 Cr (alguns): Tá. 

404 P: Tá não (balança a cabeça negativamente) 

405 Cr (alguns): Não. 
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- Organização do grupo de crianças em duplas ou trios 

- Distribuição de quatro folhas com os desenhos de: uma carteira, uma bolsa, alguns livros e uma faca. 

 - Pedido para  que as crianças conversem entre si, partindo da seguinte questão: “Gabriel pode ou não pode 

mexer nessas coisas (referindo-se aos objetos representados pelos desenhos) que vocês estão?”.  

- Pedido para que as crianças socializem suas opiniões 

 

        Como já foi mencionado no tópico 1, o referido livro era de conhecimento da 

crianças e pertencia ao acervo particular do grupo. Nesse sentido, é compreensível o fato 

da professora ter conversado brevemente com as crianças e iniciando a leitura logo em 

seguida. 

          Especificamente nesta sessão, a professora reuniu as crianças em um grande círculo 

na sala apenas com as cadeirinhas durante toda roda de história, repetindo assim o 

procedimento adotado na parte 2 da segunda sessão, já que esta forma de organização foi 

considerada pela professora  como mais favorável ao trabalho com argumentação. 

 

            Como podemos observar no fragmento abaixo, as crianças se mostravam 

motivadas para ouvir a releitura e interagiram bastante com o texto. Tal postura ratifica, 

assim como no Livro 1 (Galinha Ruiva) a ideia de que as crianças gostam de escutar 

histórias já conhecidas, não diminuindo o potencial da obra para realizar o trabalho 

pretendido (TEBEROSKY; COLOMER, 2003; BRASIL, 1998). 

              Também vemos no fragmento a seguir que a docente não explorou as imagens do 

livro durante a leitura, levantando algumas questões com base nas ilustrações ou mesmo a 

partir dos comentários espontâneos feitos pelas crianças. Vejamos: 

 

FRAGMENTO 1  

 
42 P: Certo, o nome é Gabriel (mostrando o livro). Então, (mostrando a página seguinte) “Gabriel 

como qualquer criança adora tocar em tudo que vê, mas será que ele pode mexer...” 
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43 Cr11: Não! 

 

44 

(A professora vira a página e continua a leitura) 

P: “... em um jacaré no pantanal?” 

45 Cr (maioria gritando): Não! 

46 P: “... em um cavalo colossal?” 

47 Cr (maioria gritando): Não! 

48 P: “... em uma/  

49 Cr2: Se ele mexer no cavalo, ele dá um coice  (Falando ao mesmo tempo que a professora 

fazia a leitura) 

50 P: “... em uma abelha abelhuda?” 

51 Cr (alguns): Não! 

52 Cr2: Morde ele 

53 P: “... em uma taturana peluda? 

54 Cr (maioria): Não! 

55 Cr3: Lagarta de fogo 

56 Cr2: Ele se queima 

57 P: “... na orelha de um gigante?” 

58 Cr (todos): Não! 

59 Cr2: Que mata ele 

60 P: “... na tromba de um elefante?” 

61 Cr(maioria): Não! 

62 P: “... no queixo do papai?” 

63 Cr(todos): Não! 

64 Cr2: Dale nele! 

65 P: “... na cabeça de um samurai?” 

66 Cr (todos): Não! 

67 P: “... em uma amoreira?” 

68 Cr (todos): Não! 

69 Cr2: se não ele cai 

70 P: “... em uma  cristaleira?” 

71 Cr (todos): Não! 

72 Cr9: Se não ele se corta 

73 Cr2: e ele morre (...) 

99 P: “... na boneca da Clara?” 

100 Crs (todos): Não! 

101 Cr2: Se não ela dale! 

 

           Vemos neste fragmento que uma das crianças (Cr2) se destaca na interação com o 

texto, pois além de responder juntamente com o grupo as perguntas apresentadas no livro, 

ela justificava as suas respostas, mesmo sem a docente solicitar (ver, por exemplo, turnos 

49, 52, 56). Tal postura, ilustra o comportanmento típico de um ouvinte-ativo e que a todo 

o momento se sente provocado a dialogar com o texto. 

          Ao término da leitura, a docente voltou ao início do livro, relendo as situações 

apresentadas, dessa vez questionando o porquê do menino poder mexer ou não em 

determindas coisas. Vejamos um fragmento que exemplifica isso: 

 

FRAGMENTO 2 

 
105 P: Vocês me deixam ler só um pouquinho antes de entregar pra vocês? Só um pouquinho? 

106 (As crianças que estavam em pé e eufóricas, sentam em seus lugares novamente) 

107 P: Vê, vocês já vivem pegando essa história, não sei por que vocês pedem toda vez. Vê, Gabriel é 

um menino que nem vocês, né? 
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108 Cr13: Curioso! 

109 P: Curioso (...) 

121 P: Tudo bem, faz mal a pessoa ser curiosa? 

122 Cr (alguns): Não! 

123 P: Não, né? Num faz mal, mas a pessoa pode mexer em tudo que quiser? 

124 Cr (maioria): Não! 

125 P: Tem coisa que pode mexer, mas também tem coisa que a gente  

126 Cr (alguns): Não pode. 

127 Cr3: Jacaré 

128 P: Então, vê, esses desenhos aqui que vão passar, vocês vão me dizer se ele pode ou se não pode, 

tá? Ohanna 

P: E vai dizer por quê. Ele pode mexer num jacaré no pantanal? 

129 Cr (todos): Não! 

130 P: Por que não pode? 

131  (As crianças falam ao mesmo tempo) 

132 Cr13: Porque morde ele. 

133 Cr2: Come, come. 

134 P: O jacaré pode comer/ 

 

          Como podemos ver, a professora tenta neste segundo momento estimular as 

crianças a expressaram uma opinião e justificá-la. Ao que parece, portanto, ela prefere no 

primeiro momento, ler o texto sem interrupções e só depois busca explorar o que ele diz. 

Porém, notamos que não se estabelece uma conversa propriamente dita, já que a docente 

não retoma as falas das crianças estabelecendo possíveis elos de ligação entre elas, assim 

como não contra-argumenta ou questiona as justificativas formuladas pelos pequenos. 

           Nota-se ainda que em vários momentos as crianças falam ao mesmo tempo e a 

professora não tenta organizar os turnos de fala. A docente também tende a formular mais 

perguntas para o grupo todo  (ver turnos 121 e 123) ao invés de fazer perguntas mais 

personalizadas, como sugerem alguns autores (MARTINS, 2010; PANIÁGUA, 

PALÁCIOS, 2007), algo que talvez até contribuísse para gerar menos falas simultâneas.  

            Outro aspecto que pode ter contribuído nesta direção foi a extensão da proposta e 

a repetição das mesmas perguntas por parte da professora. Talvez tivesse sido mais 

produtivo, selecionar três ou quatro questões sobre o texto e discuti-las com mais 

profundidade.  

             Chamamos atenção, finalmente, para o fato de que a professora não perguntou 

sobre as situações em que, em princípio, Gabriel poderia mexer, como por exemplo, em 

seu próprio umbigo ou na amoreira.   

            Ao término dessa conversa sobre o texto a docente organizou as crianças em 

pequenos grupos e distribuiu os desenhos (FACA, BOLSA, CARTEIRA e LIVROS) com 

as seguintes frases: “uma faca afiada”, “a bolsa do colega”, “a carteira da mamãe” e por 

fim, “os livros da escola”. Na sequência, pediu para que elas conversassem sobre o 

desenho que haviam recebido, buscando responder ao seguinte questionamento: “Gabriel 
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pode ou não pode mexer nessas coisas que vocês estão?” (referindo-se aos objetos 

representados pelos desenhos).  

            Em seguida, trouxe a discussão para o grande grupo, com a proposta de socializar  

as opiniões. Assim como na leitura e na conversa pós-leitura, a docente manteve as 

mesinhas fora da sala, deixando as crianças sentadas nas cadeirinhas em círculo. Vejamos 

um fragmento deste momento: 

 

FRAGMENTO 3 

 
311 P: Pronto, agora a gente vai ouvir os meninos e aí? Qual foi o desenho que vocês 

receberam? 

312 Crs (1, 2 e 10): FA-CA! 

313 P: Uma faca 

314 Cr2: Afiada 

315 P: Uma faca bem amoladinha. Gabriel pode mexer na faca amolada? 

316 Cr2: Não! 

317 Cr1: Porque ele morre 

318 Cr2: Se a casa dele tocar fogo e o pano pega fogo e quando ele for puxar, aí a faca vai cair nele! 

319 P: É? E vocês num mexem em faca, não? Vocês num gostam, não, de mexer em faca? 

320 (Algumas balançam a cabeça negativamente) 

321 Cr11: A minha irmã mexe 

322 Cr12: Eu mexo! 

323 Cr3: Eu mexo 

324 (várias crianças falam ao mesmo tempo) 

325 Cr12: Aí quando eu mexo e corta minha mão, minha mãe toma de mim e guarda 

326 P: hum 

327 Cr2: Quando eu mexo na faca eu tenho cuidado pra não cortar o meu dedo! 

328 P: Ah, é ,né? Mas é pra mexer na faca? 

329 (não respondem) 

330 P: Gente, vocês concordam com o que o grupinho falou? 

331 Cr13: Concordam! 

332 Cr1: Minha mãe fez assim na mão do meu pai e saiu sangue 

333 P: Ta vendo? Mexer com faca pode acontecer isso, né? Mas a gente concorda com o grupo 

ou não? 

334 Cr9: Concorda! 

335 P: Vamos bater palmas para o grupo? 

(As crianças batem palmas) 

P: Eles falaram bem? 

336 Cr (alguns): Falaram! 

337 P: Pronto, que legal! Agora quem vai falar é Rafa/ bem direitinho, viu Rafaela, Vitória e Zé! 

É o desenho do que? 

338 Cr9: É uma bolsa 

339 Cr13: Que não pode mexer na bolsa do colega 

340 P: Olha, o que as meninas falaram. E aí, Gabriel pode mexer na bolsa? 

341  (Cr9 balança a cabeça dizendo que não) 

342 P: Pergunte por que não pode 

343 Cr13: Se não vai ter briga 

344 P: Se mexerem na tua mochila, tu briga com a pessoa, é? 

345 Cr13: Brigo! 

346 Cr9: Eu não, eu vou dizer a diretora 

347 P: Diz a diretora, é? 

348 (Cr9 balança a cabeça afirmando) 

349 Cr13: Eu também! (...) 

365 P: Mas pode mexer nas coisas dos outros? 
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366 (Algumas crianças balançam a cabeça negando) 

367 P: Quando é que a gente pode mexer na bolsa dos outros? 

368 Cr2: Se ela deixar 

369 P: Só se a pessoa permi...  

370 (As crianças não completam a palavra: TIR...) 

371 P: Diz assim permitir 

372 Cr (alguns): Permitir! 

374 P: só se a pessoa permitir, tá bom? Falaram direitinho, gente? 

375 Cr (alguns): Falaram! (...) 

467 (...)  P: Gente, vamos fechar, vamos fechar! Vamos terminar! Vitória, rapidinho, rapidinho, 

a gente já vai fazer tarefa! (a professora levanta por um momento para tentar conter as 

crianças que nesse momento, demonstravam certo cansaço e desconforto) 

P: Gabriel tem uma característica que toda criancinha que nem você tem. Ele é muito... 

468 (as crianças não completam a palavra) 

469 P: CU... 

470 Cr (alguns): RIOSO! 

471 P: Ele é muito curioso! Mas a gente pode “curiar” em todo lugar? 

472 (as crianças não respondem e em demonstração de cansaço, começam a levantar, baixar a cabeça) 

473 P: Tem coisa que a gente pode e tem coisa que a gente não pode! Pronto, gente, beleza, 

vamos fazer tarefa! 

           

          Como podemos observar o tema do livro texto parece ter sido usado nesta atividade 

como recurso mobilizador para discutir questões sobre o que “as crianças podem ou não 

mexer”. Assim, como na primeira roda de história com o livro 1 (Galinha Ruiva), 

seguindo uma tendência comum na Educação Infantil, a professora não resiste ao 

discurso moral escolar e ao princípio da discussão para doutrinação, centrada no certo e 

no errado (SANTOS, 2002; CORSINO,2010; OLIVEIRA, 2010). 

          Provavelmente é com base nessa compreensão que ela planeja a atividade e 

seleciona, inclusive, ilustrações que se aproximam dos seus objetivos, mas que, sob nosso 

ponto de vista, se distanciam  das situações vividas por Gabriel. Afinal, como destacado 

pela própria professora e o livro, o personagem Gabriel era um menino curioso e, como 

vimos, tinha certa atração por situações perigosas. O tom do livro, portanto,  não 

apontava explicitamente para uma discussão moral, embora em algumas situações 

expostas no livro a curiosidade de Gabriel poderia levá-lo a correr sérios riscos.  

          Em síntese, a mediação da professora acaba se afastando do objetivo de 

desenvolver habilidades argumentativas das crianças, já que a atividade assume um tom 

de “exposição” em que um grupo apresenta sua posição, os demais escutam e aplaudem, 

passando-se a palavra para o grupo seguinte. Assim, vemos que não se estabelece, 

propriamente, uma conversa sobre o tema com possibilidade de trocas de pontos de vista.  

           Por fim, vale ressaltar um recurso interessante utilizado pela docente nesta sessão. 

Ou seja, a proposição da conversa em pequenos grupos, como momento introdutório para 

a conversa no grande grupo, algo, inclusive, recomendado por alguns autores como 
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Pontecorvo (2005). Segundo a autora,  tal procedimento pode contribuir fortemente para 

estruturação do pensamento, principalmente, daquelas crianças que, habitualmente, não 

se sentem encorajadas para se colocar diante do grande grupo. Considerando o nosso 

foco, cabe também salientar que estruturar o pensamento e planejar a fala são 

aprendizados  imprescindíveis para o desenvolvimento da argumentação. 

         Ao analisar a condução dessa roda, a docente observa a dispersão das crianças e 

reconhece que sua mediação não contribuiu muito para o objetivo da argumentação. 

Porém, diferentemente, do que pontuamos acima, ela atribui o problema ao tipo de livro 

que selecionou, bem como à organização espacial que propôs para o momento da 

conversa. Vejamos o que ela diz: 

 

Parece que quando você tem uma história narrativa, você consegue 

prender mais atenção de quando você só mostra situações (...)  Tanto 

esse, quanto aquele (referindo-se aos livros Gabriel e Choro e 

choradeira, risos e risadas) é livro fragmentado e aí quando você tem 

fragmentação eles se dispersam mais do que quando você tem/ Por 

exemplo no (livro)  da Galinha Ruiva eles também conheciam, mas eles 

tinham começo, meio e fim que precisa chegar num nível. Você tem 

uma questão pra discutir. Nesses outros você tem vários  (referindo-se 

aos temas  das situações) (...) Sempre que a gente arruma dessa forma 

(referindo-se retirada das mesinhas para formação de um grande círculo 

apenas com as cadeirinhas)  é pra fazer alguma atividade, assim, pra 

fazer um ensaio. Não pra conversar, fazer ensaio, alguma brincadeira 

mesmo. Eles perguntaram: - É pra ensaiar o São João é, tia? Tudo, 

menos pra conversar! (3º Encontro de Discussão e Reflexão/ 10-06-

2011). 
 

 

           Vemos, portanto, que a docente reflete sobre outros pontos importantes. Com 

relação a questão da organização espacial talvez essa experiência tenha sido uma boa 

oportunidade para ela perceber a necessidade de instaurar a conversa na roda enquanto 

uma atividade de rotina para as crianças. Por outro lado, há que se considerar as 

dificuldades de arrastar cadeiras e mesas, diariamente, para abrir um pequeno espaço para 

formar uma roda em que as crianças possam ver umas as outras, algo, inlclusive, que 

deveria ser dado como básico numa instituição educativa. Também foi interessante ver a 

docente perceber que mesmo um livro de boa qualidade, às vezes pode não convidar para 

uma conversa, como foi o caso do livro Gabriel.  

Vejamos, a seguir, como a docente organizou a próxima sessão de leitura. 
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3. QUARTA RODA DE HISTÓRIA 

 

          Nesta sessão, percebemos nitidamente o esforço da professora para repetir o 

percurso metodológico da sessão em que conseguiu promover uma conversa com as 

crianças em que as habilidades argumentativas foram mais mobilizadas (ou seja, a parte 2 

da segunda sessão de roda de história).  

          Nesse sentido, decidiu retomar o tema da discussão iniciada lá (é melhor ser 

criança pra sempre como Peter Pan ou crescer e se tornar adulto como Wendy?), bem 

como planejar a roda de história subdividindo-a em duas partes, com a inserção de várias 

atividades (desenho, música e confecção de cartazes). 

           Para mobilizar a discussão a professora propôs, então, a leitura do livro “Peter 

Pan”. Porém, como já foi explicitado no tópico 1, apesar de tratar-se de um personagem 

que vivia o conflito entre ser adulto ou continuar a ser criança para sempre, a história 

narrada no livro em questão não explicitava esse conflito. Em outras palavras, a obra 

trazida pela professora, na realidade, não tratava do tema que ela estava pretendendo 

retomar com as crianças. Além disso, como também já pontuamos, o texto em si tinha 

lacunas importantes que poderiam dificultar sua compreensão.  

           Tais aspectos trouxeram algumas consequências que serão comentadas, a seguir, 

durante a análise da mediação da professora. Vejamos, primeiramente, o quadro-síntese 

das atividades realizadas por ela no primeiro momento da roda: 

 

4.1- RODA DE HISTÓRIA (Parte 1) 

 
 

Data: 14/06/2011        Número de crianças: 12   

                                       

 *Atividades de Rotina  

   Roda de história 

1º Momento (Realizado na sala de aula com as crianças organizadas em círculo nas 

cadeirinhas e mesinhas
13

) 

 Antes da leitura 

- Escutam a música: Eu era assim (CD Bia Bedran  - Brinquedos cantados).  

- Escutam a música mais uma vez. A docente retoma alguns trechos da canção e pede 

para as crianças desenharem em seus cadernos quando eram: bebê, menina (o) (criança), 

mamãe (adulto) e vovó (idoso).  

                                                 
13

 Vale salientar que o grupo estava organizado num círculo, porém, as criançass estavam sentadas nas 

cadeiras atrás de suas mesinhas. Desse modo, a professora tentava evitar que elas ficassem se levantando e 

querendo brincar no meio do círculo Como vimos, ao analisar a terceira roda a docente havia chegado a 

conclusão de que sentadas apenas nas cadeiras em círculo elas ficavam mais suscetíveis a dispersão.   
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- A partir da música traz o seguinte questionamento: É bom ser bebê, menina (criança), 

mamãe (adulto) e vovó (idoso)? Quais as vantagens e desvantagens de cada etapa? 

* A docente faz um esquema no quadro registrando as vantagens e desvantagens de cada 

fase de vida com base nessa conversa.  

- Anuncia o livro que será lido e brevemente conversa sobre Peter Pan e o fato dele querer 

ser criança pra sempre. 

2º Momento (Realizado no refeitório com as crianças sentadas em volta de uma grande 

mesa) 

Leitura do livro: Peter Pan 

Depois da Leitura  

* As crianças, a pedido delas, folheam o livro por alguns segundos 

3º Momento (Realizado na sala de aula com as crianças organizadas em círculo nas 

cadeirinhas e mesinhas) 

- A docente expõe no quadro figuras dos personagens que apareceram na história lida. 

Após ouvir a preferência das crianças sobre esses personagens, enfatiza que o grupo irá 

conversar sobre dois personagens:  Peter Pan e Wendy. 

 - Conversa mobilizada pelo seguinte questionamento: “Você preferia ficar com Peter Pan 

na Terra do Nunca (ser criança pra sempre) ou ir embora como a Wendy (crescer, ficar 

adulta)?”. 

 

            

Como podemos observar no roteiro, acima, a docente investiu um bom 

tempo em atividades antes da leitura (música e desenhos) em torno do tema 

“crescimento”. Na sequência, ela  lança alguns questionamentos: “É bom ser 

bebê, criança, idoso?” “Quais as vantagens e desvantagens?”  

No nosso ponto de vista, porém, as perguntas não mobilizaram o interesse 

das crianças, talvez até por  falta de experiência de vida para fazer esse tipo de 

análise.  Dessa forma,  a docente se comunicou, praticamente, com ela mesma e a 

conversa não fluiu.Vejamos um pequeno trecho que ilustra essa percepção: 

 

FRAGMENTO 1 

233 P: Cr2, o que é uma pessoa idosa? 

234 Cr2: É uma que... Malvada? (fala baixinho e olha pra professora tentando buscando aceitação. 

Como não tem, muda a resposta) uma que ela faz carinho 

235 P: É uma pessoa mais velha, Cr2. 

236 (outras crianças demonstram cansaço e começam a conversar) 

237 P: Cr3! É bom ser idoso? 

238  (não respondem) 

239 P: Vocês acham que é bom ser idoso? 

240 (As crianças ficam em silêncio) 

241 P: É ou não? Ser velhinho, ser idoso, é bom? 

242 Cr (alguns): É 

243 P: Por que é bom? 

244 (Não respondem) (...) 
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            Enquanto tentava conversar com as crianças, a professora registrava no quadro as 

vantagens e desvantagens de cada fase de vida. Vejamos o esquema feito  no quadro: 

 

BEBÊ CRIANÇA ADULTO VOVÔ 

VANTAGENS 

CUIDADOS BINCAR NAMORAR DISPONIBILIDADE 

DESVANTAGENS 

DEPENDENTES OBEDIÊNCIA RESPONSABILIDADE FRÁGIL 

 

           Na verdade, como não houve, de fato, uma convesa,  o esquema não foi fruto da 

reflexão das crianças, mas da própria docente.  Isso fica perceptível quando na conclusão 

da atividade, ela lê o  esquema para sistematizar os pontos levantados e as crianças 

continuavam pouco interessadas, permanecendo caladas ou apenas preenchendo os turnos 

de fala da professora.  Vejamos: 

 

FRAGMENTO 2 

           É interessante destacar o quanto uma proposta pode apresentar tanto sentido para o 

adulto, mas para a criança nenhum
14

. Assim, cabe destacar que embora seja percebido 

todo o esforço da professora no sentido de motivar as crianças para a leitura vemos que as 

atividades não conseguem mobilizar o grupo para a discussão do tema, foco do 

planejamento que realizou. Em resumo, a conversa antes da leitura proposta por alguns 

autores (SOLÉ, 1998, GRAVES; GRAVES, 1995) acabou não atendendo sua função de 

convidar para a leitura e antecipar sentidos sobre texto a ser lido. 

          Como vemos no roteiro exposto acima, ao término dessa “conversa”, a docente 

anunciou a leitura do livro “Peter Pan”, apresentando a capa da obra e o personagem 

principal. Ela, porém, não explicita qualquer elo entre as atividades que havia feito até 

aquele momento e o livro que iria ler. Como também podemos perceber no fragmento 

abaixo, ela parece partir do princípio de que as crianças já conheciam os personagens: 

                                                 
14

 Por isso, um dos exercícios imprescindíveis para o professor é se colocar no lugar da criança e  buscar 

compreender o entendimento dos pequenos acerca das questões ou atividades propostas. 

285 P: Vê uma coisa super importante que a gente chegou (falando e apontando para o esquema 

no quadro). Ser bebê é bom, que é cuidado por alguém, mas por outro lado o bebê é muito 

dependente. Ser criança é bom, mas por outro lado a gente/ Cr2, vamos sentar, minha flor! 

286 (As crianças não prestam atenção e a professora pede atenção de todos) 

287 P: Por outro lado, a gente deve obedi- 

288  (as crianças não completam a palavra) 

289 P: ência! Ser adulto, ser mãe, né? É bom que a gente namora, tem mais autonomia, mas por 

outro lado, o adulto tem muita responsabili... 

290 Cr (alguns): dade (...) 
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FRAGMENTO 3 

 

327 P: Tem um monte de histórias de Peter Pan. Essa daqui (apontando para o livro) quem fez a 

tradução foi Juliana Pereira, tá?(aponta para o quadro os nomes da autora e tradutora, que 

havia escrito antes de começar a falar do livro).  E Peter Pan era um idoso, uma criança ou 

um adulto? 

328 Cr (maioria): Um adulto 

329 P: É? Peter Pan era adulto? 

330 Cr (alguns): Não 

331 Cr (alguns): Criança 

332 P: Ele era um adulto?  

333 (As crianças não respondem) 

334 P: Ele era uma cri 

335 Cr (maioria): ança! 

336 P: E ela vai ser/ vai crescer, ele vai ficar adulto? 

337 Cr13: Vai 

338 P: Vai? (fazendo cara de dúvida) 

339 Cr (alguns): Vai 

340 Cr (alguns): Vai, não 

341 P: Peter Pan escolheu ser criança pra sempre, tá? A gente vai ver uma/ 

342 Cr13: Pra mim é adulto! 

343 P: É uma criança, Peter Pan, que vai ser sempre criança, tá?  

(A professora abre o livro e inicia a leitura. As crianças ficam atentas) (...). 

 

Como podemos verificar, as crianças não conheciam bem o personagem 

principal e muito menos o seu conflito. Ao término dessa conversa inicial, a 

docente decidiu sair da sala e organizou as crianças em volta de uma grande mesa 

no refeitório para ouvir a história mais confortavelmente. 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

          Como de costume, a docente fez uma leitura do texto sem interrupções, não 

ajudando as crianças a entenderem o texto por meio de perguntas de compreensão ou 
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fazendo pequenas sínteses com as crianças do que já havia lido. Como já discutimos aqui, 

tal postura dificulta a construção de sentidos, tendo em vista que o ato de ler é um 

trabalho mental e que exige um investimento intensivo (CHARTIER, CLESSE, 

HEBRAD, 1996; CAMPS; COLOMER, 2002). Vejamos um fragmento que ilustra o que 

foi dito: 

 

FRAGMENTO 4 

 

345 P (Lendo): “Era uma vez uma família como qualquer outra: a família Darling. O casal 

Darling tinha três filhos: Wendy, a mais velha, John e Michael. Também tinha uma 

cachorrinha chamada Naná. Eles viviam felizes e tranqüilos... Pelo menos, até a chegada de 

Peter Pan” (Mostrando a primeira página do livro com as crianças brincando na sala em 

volta do pai). 

(Vira a página e as crianças ficam atentas) 

P(lendo): “Certo dia da noite, o senhor e a senhora Darling saíram para jantar e as crianças 

ficaram dormindo em casa. De repente, o vento abriu a janela do quarto dos filhos”. 

346 Cr3: sai do meu lugar! 

347 P (lendo): “e, por ali, entrou um garotinho estranho, acompanhado de uma pequenina fada” 

(mostrando a página com Peter Pan na janela do quarto das crianças) 

348 Cr3: deixa eu ver! 

349 (Vira a pagina onde está Peter Pan falando com Wendy) 

P(lendo): “eles eram Peter Pan e Sininho. Os dois inesperados visitantes, então, acordaram 

Wendy e a convidaram para segui-los até a Terra do Nunca. Lá, Wendy poderia contar a 

todos os Garotos Perdidos as histórias para dormir que sua mãe lia para ela e que a 

encantavam”.  

(vira a página e mostra Wendy e seus irmãos indo com Peter Pan e Sininho) 

P(lendo): “Wendy aceitou o convite com duas condições: seus dois irmãos deveriam ir com 

ela e Peter Pan ensinaria a eles como voar. Assim, todos partiram. Quando o senhor e a 

senhora Darling voltaram para casa, encontraram as três camas vazias e Naná com coração 

partido” 

(vira a página e mostra a figura do capitão gancho em seu barco) (...). 

           

          Ainda durante a leitura ocorreu um fato interessante. Percebendo a desarticulação 

entre a história e o tema que estava focalizando, a docente inseriu no texto  o conflito que 

gostaria de discutir (ver turno 366). Vejamos o trecho em que isto ocorre: 

FRAGMENTO 5 

366 P (lendo): “Finalmente,”/ (acrescenta uma informação que não está no livro e fala olhando para o 

livro como se estivesse lendo) Peter virou-se para Wendy e disse: se você aceitar ficar aqui na 

Terra do Nunca vai ser criança pra sempre e ficar comigo e com meus colegas.  

E agora? Wendy vai ter que decidir. 

367 Cr (alguns): Me dá! (pedindo o livro) 

368 P: Não vou dar a ninguém agora! Só depois que vocês contarem o final. Agora, vocês vão ter 

que decidir. Se ela voltar pra casa dos pais dela, ela vai ser criança, depois ela vai ser mãe, 

depois vai ser idosa e depois vai morrer... 

369 Cr2: Primeiro vai ser velha 

370 P: É, vai ser velha, idosa, depois vai morrer, virar caveira e deixar de existir (estabelecendo 

relação com a música ouvida no início). Se ela decidir ficar com Peter Pan na Terra do 

Nunca, ela vai ser criança pra sempre. E agora? 

          

 Após a leitura, a docente permitiu que as crianças continuassem na mesa do 
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refeitório, dessa vez folheando o livro tão solicitado por elas ao longo da leitura.  

 Seguindo seu planejamento, a professora retornou a sala de aula e continuou a 

conversa com as crianças organizadas em círculo. Talvez, para chamar sua atenção colou 

no quadro os desenhos dos personagens que aparecem na história (Peter Pan, Sininho, 

Capitão Gancho, Wendy e seus irmãos Michael e John). Nesta ocasião, as crianças 

teceram comentários sobre o Peter Pan ficando evidente a preferência do grupo por esse 

personagem. 

 Em seguida, a docente deixou apenas os desenhos Peter Pan e Wendy, propondo 

na sequência a seguinte questão: Se você fosse Wendy ficava (na Terra do nunca pra ser 

criança pra sempre) ou voltava para casa?  

 Assim como observa-se durante a leitura no momento em que ela introduz o 

conflito no fragmento 5, exposto acima, as crianças parecem não entender o que 

representava voltar para casa ou permanecer na Terra do Nunca. Grande parte do grupo, 

nesse momento, se dispersa e se coloca de maneira desinteressada no momento da 

discussão, seja permanecendo em silêncio (ver turnos 533 a 535, abaixo), seja repetindo o 

que o colega havia respondido (ver turnos 555 a 560, abaixo). Vejamos alguns extratos 

que confirmam tal afirmação: 

 

FRAGMENTO 6 

 

530 P: Olha, eu vou perguntar de um por um, tá? Eu num quero só que diga: “porque não” 

531 (as crianças comentam os personagens) 

532 P: Já sei, vou escolher agora (pega a fita e vai passando de mãos em mãos, indicando o direito 

de fala de cada um no grupo) 

P: Dessa vez eu não quero que só diga “porque não”! Porque.../ não quero só que diga que vai 

escolher, não, tem que dizer o que vai escolher e dizer o porquê. Vou começar a bola com o 

meu amigo Cr1. Você decidia ficar na Terra do Nunca que nem Peter Pan ou voltar que nem 

Wendy. Peter Pan ou Wendy? 

533 Cr1: Ficar na terra de Peter Pan! 

534 P: Por quê? 

535 (não responde) 

536 Cr8: Fala baixinho não, é pra falar alto 

537 P: Por que, Por quê? 

538 (não responde) 

539 Cr3: Passa pra mim! (pedindo pra falar) 

540 Cr1: Porque pra ser menino pra sempre (fala bem baixinho) 

541 P: Pra ser menino pra sempre! Agora passa pra Cr3 que tá pedindo tanto! Cr3, você decidia o 

mesmo que Peter Pan ou o mesmo que Wendy? 

542 Cr3: Peter Pan! 

543 P: Por que, Cr3? 

544 Cr3: Porque eu quero ficar lá pra ser criança perdida 

545 P: Uma criança perdida? 

546 (risos da professora) 

547 P: Deixa eu escolher outra, fala Cr2! 

548 Cr2: (fica calada) 

549 P: O que é que você decidiria Cr2? Ficar na Terra do Nunca? 
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550 (balança a cabeça dizendo que sim) 

551 P: Por que Cr2? 

552 Cr2: Porque eu podia ser criança pra comer banana e côco 

553 P: Oxe, oxe (risos) todo mundo pode comer banana e côco independentemente da idade 

554 (risos de outras crianças) 

555 P: Fala Cr5! E aí prefere ser Peter Pan ou ser Wendy? Assim, ficar na Terra do Nunca 

556 (fala bem baixinho que preferia ficar na Terra do Nunca) 

557 P: Pra que? 

558 Cr5: Pra ser criança perdida 

559 P: Pra ser uma criança perdida 

560 Cr3: Oh! Só quer falar como eu! 

 

          Vemos neste trecho que embora a professora tenha criado uma situação para a 

expressão de opiniões seguidas de uma justificativa (ver turnos 520, 534 e 537, por 

exemplo), as justificativas dadas pelas crianças demonstram que elas não estão 

entendendo bem sobre o que estavam opinando (ver turnos 566 e 552). A professora, por 

sua vez, também não investiu no questionamento das opiniões/ justificativas dadas (ver 

548 à 553).  

        Ainda na sequência dessa conversa, percebemos também a preocupação de algumas 

crianças em falar exatamente o que a professora gostaria de ouvir. Ou seja, elas percebem 

que para a docente a melhor opção seria voltar para casa, partindo da ideia de que todas 

as etapas da vida seriam importantes.  

        Vejamos, por exemplo, a reação da professora no fragmento abaixo no turno 572, 

quando uma criança menciona que ficaria com Wendy. 

 

FRAGMENTO 7 

570 P: Não ouvi! Tu preferias ficar com Peter Pan ou que nem Wendy? 

571 Cr8: Wendy 

572 P: Eita, a única pessoa que disse diferente. Agora tira da boca (referindo-se a fita que passava 

de mãos em mãos) e fala direitinho que eu quero ouvir. Alto/ Cr8 até agora foi a única que 

disse que preferia ficar como Wendy, de voltar pra terra dela. Por que Cr8? 

573 (fica em silêncio) 

574 P: Sabe ainda, não? 

575 (aluna faz sinal com a mão pedindo para professora esperar ela pensar) 

576 P: Pense 

577 (algumas crianças conversam entre si) 

578 P: Cr8 Ainda não sabe o porquê, mas eu entendo você. 

579 Cr8: Pra ser uma menina perdida 

579 P: Pra ser uma menina perdida? Mas Wendy não foi menina perdida, ela voltou. Ela só seria 

menina perdida se ela ficasse lá com Peter Pan. Ela decidiu voltar, então, tu não entendeu 

direitinho. Deixa eu perguntar a Cr4 agora, fale Cr4. Preferia ficar lá na Terra do Nunca ou  

voltar que nem Wendy? 

580 Cr4: Ficar (fala muito baixo) 

581 P: Queria ficar? 

582 (balança a cabeça que sim) 

583 P: Por quê? 

584 Cr4: Pra ser criança perdida (fala muito baixo) 

585 P: Ah, tá bom! Todo mundo tá respondendo a mesma coisa. Fala, Cr6! 
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Enfim, consideramos que apesar do nítido esforço da professora, as 

atividades propostas e a mediação docente nesta roda pouco contribuíram para o 

desenvolvimento de habilidades argumentativas tendo em vista os problemas 

indicados ao longo da análise.  

No subtópico a seguir veremos como a docente conduziu a segunda parte 

desta sessão. Vejamos inicialmente o quadro com a síntese das atividades 

desenvolvidas. 

 

4.2 – QUARTA RODA DE HISTÓRIA (PARTE 2) 

 
 

Data: 15/06/2011                                                             Número de crianças: 12 crianças 

*Atividades de Rotina                                              

Roda de história  

1º Momento (Realizado no refeitório com as crianças sentadas em volta de uma grande mesa) 

- Retoma o livro Peter Pan lido no momento anterior; 

- A docente solicita que o grupo reconte a história com base na leitura de imagens; 

- Breve conversa sobre o tema abordado na parte 1 da roda 4: Você voltava pra casa (e virava adulto)  ou 

ficava na Terra do Nunca (permanecia criança)?; 

- Formação de pequenos grupos, onde  as crianças foram solicitadas a recortar figuras de crianças, adultos, 

idosos em revistas para elaboração de um “ livro da vida” com as fases do desenvolvimento. 

  

2º Momento (Realizado na sala de aula com as crianças organizadas em círculo nas cadeirinhas e 

mesinhas) 

- Exposição no quadro das figuras recortadas pelas crianças; 

- Conversa partindo da questão levantada na parte 1 da roda 4: É melhor ser bebê/criança, adulto ou idoso?  

* Durante a  conversa a docente faz menção às figuras recortadas pelas crianças e  que estavam coladas no 

quadro  

- No final da conversa, a docente recolhe as figuras recortadas e coladas pelas crianças sobre as etapas da 

vida e elabora um livrinho que ela chamou de “Livro da vida”. 

 - A docente lê as imagens do  “Livro da vida” para o grupo, reforçando para as crianças a importância de 

passsarmos por todas as etapas da vida. 

   

 

         Como vemos no roteiro acima, a docente reuniu as crianças em volta de uma grande 

mesa do refeitório e retomou o livro Peter Pan lido no dia anterior. Ela solicitou, então, 

que as crianças recontassem a história a medida que ía passando as imagens. 

         No entanto, como podemos observar abaixo, a maioria das crianças não tinha o 

texto de memória, indicando o que já suspeitávamos, ou seja, elas não haviam 

compreendido bem a história ouvida. Vejamos: 

 

 

586 Cr6: (não responde) 
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FRAGMENTO 1 

            

Percebendo que as crianças não conseguiam recontar a história sozinhas, a 

professora começa a fazer alguns questionamentos a medida que passava as páginas do 

livro, ajudando o grupo a relembrar o texto. Dessa forma, a história foi sendo recontada, 

porém, sem muita participação das crianças. 

            Ao término dessa proposta de recontagem, a docente iniciou uma breve conversa 

retomando o tema discutido no momento anterior: Se você estivesse no lugar de Wendy, 

você permanecia na Terra do Nunca (isto é, ficava criança para sempre) ou voltava pra 

casa (e iria crescer e virar um adulto)? 

           Assim como na primeira parte desta sessão, as crianças emitiram opiniões, mas 

sem muito aprofundamento. Na verdade, boa parte apenas repetia as respostas do colega, 

apresentando as mesmas opiniões e justificativas.  

         Vejamos um fragmento que ilustra essa observação: 

 

FRAGMENTO 2 

 

01 P (mostrando a capa do livro): Será que vocês lembram da história? 

02 Cr (alguns): Não! 

03 P: Eu não vou falar mais uma palavrinha! Vocês que vão falar tudo, eu juro! 

04  (Abrindo o livro na primeira página em que se encontra a imagem da família de Wendy reunida na 

sala de sua casa) 

05 P: Então?  

06  (As crianças ficam atentas) 

07 P (vira o livro na segunda página, mostrando as crianças dormindo no quarto e o Peter Pan da 

janela observando as crianças no quarto) 

08 (As crianças apenas olham e não comentam nada) 

09 P: A professora vira a página seguinte e mostra Peter Pan olhando para Wendy. No texto o 

personagem tenta convencê-la a visitar a Terra do Nunca 

10  (As crianças continuam em silêncio) 

11 Cr1: Oh, tia, porque a senhora num conta? 

12 P: Quem tem que contar agora são vocês, já contei, mostrei vídeo, eu trouxe ontem e antes de 

ontem, então não vou falar mais nada, agora quem fala são vocês! 

136 P: Acha que ela fez certo voltar. E quem acha que ela não fez levanta a mão pra mim 

(Cr1, Cr6, Cr3 levantam as mãos). Cr6, você ficava lá na Terra do Nunca ou voltava pra sua 

casa? 

137 Cr6: Voltava 

138 P: Voltava. Ficava ou voltava (apontando para Cr1) 

139 Cr1: ficava na Terra de Peter Pan.  

140 P: Por quê? 

141 Cr1: Pra ser um menino/ 

142 Cr3: perdido! 

143 P: E Cr3? 

144 Cr3:  Eu quero ficar na Terra do Nunca com Peter Pan 

145 P: com Peter Pan? 

146 Cr3: Pra eu/ 

147 P: Pra ser um menino perdido é? 

148 (Balança a cabeça confirmando) 
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          Vale ressaltar, porém, o que a própria professora admite no extrato abaixo, isto é, é 

difícil saber se as crianças ao afirmarem que preferiam ficar com Peter Pan estavam, de 

fato, entendendo que isso representava ser criança para sempre ou, simplesmente, se 

sentiam mais atraídas a ficar junto do personagem principal (ver turno 196, abaixo). 

Também merece destaque a cobrança da professora de que as crianças sejam coerentes. 

Ou seja, que elas mantenham a posição que assumiram anteriormente quando discutiram 

os livros em que o tema “ser adulto ou permanecer criança” também foi abordado.
15

 

Vejamos: 

 

FRAGMENTO 3 

          

         Como vimos no fragmento acima, a ênfase na questão da coerência entre opiniões 

acabou desviando a discussão para quem disse ou não o quê. Com isso, faltou investir o 

no questionamento das opiniões e justificativas apresentadas pelas crianças, estimulando 

a reflexão e a reelaboração do seu pensamento. Afinal, o que quer dizer “ficar com Peter 

                                                 
15

 Essa preocupação em que as crianças não mudem de opinião e sejam, portanto, coerentes será discutida 

no item 3 quando abordaremos a concepção de argumentação da professora. 

149 P: E Cr10 

150 Cr10: Ficava também (fala bem baixinho) 

151 P: ficava também? (enfatizando para o grupo) 

152 (Cr10 apenas olha para professora timidamente) 

180 P: Gente, olha vocês sabiam/ Cr8, vem cá! (referindo-se a menina que estava de pé). Vou 

falar uma coisa bem séria eu num tô entendendo direito vocês. Sabe por que eu não tô 

entendendo? 

181 Cr11: Por quê? 

182 P: Porque vocês lembram quando a gente que tia leu aquele dois livros (Quando eu for 

gente grande e Como gente grande)? Aí, eu perguntei se era bom ser adulto (apontando 

para o cartaz produzido na 2ª sessão de roda de história) ou era bom ser criança?/ 

183 Cr8: Ser criança, eu queria ser. 

184 P: A maioria/ só quem disse que queria ser criança foi Cr8 e Cr12/ 

185 Cr9: Foi não, tia, só foi Cr13 e Cr 12 

186 P: Cr13 e Cr12. Os outros, não! 

187 (Cr8 levanta a mão dizendo que ela também teria preferido) 

188 P: Você não! 

189 Cr8: Eu falei sim! 

190 P: Falou não, só duas pessoas que falaram que queria ser criança. 

191 Cr9: Foi Cr13 e Cr12 

192 P: Mas outras todas as outras/ 

193 Cr5: Eu também 

194 P: Todos os outros disseram que queria ser adulto. O melhor era ser adulto e não ser 

criança 

195 Cr13: Eu levantei o lápis amarelo 

196 P: Sabe o que eu acho? Que vocês não tão querendo ser crianças, vocês estão querendo é 

ficar com Peter Pan. Vocês ainda não pensaram direitinho se é bom ser adulto pra sempre 

ou se é bom ser criança ou adulto pra sempre. Num é não? Num é isso que tá acontecendo?  

197 (As crianças não respondem) 
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pan para ser uma criança perdida”? O que isso tem de tão bom? Por outro lado, 

permanecer na Terra do Nunca e ser criança para sempre pode ser bom, mas como fica a 

saudade da família, dos amigos, da escola e da professora? 

              Ao término dessa conversa, as crianças foram solicitadas a procurar em revistas e 

recotar figuras de bebê/ criança, adulto/ idoso.  Na sequência, a professora expôs essas 

figuras no quadro para que a partir delas fosse desencadeada mais uma conversa sobre o 

tema. 

 

             A conversa mediada pela docente, entretanto, não fluiu e, portanto, não favoreceu 

o desenvolvimento de habilidades argumentativas. Como podemos ver, abaixo, não há 

progressão no diálogo, na verdade, a docente fala praticamente sozinha e as crianças 

atuam, secundariamente, seja completando as palavras da docente, seja respondendo em 

coro ou repetindo o que o outro disse.   

         Vejamos um fragmento inicial da conversa, onde a docente parece tentar 

“convencer” as crianças de que todas as etapas da vida são importantes, reafirmando a 

impressão que tivemos já na análise da primeira parte da roda de que a opção de ir com 

Wendy e crescer era a alternativa preferida da professora. Vejamos: 

 

FRAGMENTO 4 

 

206 P: Todo mundo aqui disse que quer ser criança a vida inteira, não quer ser adulto, mas se a 

gente olhar direitinho todas as fases da vida tem um tempo bom, tem coisas boas e também 

tem coisas que a gente não gosta muito. Por exemplo, ser bebê é bom? 

207 Cr9: É 

208 P: É bom por quê? (apontando para a figura de crianças recortadas pelas crianças) 

209 Cr12: Atende ao telefone (dizendo o que está vendo nas gravuras do quadro) 

210 P: Brinca, né? 

211 (As crianças ficam em silêncio) 

212 P: Ela tá atendendo telefone ou tá brincando? 

213 Cr (alguns): Brincando 
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214 P: Tá brincando! Olha como ela tá aqui despreocupada (apontando para as gravuras) 

Quando a gente é bebê a gente se preocupa com a hora de fazer comida? 

215 Cr9: Não 

216 Cr (alguns): É! 

217 P: Não porque tem muita gente pra cuidar dela, mas também, por outro lado, o bebê pode 

levantar sozinho e ir lá no fogo fazer comida dele? 

218 Cr (alguns): Não 

219 P: Pode sair andando por aí pra comprar pão? 

220 Cr (alguns): Não 

221 P: Então, ser bebê é bom, mas por outro lado o bebê depende de quem? 

222 Cr9: Dormir 

223 P: Ele depende dos... 

224 Cr (alguns): Pais 

225 P: dos outros, depende de todo mundo. Bebê é muito dependente, olha ele aqui (apontando 

mais uma vez para a gravura colado no quadro) coitadinho, quietinho, não pode sair daí, se 

ele quiser levantar tem que chorar pra alguém vir buscar. O bebê é muito dependente. Já 

ser criança, ser criança é bom? 

226 Cr (maioria): É! 

227 P: Por quê? 

228 Cr13: Não 

229 P: É bom ou não é? 

230 Cr9: Pra tomar banho 

231 P: A gente brinca, oh! Ela tá Brin/ tomando banho ou brincando? (apontando para a figura) 

232 Cr (alguns): Brincando.   

 

Como podemos observar, ao que parece, as crianças não embarcam na 

proposta da conversa e fazem um leitura literal das imagens como nos turnos de 

fala 208 a 213.  

 Além disso, vale observar que, mais uma vez, a professora mostra uma 

preocupação com questões morais, aproveitando o tema da conversa para ensinar o bom 

comportamento. As crianças, por sua vez, respondem ao discurso da professora, 

demonstrando que sabem o que ela deseja ouvir, como mostra o fragmento abaixo: 

 

FRAGMENTO 5 

245 P: Oh, Cr13, quando a gente é criança, quando a gente é criança a gente pode fazer tudo 

que der na cabeça da gente? 

246 Cr (alguns): Não! 

247 P: Por exemplo, Cr2 agora tá chateada porque tia disse, duas pessoas cortam e uma cola. 

Cr2 cortou e queria colar, aí eu disse não. Quem vai colar é Cr12. Ela tá chateada, mas vê, 

crianças pode fazer tudo que ela bota na cabeça? 

248 Cr (alguns): Não 

249 P: Ela tem que o quê? 

250 Cr 6: Estudar! 

251 P: Ela tem que obede- 

252 Cr (todos) cer! 

253 P: Obedecer a quem? 

254 Cr12: A mãe! 

255 P: A mãe 

256 Cr12: O pai 

257 P: O pai 

258 (Cr13 aponta para a professora) 

259 Cr1: A professora 

260 Cr (não identificada): A vó 
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261 Cr3: O vô 

262 P: O vô 

263 Cr9: O pai 

264 P: A todos os responsáveis! 

 

           Um dado interessante de observar foi a capacidade das crianças de contrariar a 

opinião da professora, colocando-se de modo mais independente, contestando o que 

estava sendo dito e/ ou implicitamente defendido pela docente. Tal postura comprova o 

quanto as crianças pequenas, de fato, já argumentam e contra-argumentam conforme 

ressaltam alguns autores (PONTECORVO, 2005; LEITÃO; BANKS-LEITE, 2010).  

Vejamos: 

 

FRAGMENTO 6 

287 Cr5: Não! (A criança diz que não é bom ser idoso) 

288 P: É não? (A professora faz uma cara de que não concorda) 

289 Cr (não identificado): É 

290 P: Tem coisa boa de/ 

291 Cr3: Pra mim não é, não! 

292 P: Pra tu não é não? 

293 (A crianças confirma balançando a cabeça negativamente) 

294 P: Por que não é bom? 

295 Cr3: Porque é feio, eu não, Deus me livre! 

296 P: Você acha que é feio ser idoso 

297 Cr9: Eu acho. 

298 P: Se a pessoa não se cuidar a pessoa é feio em qualquer época da vida, já pensou um bebezinho 

todo sujo, feito cocô, fedorento, é bonito? 

299 Cr (Alguns): Não! 

300 P: Não. E uma criança que num penteia o cabelo? Com o dente todo podre é bonito? 

301 Cr (alguns): Não! 

302 P: Então isso também/ olha quanto idoso bonito, olha! (apontando para as imagens no quadro) De 

ladindo da netinha, toda bonita, toda penteada, olha aqui oh, com um brinco bonito. Olha aqui oh, 

fazendo ginástica com o maridão. Eu quero ser idosa assim também (risos) bacana isso, né? É bom 

ser idoso, sim, gente, mas por outro lado o idoso, a pessoa que é idosa, pode viver correndo, 

pulando, saltitando por aí? (falando e pulando) (...) 

370 P: Ser um menino perdido, mas tu sabias que um menino perdido não namora, não tem filho, 

não fica adulto, não arranja paquera, não dirige? Ser criança pra sempre também não é 

legal, gente! Será que é? O que vocês acham? 

371 Cr3: Eu dirigi na moto 

372 P: Criança num pode não, dirigir! 

373 Cr3: Mas meu tio deixou. 

374 

(...) 

Cr5: Eu sei dirigir na moto do meu pai 

                

            Como evidencia o fragmento acima, a professora poderia ter explorado mais as 

colocações feitas pelas crianças e, de fato, instaurar a discussão. Por exemplo, quando no 

turno 295 a criança justifica sua posição dizendo que não acha bom ser idoso porque é 

feio, ela não aprofunda esse argumento e já deixa clara sua opinião (ver turno 298). A 

partir daí ela segue rearfirmando sua posição e não proporciona uma atmosfera favorável 

à argumentação, muito embora as crianças não desistam de confrontá-la, como se vê nos 
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turnos 370 à 374. Em síntese, faltou envolver mais o grupo e provocar a discussão, como 

ela conseguiu fazer na parte 2 da segunda sessão.  

            Por fim, vale ressaltar que nesta quarta roda de história, a docente dedicou um 

maior tempo para a conversa em comparação com as rodas anteriores. Tal fato, em 

princípio, poderia favorecer o trabalho com a argumentação oral, no entanto, assistindo as 

videogravações, são visíveis os sinais de cansaço entre as crianças: elas movimentam o 

corpo, abaixam a cabeça, ficam em silêncio, concordando com a opinião da professora, 

talvez para encerrar logo a atividade.  

           Assim, tanto o tempo de conversa pode ter sido grande demais para crianças tão 

pequenas, como a própria condução da professora pode ter contribuído para esse quadro, 

dado que ela se preocupa mais em dar sua opinião do que estimular que as crianças falem. 

Além disso, a falta de articulação clara entre o tema que ela pretendia discutir e a história 

lida, bem como a proposição de questões que não mobilizaram as crianças dificultaram o 

desenvolvimeto da roda. 

          De fato, ao avaliar sua mediação nessa sessão, a docente ratifica nossas colocações 

explicitando que: 

 

P. Acho que ficou confuso e abstrato. Não ficou claro pra eles o que 

significava escolher ficar. Não era bem ser um menino perdido, mas o 

que implica ser um menino perdido? Como o início foi muito longo eu 

fiquei com medo de cansá-los. A proposta era ter mais interpretação do 

que esse afastamento, mas a realização não foi legal. Eu ainda acho que 

eu centralizo demais a minha fala, eu acho que aquela coisa. Ah,  eu 

num quero ser idoso não porque idoso é feio e eu respondo 

automaticamente criança pode ser feia se não tomar banho num sei que, 

num sei lá! Devia ter jogado, perguntando, essa coisa de promover num 

tá legal, fica muito repeteco, o aluno fala pra mim e eu respondo. E as 

perguntas como “Mas Peter Pan é tão bonitinho acontecem 

marginalmente”. De repente talvez se tivesse feito o julgamento de 

Wendy talvez eles conseguissem fazer. Avaliar a decisão de uma forma 

mais concreta. Nessa discussão eu percebo claramente isso (gesticula as 

mãos fazendo sinais de confuso) (3º Encontro de Discussão e Reflexão) 

 

No item a seguir apresentamos a última sessão de roda de história mediada 

pela docente. 

 

5.  QUINTA RODA DE HISTÓRIA 

 

Data: 27/06/2011      Número de Crianças: 6 crianças 

 

*Atividades de Rotina        

Roda de história  
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1º Momento (Realizado no refeitório com as crianças sentadas em volta de uma grande mesa) 

- Antes da leitura 

*Conversa sobre o que as crianças fariam se alguém fizesse cocô na cabeça delas?  

- Leitura do livro: “Da pequena toupeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela” 

- Depois da Leitura 

* Conversa sobre o texto (perguntas literais: “O que a toupeira fez?” e de elaboração pessoal sobre as 

atitudes dos personagens: “Foi legal a atitude da toupeira no final da história? Por quê?” 

- Dramatização sobre o final da história (trecho da história em que toupeira descobre que o culpado foi o 

cachorro e faz cocô na cabeça dele) 

- Retomada da conversa sobre as atitudes dos personagens toupeira e cachorro 

- Dramatização de um novo final para história (a toupeira e o cachorro fazendo as pazes) 

 

2º Momento (Realizado na sala de aula com as crianças organizadas em círculo sentadas em suas cadeiras 

e mesinhas) 

- A docente expõe um cartaz ilustrado sobre o tema: “O que você faz quando alguém...”. 

Figura 1: Fala alto com você 

Firgura 2: Pisa no seu pé 

Figura 3: Bate em você 

  

- Conversa em pequenos e grande grupo sobre as situações apresentada no cartaz ilustrado. 

 

 

            Diante da presença de um pequeno número de crianças, tendo em vista a chegada 

do recesso escolar e das festividades juninas, a docente decidiu realizar a roda no 

refeitório com as crianças em volta da mesa, como já havia feito anteriormente na maioria 

das sessões. 

           Antes de anunciar a leitura do livro conversou de forma breve com o grupo, 

partindo da seguinte questão: “Se alguém fizesse cocô na cabeça de vocês, o que vocês 

fariam?”. Vejamos como transcorreu o diálogo com as crianças. 

 

FRAGMENTO 1 

 

01 P: Se alguém fizesse cocô na cabeça de vocês? (escondendo o livro atrás do seu corpo) 

02 Cr12: Jogava fora 

03 P: E tu, Cr11, faria o quê, se alguem fizesse cocô na tua cabeça? 

04 Cr12: Dava murro (risos) 

05 P: Cr13 Faria o quê? 

06 Cr13: Han? 

07 P: Se alguém fizesse cocô na tua cabeça o que é que tu farias? 

08 Cr13: Dava um murro! 

09 P: Dava um murro?  

14 P: E Cr1 fazia o quê? 

15 (As outras crianças que já haviam se posicionado continuam a discussão) 

16 Cr13: Na cara! 

17 Cr12: Na cara também! 

18 Cr13: Tu não é irmã da gente, não!
16

 

                                                 
16

 Neste dia, duas crianças estavam brincando de serem irmãs (Cr11, Cr13). Em vários fragmentos da 

transcrição veremos as duas referindo-se uma a outra como irmãs, revelando na brincadeira suas 

representações sobre o que é ser irmã. No momento da discussão sobre a história, por exemplo, ser irmã é 
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19 (A professora retoma a pergunta feita a outra criança): 

P: E Cr1, o que é que tu farias se alguém fizesse cocô na tua cabeça? 

20 Cr1: Eh... dava um chute! 

21 P: E Cr10? 

22 Cr10: Dizia a mãe dele (com as mãos na boca, falando bem baixinho) 

 

 Com base na tendência da professora, já comentada aqui, de encaminhar a 

conversa para questões morais de certo ou errado, esse início da sessão já dá alguns 

indícios sobre o caminho que ela escolheu percorrer na condução dessa roda.  

Ainda antes do início da história, vemos que a pergunta de previsão 

formulada pela docente também vai na mesma direção. Vejamos: 

 

FRAGMENTO 2 

 

45 P: (...) O que é que vocês acham que ela (a toupeira) vai fazer com a pessoa que fez? 

46 Cr11: Sei lá! 

47 Cr12: Dar nela! 

48 P: Será? O que será que ela vai fazer com a pessoa? 

49 Cr11: E eu vou saber? 

50 P: Não sabe, né?(risos) Vamos ver a história pra descobrir o que a toupeira vai fazer! Então, 

o nome desse livro é “Da pequena toupeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça 

dela” (lendo o título da história) 

51 (risos das crianças) 

  

           Vale notar que a professora dá ênfase sobre o que a toupeira faria a quem fez cocô 

em sua cabeça. Porém, considerando o título da história, uma pergunta de previsão mais 

esperada seria sobre quem poderia ser o suposto animal que fez cocô em sua cabeça ou 

sobre o que a toupeira poderia fazer para descobrir o autor do serviço. 

          Um outro elemento interessante observado nessa conversa inicial foi o fato da 

professora ter percebido a necessidade de ativar os conhecimentos prévios das crianças 

sobre o animal, personagem central do livro. Vejamos o fragmento que ilustra esse 

diálogo: 

 

FRAGMENTO 3 

                                                                                                                                                  
concordar com o que a outra disse.  

30 P: (...) Então, vê, oh, eu vou contar uma história  de uma toupeira. Vocês sabem o que é uma 

toupeira? 
31 Cr11: Eu! 

32 Cr13: Não 

33 Cr12: Eu não 

34 P: O que é uma toupeira?  

35 Cr: Eu! 

36 (As crianças ficam gritando: eu!, eu!) 

37 P: Certo, quem sabe? O que é uma toupeira, Cr11? 
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          Como podemos observar no fragmento acima, as crianças não conheciam o animal, 

personagem central da história, bem como o seu habitat. Nesse sentido, saber  que ele 

vivia embaixo da terra, tratava-se uma informação relevante para compreender melhor o 

texto e fazer possíveis inferências ou previsões. Afinal, como sabemos o conhecimento de 

mundo que temos é um dos elementos que contribuem para compreensão leitora 

(CHARTIER, CLESSE, HERBRARD 1996; BRANDÃO, 2006). 

 Conforme indicado no tópico anterior, o livro apresentava várias qualidades e 

cativou as crianças que ficaram atentas e a todo o momento interagiam bastante com o 

texto, tecendo comentários, rindo e querendo se aproximar para ver as figuras que 

“saltavam” das páginas. Assim, mesmo a docente fazendo uma leitura sem pausas, como 

de costume, o grupo agiu sobre o texto de maneira ativa, antecipando sentidos e fazendo 

previsões de modo espontâneo como verdadeiros ouvintes-ativos. Vejamos um fragmento 

da leitura realizada: 

 

FRAGMENTO 4  

 

58 P: “Certa manhã cedinho, assim que a pequena toupeira espichou a cabeça para fora da 

terra para ver se o sol já tinha aparecido, o fato se deu: era redondo, marrom, um pouco 

parecido com uma salsicha. E, o que é pior, foi cair bem na cabeça dela” (lendo a primeira 

página do livro). 

59 Cr11: Da toupeira 

60 P: Olha aqui o cocô caindo (apontando para a figura da página) 

61 Cr13: Eca!  

(A professora vira a página) 

62 Cr12: Olha a toupeira! (espantada com a imagem) 

63 Cr (alguns): Ai! (como se estivesse com medo) 

64 P: “Onde é que nós estamos? gritou a pequena toupeira. Quem fez cocô na minha cabeça?”  

65 (As crianças comentam os efeitos pou up do livro) 

66 A professora continua a leitura: 

P: “Mas/ 

67 Cr12: quando terminar a senhora me dá? 

68 P(continua lendo): “míope do jeito que era, não conseguiu enxergar mais ninguém pelas 

redondezas”  

69 Cr11: Tia, depois de Cr12 a senhora me dá? 

38 Cr12: Eu não! 

39 Cr11: Sei lá! 

40 Cr (maioria): Não! 

41 P: Vocês acham  que ele, pelo jeito dele assim ele vive no mar? 

42 Cr (alguns): Não! 

43 P: Será que ele vive voando? 

44 Cr (todos): Não 

45 P: Ele vive na... 

(a professora fica batendo os pés no chão, mas as crianças não adivinham) 

Ele vive na terra. Na terra, né? Só que tem um detalhe, ele vive cavando a terra (faz os 

gesto) então ele anda muito por debaixo da terra. Então, essa é uma toupeira (apontando 

novamente para a figura do bicho que estava na capa). E um dia, fizeram cocô na cabeça 

dessa toupeira. O que é que vocês acham que ela vai fazer com a pessoa que fez? 
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70 P: Dou a todo mundo, eu juro que dou! Esse livro realmente é/ (risos)  

(Vira pagina quando a toupeira vai falar com a lebre e mais uma vez as crianças comentam 

o efeito poup up da página do livro) 

71 Cr11: Olha um coelhão! (rindo e apontando para a lebre) 

72 P: “Você fez cocô a minha minha cabeça? Perguntou ela à lebre. - Eu? Imagine, o meu é 

assim! respondeu a lebre” Olha o cocô da lebre gente (risos) 

P: “E- ra-ta-ta-tá- disparou bolotinhas que passaram raspando pela cabeça da toupeira” 

(vira a página)  

P: “- Você fez cocô na minha cabeça? ”/ 

73 Cr13: Não, perguntei (prevendo a possível resposta dada pelo personagem) 

74 P: “... perguntou ela ao cavalo, que pastava no campo. – eu? Imagine! O meu é assim! Respondeu 

o cavalo”. 

 (A medida que a professora lia esse último trecho, duas crianças conversavam entre si sobre a 

possibilidade do animal autor da proeza ter sido um pombo, animal que, inclusive, aparece mais 

adiante como um dos “suspeitos”) 

75 P: Gente, olha o do cavalo, olha o do cavalo, oh! 

76 (As crianças param de conversar e observam a imagem do cocô do cavalo) 

77 A professora repete a fala do cavalo e mostra a imagem: 

P: “- Eu? Imagine! O meu é assim! respondeu o cavalo” Olha o do cavalo tchoom 

(apontando para a imagem) (risos) 

78 (Assim que a professora mostra a imagem do cavalo, as duas crianças voltam a conversar sobre a 

possibilidade de ser um pombo que havia feito cocô na cabeça da toupeira). 

 

 Como havíamos suposto, o texto, praticamente convidava o grupo para entrar na 

história. Porém, a docente vai seguindo a leitura sem aproveitar as conversas paralelas 

que podiam suscitar uma boa chance para construir sentido e desenvolver a argumentação 

explorando, por exemplo, por que uma criança afirmava que o culpado podia ter sido um 

pombo e outra dizia que não.  

            O investimento na compreensão por meio de perguntas que façam as crianças 

acompanhar o que diz o texto também é importante para manter o grupo motivado para 

conversar, além de proporcionar  mais segurança para elas se colocarem, questionando e 

contra-argumentando durante a discussão (PONTECORVO, 2005). 

         No texto em questão, nota-se que as crianças estavam compreendo bem e que 

formulavam algumas hipóteses. Assim, no exato momento em que a docente leu a parte 

em que a toupeira foi falar com a pomba, uma das crianças que “brincavam de irmãs” 

comentou olhando para a outra: (97)  Tá vendo, dona Rebeca, que num foi a pomba, minha 

irmã!  

        A professora continua a ler a história, sem perguntar o que estava se passando entre  

elas. As crianças continuam conversa paralela  até que uma delas pede para prestarem 

atenção à história.  

        Como podemos observar as duas crianças mostraram claramente que estavam 

interagindo com o texto de modo ativo. Porém, muitas precisam de estimulação para 

interagir com o texto dessa forma como mostram os dados de Terzi (1995). 

 Ao término da leitura, a docente deu início a uma breve discussão sobre o texto, 
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com base na formulação de algumas questões literais que, em sua maioria, foram 

dirigidas para o grupo como um todo. Também foram feitas perguntas que buscavam 

avaliar a reação da toupeira ao descobrir que o cachorro era o animal que procurava.  

Vejamos um fragmento dessa conversa que julgamos bastante relevante para nossa 

análise: 

 

FRAGMENTO 5 

 

126 P: Quem foi que fez o cocô na cabeça da toupeira? 

127 Cr (maioria): Cachorro! 

128 P: E qual foi a reação da toupeira? O que foi que a toupeira fez? 

129 Cr11: Fazer cocô/ 

130 Crs (Cr13 e Cr11): na cabeça dele 

131 Cr13: Muito bem, irmã! (dirigindo-se a Cr11) 

132 P: E será que foi legal o que a toupeira fez? 

133 Cr6: Não 

134 P: O que é que vocês acham? Essa atitude da toupeira foi bacana? 

135 

(...) 

Cr (alguns): Foi! 

 

143 P: Peraí que vou perguntar agora só para as meninas. Vocês acham que o que a toupeira fez 

com o cachorro foi bacana? 

144 Cr12: Foi! 

145 P: Foi bacana? (apontando para Cr6) 

146 (Queline balança a cabeça positivamente) 

147  P: Foi bacana? 

148 Cr12: Foi! 

149 P: Foi mesmo? 

150 Cr12: Foi! 

151  (A professora aponta para Vitória) 

152 Cr13: Foi! 

153 P: Foi bacana o que ela fez? (apontando para Cr11) 

154 Cr11: Foi não! 

155  (Cr13 olha para Cr11 e vendo que ela tinha dado uma resposta diferente da sua, termina 

mudando sua resposta) 

156 Cr13: Foi não também não 

157 P(olhando para Cr12): Foi bacana? Por que foi bacana o que ela fez? 

158 Cr12:  Porque o cachorro fez cocô na cabeça dela!  

159 P: Cr11 Por que não foi bacana o que ela fez? 

160 Cr11: Por causa que a toupeira é muito ruim! (risos) 

161 P: A toupeira foi ruim? 

162 Cr11: han, han (balançando a cabeça positivamente) 

163 P: Cr13! A toupeira tava certa? 

164 Cr13: Tava errada! 

165 P: Por quê? 

166 (Cr13 cochicha com Rebeca que tenta influenciar na resposta) 

  P: Por quê? 

168 Cr13: Oh tia, ela tá falando muito baixo 

169 P: Ela vai falar. Ela vai falar, deixa as meninas conversarem ali, resolverem. 

As meninas ficam muitas confusas e não conseguem apresentar uma justificativa sobre por que 

consideraram que a toupeira estava errada ao fazer cocô na cabeça do cachorro. A professora, passa então 

para o grupo de meninos e desenvolve o seguinte diálogo:   

195 P: Cr13, vem aqui, olha aqui. Vou perguntar outra coisa para os meninos. Meninos, vocês 

acham que o cachorro fez cocô na cabeça da toupeira de propósito? 

196 Cr1: É/ 

197 Cr6: Fala, Cr10 (pedindo que o colega se posicionasse) 

198 Cr1: O cachorro fez cocô na cabeça da “coqueira” 
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199 P: Da toupeira, né! Mas será que ele fez de propósito?  

200 (balança a cabeça positivamente) 

201 P: Ele fez por querer? Ah eu vou lá fazer cocô na toupeira! Será? 

202 (balança a cabeça afirmando) 

203 P: Foi? Tu achas que foi? 

204 (balança a cabeça afirmando pela terceira vez) 

205 Cr13: Mas foi/ caiu do céu 

(...) 

211 P A toupeira fica cavando, aí quando ela levantou a cabeça, pow caiu o cocô, mas será que o 

cachorro fez de propósito? 

212 Cr12: Fez, fez, fez de propósito (batendo na mesa) 

213 P: Cr10, será que o cachorro fez de propósito? 

214 (timidamente o aluno faz sinal de negativo com a cabeça) 

215 P: Fala, porque você acha que não? 

216 (fica calado) 

217 P: O que é que tu achas/ olha não dá pra saber com certeza, a gente num tava lá, num viu, 

mas o que é que vocês acham? O cachorro fez de propósito ou não? 

218 Cr12: Fez de proposito! 

219 P: Cr12 acha que ele fez de propósito. Queline, tu achas o quê? Que ele fez de propósito? 

220 Cr6: Não! 

221 P: Não! (dá ênfase a resposta da criança) Por que tua achas que ele num fez de propósito? 

222  (fica em silêncio) 

         

Nesse fragmento, há vários elementos interessantes. Primeiramente, a 

maneira como a docente mediou a conversa em comparação às sessões anteriores, 

ou seja, escutando mais as crianças, bem como solicitando mais as suas opiniões e 

justificativas, com uma distribuição mais equitativa dos turnos de fala. Isso se 

refletiu também na postura das crianças que se colocaram mais e assumiram 

também uma posição mais ativa, nem sempre concordando com a opinião da 

professora.  

            Percebemos, especificamente, nos turnos 163 a 168, que uma das crianças 

inclusive tentou influenciar a resposta da colega, assim como comumente fazemos 

quando argumentamos.  

             Evidenciamos, no entanto, nesse mesmo fragmento a tendência da professora de 

levar a discussão para uma interpretação única. Como podemos observar, para as crianças 

a toupeira agiu de maneira inteiramente adequada. Porém, por várias vezes a docente 

tenta tirar a culpa do cachorro, perguntando se ele teria feito cocô de próposito (ver turnos 

195, 197, 201, 203, 213, 217). Ao que parece a insistência da professora faz, finalmente, 

com que algumas crianças concordem com ela e afirmem que o cachorro não deve ter 

feito de propósito, porém, não sabem explicar por que pensam dessa forma. 

          Concluída essa conversa inicial, a docente propõe uma dramatização. Num 

pirimeiro momento, ela organizou a dramatização apenas com as crianças interpretando 

os personagens da história e mais um novo personagem que ela mesma criou, o delegado, 
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que deveria julgar a ação do cachorro. Durante a dramatização, porém, a professora 

assume o papel do cachorro e claramente reforça a idéia de que ele  não fez cocô de 

propósito. Vejamos esse trecho da dramatização:   

 

FRAGMENTO 6 

 

239 P: Vamos trocar, tu vais ser a toupeira, fica toupeirando por aí, toupeira aí, fica andando 

aí...   (Cr12 fica caminhando de um lado pra outro) 

 P: E eu sou o cachorrão, aí tu/  pára aí no teu lugar, certo? Aí eu tô lá, eu sou o cachorrão, 

aí eu como um negócio/ 

240 Cr11: Abaixa assim, abaixa assim  (pedindo para Cr12 abaixar) 

241 P: É abaixa aí, abaixa aí! Aí olha só o que acontece, ai minha barriga! Deu um/ Eu   acho 

que vou fazer cocô! Aí sento e sem querer eu faço meu cocô, puf, puf, puf  (professora 

imitando o cachorro fazendo o cocô).  

242 (risos  das crianças) (...) 

257  P: E se Cr13 fosse a delegada o que é que Cr13 ia fazer? 

258 (Cr13 não responde) 

259 P: Ía me soltar? 

260 (Cr13 confirma balançando a cabeça) 

261 Cr13: Eu também! 

262 P: Tu me prendia ou soltava? 

263 Cr13: Soltava(...) 

269 P: Tu me prendia ou me soltava? 

270 Cr10: Prendia 

271 P: Prendiaa?! Tu me prendia ou soltava? 

272 Cr6: Soltava 

273 P: Soltava! Tu me prendia ou me soltava? 

274 Cr12: Soltava 

275 P: Oh, quem ia soltar era Cr6 e Cr1 

276 P: Mas será que o cachorro teve culpa, será que ele fez de proposito? 

277 (o grupo não responde) 

 

          Vemos que na dramatização proposta, a professora cria um novo conflito (se o 

cachorro fez cocô ou não de propósito e se caberia prendê-lo ou não por isso), que  sob 

nosso ponto de vista, se afasta do enredo da história. Ao mesmo tempo, ao assumir o 

papel do cachorro e colocar as crianças como delegados, ela cria uma situação difícil para 

aquelas que pensavam que o cachorro tinha feito cocô de propósito e que, portanto, 

deveriam prender a “professora”  (ver turnos 257 a 277). 

          Para concluir a dramatização, a professora propõe um novo final para a história. 

Vejamos: 

FRAGMENTO 7 

339 P: Vê, sim, mas a gente já sabe disso. Agora, a toupeira fez cocô no cachorro e o cachorro fez 

cocô na toupeira. Os dois tão bravos. A toupeira tá com raiva do cachorro, o cachorro tá com 

raiva da toupeira, como é que a gente resolve isso agora pra os dois ficarem amigos de novo? 

340 Cr12: Eu já sei! 

341 P: O quê? 

385 Cr12: Tem que se cumprimentar assim (fazendo os gestos dos dois apertando um a mão do 

outro) 

386 P: Cumprimentar assim? (cumprimenta a criança) 

387 (Cr12 confirma balançando a cabeça) 
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388 P: E falar o que? 

389 Cr13: Eu/ 

390 Cr12: Eu já sei, eu já sei... 

391  (várias crianças falando ao mesmo tempo) 

392 Cr12: Eu te amo! 

393 P: Eu te amo (risos). Fala 

394 Cr11: Você me perdoa? 

395 P: Você me perdoa... Quem diz isso pra quem? 

396 Cr11: O cachorro pra o rato (referindo-se a toupeira) 

397 P: O cachorro fala pra toupeira? 

398 Cr11: É 

 

Concluída a dramatização com um “final feliz”, todos voltaram para sala. 

Nesse ponto, a docente propôs a realização da última atividade planejada. Com as 

crianças em círculo sentadas em suas cadeiras atrás das mesinhas, ela colocou no 

quadro um cartaz ilustrado com o seguinte título: “O que você faz quando 

alguém... ?”.  

Abaixo no cartaz havia três ilustrações acompanhadas respectivamente das 

seguintes frases complementares: (i) Fala alto com você; (ii) Pisa no seu pé; (iii) 

Bate em você.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realização dessa atividade a professora formou três duplas, 

distribuindo as referidas ilustrações para que cada dupla pensasse a respeito. Na 

sequência, a professora solicitou que cada dupla se posicionasse no grande grupo  

acerca da situação que havia discutido. Vejamos como transcorreram alguns 

trechos desssa conversa final: 

FRAGMENTO 8  

455 P: Gente, minha gente, vamos ouvir as meninas, ver as sugestões! O que é que vocês fazem 

quando alguem fala alto com vocês? 

456 Cr12: Eu enforco! 

457 P: Eita! Cr6 também concordou com essa atitude? 

458 (A criança faz gesto que não) 
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(...) 

463 P: Só um minutinho, qual é a tua opinião Cr6? 

464 (não responde) 

465 P: Gente, vocês concordam com isso que Cr12 falou? 

466 Cr (maioria): Não 

467 P: O que é que você faz quando alguem fala alto com você? Yasmim disse sozinha, que enforcava 

a pessoa. Precisa disso? 

468 Cr (alguns): Não! 

469 Cr11: Perguntava a mãe dele 

470 P: Perguntar ou falar? 

471 Cr11: Falar! 

472 (risos das crianças) 

473 P: E precisa falar com a mãe da pessoa porque o menino falou alto com o outro? O que é que 

vocês acham? 

474 Cr13: Eu num acho nada, eu concordo com minha irmã! (referindo-se a Rebeca) 

475 P: Não acha nada? 

(...) 

506 Crs: a gente discutiu que se o menino bateu na gente, a gente diz assim mãe dele 

507 (as duas tentam falar ao mesmo tempo a mesma coisa) 

508 P: Diz a mãe dele? 

509 Crs: E a mãe dele dale nele! (falando juntas) (...) 

512 P: certo e se a mãe dele, vê só/ Olha só gente, cada um respondeu praticamente a mesma coisa, né? 

Se falar alto comigo aí eu vou e falo pra mãe dele, se pisar no meu pé eu vou e falo pra mãe dele, 

se bater em mim eu vou e falo pra mãe dele. E se a mãe dele num tiver perto? O que é que a gente 

faz?(a medida que falava apontava para as figuras do quadro) 

513 Cr11: A gente vai, corre pra mãe dele 

515 P: Corre pra mãe dele? 

516 Cr13: Corre, corre 

517 P: faz de conta que é aqui na escola Cr11, aí Cr1 vai lá e pisa no teu pé, aí tu vai correr na casa de 

Cr1 pra falar com a  mãe dele? 

(...) 

537 Cr11: a gente corre numa moto que meu pai tem.  

538 P: Mas Cr11 num é toda vez que vai ter a moto do seu pai, eu acho que/ minha sugestão que 

a melhor coisa pra resolver é conversar com a pessoa, né? 

539 Cr (maiora): É! 

614 P: (...) Se a pessoa fizer cocô na cabeça da gente? 

616 (risos das crianças) 

617 P: A gente pode deixar pra lá? 

618 Crs: Não 

619 P: Tem que resolver 

620 Cr13: Ela ficou arretada (...) 

623 Cr11: cagar 

624 P: fazendo cocô, diz com tia,  na ca-be-ça de –le (as crianças não acompanham a fala da 

professora). Se o cachorro tivesse batido nela, o que ela iria fazer? 

625 Cr13: Batia nele 

626 P: Batia nele, no cachorro. Mas essa resposta, essa solução é melhor? 

627 Crs: Não (...) 

 

             Como podemos observar nessa atividade, a docente buscou reforçar o 

comportamento adequado diante de problemas de convivência comumente presentes no 

cotidiano da escola: falar alto com os colegas, pisões no pé e  brigas entre colegas. Assim, 

ao que parece, mais do que desenvolver a argumentação seu objetivo era passar a idéia de 

que a conversa é a melhor solução para esses casos. 

            Nesse contexto, ela retorna à história lida (ver turno 614 em diante) para concluir 
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que a toupeira também deveria conversar com o cachorro e não simplesmente pagar o que 

foi feito na mesma moeda, seguindo o ditado “olho por olho dente por dente”.  

           Ao analisar a sua mediação nessa última roda, a docente fez as seguintes 

considerações: 

 (...) a preparação da leitura, a leitura e aquela primeira discussão tinha 

mais coerência mesmo. Agora, quando vai pra aquele segundo momento 

na sala dos cartazes (referindo-se à atividade com os três temas: falar 

alto, pisar no colega e bater no colega) parece que é outra atividade que 

não dá prosseguimento. Eu poderia ter colocado, incluído, né, a toupeira 

e o cachorro e pedido pra avaliar a ação se foi legal ou não. Depois na 

hora de falar cada grupo dava resposta/ anotava a resposta do grupo e 

depois avaliava. E conseguia ligar uma coisa com a outra (...). Dá pra 

perceber também que todas as vezes que a gente se perde, a qualidade 

das respostas cai. É porque as perguntas também. Parece que tem uma 

relação, né? Quando você faz uma pergunta melhor construída, a 

resposta é melhor. Agora aí eu percebi nesse final (referindo-se as 

atividades dos cartazes) (5º Encontro de Discussão e Reflexão 04-07-

2011) 

 

No item a seguir discutiremos a concepção de argumentação da professora 

captada ao longo das rodas de história e encontros de discussão e reflexão. Nesse 

momento, aproveitaremos para enfatizar os principais tipos e frequências de intervenções 

voltadas para o desenvolvimento de habilidades argumentativas. 

 

3. Concepção de ensino da argumentação da professora ao longo das sessões de roda 

de história 

 

Partindo da análise da condução da professora das  sessões de roda de história, 

tópico discutido anteriormente, pudemos identificar certas intervenções que, por sua 

frequência e natureza, nos ajudaram a refletir sobre a concepção de argumentação da 

docente.  Ao mesmo tempo, tal reflexão contribuiu para compreender determinadas 

opções didáticas adotadas pela docente em algumas situações apresentadas no tópico 

anterior. 

No que se refere ao discurso, a conceituação de argumentação apresentada pela 

professora nas entrevistas inicial e final foram semelhantes. Vejamos o que ela disse 

nesses momentos : 

É a tomada de posição no mundo. Tem relação com a sua identidade, 

certo?(...) é uma forma de marcar mesmo, é uma forma de existir. 

(Entrevista inicial)  

(...) 

É agir, mas marcar posição porque isso é agir (...).  É um existir mesmo, 
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não é só o que a gente fala. Tem uma verdade do que a gente fala. É a 

situação comunicativa como um todo que determina as conversas, as 

falas, os turnos. É muito interessante isso! (Entrevista Final). 

 
 

O que parecia bem definido no discurso, na prática foi algo bem mais complexo, 

tendo que a argumentação de crianças pequenas no espaço das rodas de história tratava-se 

de um campo inexplorado pela docente. 

A cada sessão realizada, como pudemos observar no tópico anterior, a docente 

buscou propor atividades em direção ao seu entendimento do que seria estimular a 

argumentação com crianças de 4-5anos. Para isso, conforme relatou na entrevista final, 

tentou implementar as estratégias ou conhecimentos que construiu com base em sua 

experiência com alunos do Ensino Médio. Vejamos como ela analisa essa tentativa: 

(...) O que no Ensino Médio a gente faz tranquilamente: o júri simulado, 

dramatização/ E que pra eles é muito claro que você tá querendo o 

personagem pra discutir. A gente faz “você decide” um caso polêmico e 

ele consegue entender que aquele momento é um momento lúdico, mas 

que o que tá sendo discutido é aquilo. E com criança isso não fica 

nítido, primeiro, que tem as especificidades mesmo. Trabalhar 

argumentação com criança é diferente, a qualidade dos argumentos é 

outra mesmo, sabe? A estrutura dos argumentos mesmo, é diferente... 

(Entrevista Final, 04/07/2011) 

 

Como vemos acima, a docente pôde constatar que o trabalho com argumentação 

com crianças pequenas tinha certas especificidades que precisavam ser consideradas. 

Além disso, entender “a conversa” com as crianças como uma atividade potencialmente 

favorável ao trabalho com a argumentação nas rodas de história parece ter sido algo 

totalmente novo para a docente.   

Em vários momentos era nítido que para ela, propor uma conversa sobre o texto 

não bastava para estimular a argumentação. Era preciso incluir no planejamento da roda 

uma sequência de outras propostas que, como vimos, muitos vezes contribuíam pouco 

para o desenvolvimento de habilidades argumentativas. Em alguns momentos ao término 

da conversa sobre o texto ou tema suscitado por ele, a professora dizia ao grupo de 

crianças: “pronto, gente, agora vamos fazer tarefa!”, como se o que eles tivessem 

acabado de fazer não fosse também uma atividade.  

A docente, inclusive, preferia denominar seu diálogo com as crianças de “debate” 

ao invés de conversa. Talvez, pelo debate ser um gênero de natureza mais formal da 

ordem do argumentar (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004). Ao comentar sobre o papel da 

conversa nas rodas de histórias, a docente fez a seguinte colocação ao final do estudo: 
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(...) Assim, pra mim o que caiu mesmo é quando você diz que aquilo 

(apontando para imagem da roda no vídeo) isso aqui é aprendizagem, 

ensinar a conversar. Eu nunca parei pra pensar isso! Vai pra escola pra 

ensinar a conversar? Principalmente em Letras (referindo-se ao curso de 

licenciatura em que se graduou) que oralidade fica assim (indicando que 

fica à margem). Marcuschi diz que a oralidade é uma questão pouco 

falada (risos). Você só pensa em debate regrado, nessas situações muito 

formais. Assim, seminário, entrevista, mas, ensinar a conversar, por que 

ensinar?  (Entrevista Final, 04-07-2011) 
 

 Num outro fragmento da entrevista, abaixo, a professora sinaliza mais uma vez o 

quanto a sua concepção de “conversa” foi amplamente modificada ao longo da pesquisa. 

Tal fato nos mostrou uma grande disponibilidade da professora para romper com certos 

paradigmas e se abrir para conhecer e experimentar o novo. Isto é claramente expresso 

pela docente em um dos encontros de discussão:  

 

 

 

Primeiro eu tenho que reconhecer que hoje, eu fazia isso? Fazia 

(referindo-se a conversa sobre o texto na roda), mas fazia de uma forma 

muito mais rápida. Pra mim, não existia! Você leu, fechou o livro! (...) a 

cultura de sentar pra discutir hoje há, eles sabem que existe a hora da 

conversa (...) Começou, intensivamente, com o estudo. Antes, assim, 

tinha o momento da leitura, no momento da leitura, teciam comentários 

os alunos que mais se envolviam com a leitura, mas não tinha a hora de 

conversa e hoje tem (...). A pesquisa tá mudando minha concepção. A 

gente sempre trabalhou conversa para alguma coisa. Não trabalha a 

conversa para ensinar a conversar, não com esse objetivo (4º Encontro 

de Discussão e Reflexão, 17/06/2011). 

 
 

Na seção anterior, vimos que buscando desenvolver as habilidades argumentativas 

das crianças na roda de história, a docente experimentou várias estratégias que 

caracterizaram sua mediação e, consequentemente, se relacionavam com sua concepção 

do que era argumentar.  

A seguir, destacaremos cinco pontos observados nas rodas conduzidas pela 

professora e que, ao nosso ver, dão indicativos importantes para compreender sua 

concepção de argumentação. Vejamos: 

a) Preocupação com um ensinamento moral na condução das atividades propostas nas 

rodas de história 

Como já discutimos, tal preocupação da professora tendia a dificultar o fluxo da 

conversa, pois fazia com que partisse do princípio de que havia uma “resposta correta” a 
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ser aprendida pelas crianças. Nesse sentido, o apogeu da discussão seria que todos 

chegassem a certa “conclusão” esperada pela docente.  

Em alguns momentos, a necessidade de controlar a condução da atividade e dirigi-

la para o fim desejado, fazia com que a docente insistisse com as crianças para que 

mantivessem opiniões explicitadas anteriormente (“... terça-feira você disse que era 

melhor ser adulto pra namorar!”).  Como vimos, exigir essa “coerência” das crianças 

acabava muitas vezes assumindo muita importância na discussão em detrimento do que a 

própria professora ressaltou na entrevista quando apresentou seu conceito de 

argumentação, isto é, a possibilidade de se expor, falar o que pensa e ter liberdade para 

explicitar suas opiniões, destacando, inclusive, a questão da identidade, tais como 

ressaltado por alguns autores (SANTOS, 2002; PONTECORVO, 2005; KOCH, 2009)  

Ao contrário dessa exigência de coerência, entendemos que a conversa exerce, 

justamente, o papel de fazer o indivíduo pensar sob novos ângulos, conhecer novas visões 

e justificativas, sendo inteiramente possível mudar de opinião.   

 

b) Implementação de uma sequência de várias atividades entre a leitura e a conversa 

sobre o texto ou tema suscitado pelo livro lido para as crianças 

Como vimos, ao longo de seu trabalho e da sua reflexão teórica sobre as 

atividades encaminhadas nas rodas de história, a docente conseguiu perceber que a 

conversa poderia constituir-se em uma atividade  importante antes, durante e após a 

leitura. No entanto, no plano prático, a conversa ocupou pouco espaço entre as tantas 

atividades que ela costumava propor em cada roda de leitura.  

Dessa forma, a conversa sobre o texto ou sobre o tema ocupava muitas vezes um 

lugar secundário na roda, em meio a uma série de outras atividades planejadas. Vemos 

que, já no segundo encontro de discussão, quando confrontada com sua prática, a docente 

parece reconhecer esse problema:  

 

(...) Sabe o que é? Na verdade, parece que eu tenho medo de terminar o texto e 

começar a discussão porque eu acho que eles não vão conseguir se colocar 

naquele momento. Você tem que fazer todo um/ (caminho...) pra chegar lá, que 

talvez não seja/. O que eu preciso ajustar são os momentos das coisas um pra 

outro. Por exemplo, uma coisa que eu tô percebendo agora é que 

imediatamente depois da leitura a gente tem que começar a discutir e discutir 

até onde eles aguentarem mesmo.  (2º Encontro, 03-06-2011) 

 

 

Ao que parece, a docente se preocupa em dar subsídios para a conversa sobre o 

texto ou tema que pretende abordar. Além disso, ao analisar as rodas, vemos que ela 



131 

 

também se preocupa em criar momentos lúdicos para o grupo. Talvez por isso proponha 

várias atividades como desenho e dramatização, como se conversar com base no texto 

não fosse suficiente para desenvolver habilidades argumentativas, conforme já discutimos 

nesta seção.  

c) Seleção de bons livros/ temas para ler e discutir nas rodas de história  

Como já foi mencionado no tópico 1, em sua maioria, os livros selecionados pela 

docente tratavam de temas interessantes e/ou  apresentavam questões conflitantes, 

dando  subsídios para uma discussão com potencial para o desenvolvimento de 

habilidades argumentativas. 

 A esse respeito vimos que, inicialmente, a docente entendia que qualquer livro de 

literatura com boas qualidades gráfico-editoriais e estéticas possibilitaria um trabalho 

com a argumentação, pois para ela o determinante seria o objetivo da leitura. Ou seja, no 

momento da leitura, o essencial seria traçar o objetivo para o trabalho com a 

argumentação.  

  Essa tese, porém, foi contestada por ela mesma ao longo das sessões, ao perceber 

que havia livros melhores ou piores do que outros para mobilizar habilidades 

argumentativas. Conforme já explicitamos no tópico 2, especificamente, na terceira 

sessão de roda de história, a docente argumenta que os livros Gabriel e Choro, choradeira, 

risos e risadas por não apresentarem uma história propriamente dita dicultam, segundo 

ela, um trabalho na direção da argumentação. Ainda como destacou a professora, o livro 

da Galinha ruiva por ter  “começo, meio e fim”, tinha também “uma questão para 

discutir”  (3º Encontro de Discussão e Reflexão, 10-06-2011). 

 

 

d) Ênfase na solicitação das opiniões e justificativas de todas as crianças na roda 

obedecendo a uma sequência/ ordem de falas, controlada pela professora 

           Entendemos que, provavelmente, esse tipo de procedimento tinha como finalidade 

fazer com que todas as crianças falassem e também aprendessem a escutar o que os 

colegas diziam, desenvolvendo a expressão oral na Educação Infantil, tal como enfatiza 

Yunes (2009). Porém, tal proposta tinha vários “efeitos colaterais”.  

           Em primeiro lugar, como já comentamos antes, isso não favorecia o 

estabelecimento de uma verdadeira conversa mas, sim, uma exposição de opiniões.  A 

docente permanecia em controle todo o tempo, como também foi observado por Martins 

(2007), e num grupo de 12 crianças, a última a ser solicitada a responder a mesma 
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pergunta poderia não ter o mesmo ânimo para se colocar. 

           Outro problema provocado por esse procedimento é que as crianças tendiam 

muitas vezes a repetir as opiniões e justificativas dadas antes por seus pares, não 

refletindo, de fato, sobre o que havia sido perguntado.  

            Além disso, nessa configuração, sempre que a docente questionava a opinião de 

uma das crianças interrompendo o ciclo de perguntas e respostas idênticas, elas pareciam 

entrender que tal interferência sinalizava a necessidade de mudar sua opinião ou 

justificativa. Dessa forma, elas esperavam agradar a professora e também não ter que 

explicar o que haviam dito. 

          Ao se confrontar com a própria prática, a docente percebe alguns dos problemas 

apontados acima e faz a seguinte análise:  

 

Uma por uma (referindo-se às crianças) você faz com que todas falem, 

mas em compensação, você tira a espontaneidade e a interação fica 

artificial mesmo. Mas também eu percebi que se você deixa (...) só vai 

participar quem naturalmente participa, quem não participa, vai ficar 

meio na margem”. (3º Encontro de Discussão e Reflexão, 10-06-2011) 

 

 Apesar de entender a preocupação da docente de que todos falem e expressem sua 

opinião, reafirmamos que numa situação de conversa verdadeira nem todos precisam 

falar.  

           Como bem percebe a professora na entrevista final são muitos os desafios de um 

mediador que buscar desenvolver a argumentação das crianças no espaço da roda de 

história:  

 

(...) quando você vai trabalhar argumentação parece que te jogam num 

campo! Olhe, você tem um roteiro, mas você num pode controlar tudo 

que vai acontecer, isso é bem desafiador! Você se sente muito/ a 

princípio, muito aflita. Onde é que a gente vai chegar e tal e num sei 

quantas pessoas falando ao mesmo tempo, como controlar isso? Como 

mediar? Isso tudo é um aprendizado que a gente aprende com a criança 

no laboratório, mas a gente tenta levar pra vida... (Entrevista Final, 04-

07-2011). 
 

 

e) Proposta de conversa em pequenos grupos antes de conversar no grande grupo 

          Ao que parece, a professora percebe que a conversa em pequenos grupos e sem a 

sua interferência direta pode ajudar as crianças a exercitar a escuta e a atenção da palavra 

proferida pelos seus pares, habilidades imprescindíveis numa situação de conversa em 

grupos maiores. A proposta também pode se constituir em um instrumento eficaz para as 
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crianças mais tímidas e que não se sentem muito a vontade para se colocar no grande 

grupo. Como já discutimos anteriormente, a professora estava atenta a este fato quando 

incluiu esse procedimento em seu planejamento da roda.   

 

Uma das dificuldades que eu sinto em trabalhar argumentação na 

Educação Infantil é que parece que só quem tem voz pra aluno, só quem 

tem voz é professor, quando outro tá falando parece que ninguém tá 

falando. (...) É uma questão de cultura mesmo, achar que quem tem a 

vez é o professor. Parece que a fala do outro não merece a mesma 

atenção (2º Encontro Discussão e Reflexão, 03-06-2011) 

 

           Além disso, a proposição de conversas em pequenos grupos antes de abrir a 

discussão para o grupo maior pode estar ligada a noção de que para argumentar 

precisamos pensar sobre o que vamos dizer e planejar a fala.  Assim, ao adotar tal 

procedimento a professora possibilita às crianças um tempo inicial para refletir, trocar 

opiniões e reunir argumentos. Ou seja, entendemos que embora a argumentação esteja no 

plano do oral, não se trata de algo inato, natural e que não precisa ser planejado ou 

exercitado (GARCIA, 2004; PONTECORVO, 2005; LEAL; MORAES, 2006). 

          No subitem a seguir buscamos apresentar uma síntese com os principais tipos de 

intervenção em direção ao desenvolvimento de habilidades argumentativas identificados 

nos momentos de conversa entre a professora e seu grupo de crianças.  Tais tipos de 

intervenção foram classificados e quantificados em cada uma das rodas realizadas na 

tentativa de ampliar a visão sobre o trabalho docente em direção à argumentação. Com 

base nesse quadro, ao mesmo tempo quantitativo e qualitativo, buscamos aprofundar as 

discussões que temos encaminhado até aqui sobre as concepções de argumentação da 

professora, analisando os tipos de intervenções e as variações em sua distribuição ao 

longo das rodas com as crianças. 

 

3.1 - Principais tipos de intervenções de natureza argumentativa 

 

Ao analisarmos as transcrições das videogravações, pudemos quantificar e 

identificar alguns padrões de intervenção de natureza argumentativa nas sessões de rodas 

de história, mais especificamente nos espaços reservados à conversa sobre o texto/ tema. 

Fundamentados em nosso estudo anterior (NASCIMENTO; BRANDÃO, 2010) e na 

pesquisa de Garcia (2007), as intervenções da professora foram agrupadas em três 

categorias: opinião, justificativa e confrontação. Vejamos: 
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 OPINIÃO 

Nesta categoria, estão inclusas as intervenções em que a docente solicitava ou 

questionava uma opinião emitida por uma criança ou grupo. Vejamos alguns exemplos: 

1) Professora pede que a criança ou grupo expresse uma opinião 

 
282 P: (...) Jean, se tu fosse a galinha, tu irias dar (o bolo) a ele ou não? Dividia ou não? (1ª roda de 

história) 

 

 

2) Professora questiona uma opinião emitida por uma criança ou pelo grupo 

 
288 P – (...) É, não ajudou, num mereceu. Rebeca/ Então oh, um voto diz que ia dividir e um voto diz 

que não ia dividir. Rebeca! 

289 Cr (Rebeca) – Não. (opinando que a Dona Galinha não deveria dividir o bolo) 

290 P – Não ia dividir? 

(1ª Roda de história – 09/05/2011) 

 

 JUSTIFICATIVA 

  Nesta categoria, estão as intervenções em que a docente solicitava uma explicação 

ou justificativa acerca de uma opinião emitida pela criança ou grupo. Vejamos:  

1) Professora pede que a criança ou grupo justifique uma opinião dada (Ver turno 113 

abaixo) 

2) Professora questiona a justificativa apresentada pela criança para fundamentar 

uma determinada opinião (Ver turno 115 abaixo) 

 

113 P: Cr5, você vai dizer: é melhor ser adulto por quê? (começando com primeiro da fila) 

114     Cr (Zé): Porque (pensa um pouco) porque tem onde morar 

115     P(sorrindo): Porque tem onde morar? E criança não tem não, é?  

(2ª Roda de história parte 1 - 31/05/2011) 

 

   CONFRONTO DE OPINIÕES E JUSTFICATIVAS 

Aqui estão as intervenções em que a professora confronta as opiniões ou 

justificativas apresentadas por uma criança, solicitando a participação do grupo para 

resolver o impasse (concorda ou discorda).  

 

 95 P: É bom ser criança por quê? 

196 Cr13: Porque brinca de bola! 

197 P: Brincar de bola! Adulto pode brincar de bola? 

198 Cr (maioria): Não! 

199 Cr13: Eu fiz criança! (levanta o desenho e mostra ao grupo) 

200 P: Sim, mas deixa eu perguntar: será que adulto não pode brincar de bola? (olhando para 

o grupo) 

201 Cr (alguns): Pode! 

202 P: Pode, né? 

134 P: O que é que vocês acham? Essa atitude da toupeira foi bacana?     (5ª roda de história) 
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203 Cr12: Pode não, tia 

204 Cr2: Brincar de bola? 

205 Cr12: Pode, não 

206 Cr2: Pode, sim! 

207 Cr5: Pode, porque num brinca de bola 

208 Cr2: Porque meu/ minha mãe brinca/ jogava é... futebol 

209 Cr8: Até minha tia tava jogando lá no campo! 

       (2ª roda de história parte 2/ 02/06/2011) 

              

Com base nas categorias descritas acima, foram computados os tipos e frequência 

das intervenções da professora em cada sessão, conforme apresentado na Tabela 1, 

abaixo. 

Tabela 1: Tipos e percentagem de intervenções da professora que estimulam a 

argumentação por roda de história  

Notas: *L1 significa livro 1 e RH indica roda de história; ** Turnos de fala da professora nas demais 

atividades realizadas na roda e que não havia relação com a atividade de conversa sobre o tema/ texto. 

 

 

CATEGORIAS 

L 1 L 2 e 3 L 4 L 5 L6 

1ª 

RH 

(%) 

2ª RH 3ª RH 

(%) 

4ª Roda (%) 5ª 

Roda 

(%) 
Parte 1 

(%) 

Parte 

2 

 Parte 1 Parte 2 

Solicita opinião das 

crianças 

19,2 

 

22,4 

 

22,9 

 

20, 6 

 

24,8 

 

27,8 

 

33, 6 

 

Questiona uma opinião 

emitida por uma criança 

ou grupo de crianças 

4,3 

 

3 

 
3,1 

 

2,1 

 

2 

 

5,8 

 

8 

 

Solicita justificativa de 

opinião emitida pela 

criança ou grupo de 

crianças 

2,5 

 

13,4 

 
12,9 

 

2,6 

 

8 

 

7 

 

 

5, 5 

 

 Questiona a 

justificativa apresentada 

pela criança ou grupo 

de crianças 

 

- 

1,5 

 
3,6 

 

 

2,1 

 

1,5 

 

- 0,7 

 

 Confronta opiniões ou 

justificativas 

apresentadas por uma 

criança, solicitando a 

participação do grupo 

para resolver o impasse 

(concorda ou discorda) 

 

- 

- 6,2 

 

2,6 

 

- - 1,8 

 

Outros** 74 

 

59, 7 

 

51,3 

 

70 

 

63,7 

 

59, 4 

 

50, 4 

 
Nº TOTAL DE TURNOS 

POR RH 
167 67 193 190 262 241 

 

 

274 

  TEMPO DE CONVERSA 

(SOBRE O TEXTO E/OU 

TEMA) 

4min7s 3min83s 18min32s 16min2s 10min58 21min58 34min92

s 



136 

 

Ao observarmos a Tabela 1, acima, vemos claramente a ênfase dada à solicitação 

de opiniões por parte das crianças. Assim, ao que parece, para a professora, estimular a 

argumentação significa promover o espaço para a expressão de idéias e tomada de 

posição. Ou seja, permitir “falar bastante ou alguma coisa”, como diz a professora. Tal 

noção também se mostra coerente com a definição de argumentação apresentada nas 

entrevistas, conforme colocado no início desta seção.  

Ainda na Tabela1, é interessante constatar o crescimento no tempo da conversa no 

decorrer das sessões. Tal evidência revela a preocupação da professora de garantir um 

espaço maior para essa atividade na roda, materializando assim algo que havámos 

percebido nos momentos de análise de sua mediação, ao identificar que a conversa 

ocupava um lugar secundário em relação às demais atividades.  

Vale ressaltar, no entanto, que a maior duração da conversa não resultou em uma 

maior mobilização de habilidades argumentativas, tal como já constatamos em estudo 

anterior (NASCIMENTO; BRANDÃO, 2010). Como vemos na Tabela 1, a quarta e 

quinta rodas garantiram um maior tempo para a conversa sem que tenha sido observado 

um aumento significativo de intervenções que estimulam a argumentação, em especial, as 

que questionavam as justificativas das opiniões dadas, bem como aquelas que promoviam 

o confronto entre os diferentes posicionamentos. 

             Em síntese, o aumento do tempo da conversa precisa vir associado à intervenções 

e ações didáticas que mantenham a qualidade dessa conversa. Sem dúvida implementar a 

conversa na direção da argumentação e inseri-la na cultura do grupo é algo desafiador e 

talvez de início, assustador. Além de conhecimento técnico, a professora precisa ser 

sensível e perseverante (KOHAN, 2008; SANTOS, 2002). 

            De fato, não é possível esperar que em apenas uma ou duas rodas de história as 

crianças façam tudo aquilo que desejamos: prestar atenção a história, escutar o outro, 

expressar-se claramente, opinar criticamente, entre outros. Até porque como a professora 

chama atenção, o desenvolvimento de tais habilidades dependem muito da qualidade da 

mediação docente que também é algo em construção. Vejamos o que ela mesma diz a esse 

respeito: 

(...) agora o que ficou claro, muito claro a gente falando é que a qualidade da 

argumentação vai depender da mediação das perguntas que você faz. Quando a 

coisa desanda tem alguma coisa problemática ali que as crianças, 

diferentemente de adultos/ Criança, não! Ela tá o tempo inteiro colaborando, 

elas tentam mesmo! Se elas não conseguem é porque a pergunta não ta bem 

posta, a questão/ quando ela não consegue é porque não dá pra conseguir com 

aquilo que você fez (Entrevista Final, 04-07-2011). 
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 Apesar da grande concentração  de intervenções na categoria “solicita opiniões” e 

de um percentual geral maior de intervenções não direcionadas para o desenvolvimento 

de habilidades argumentativas tal como foi solicitado para o planejamento das rodas,   a 

professora aponta a instauração da “cultura do porquê”, mostrando que as crianças 

passaram a assumir uma postura mais reflexiva, não somente nos momentos das rodas. 

Assim, segundo ela:  

Nos intervalos eles (os alunos) sentam, pegam os livros e eles ficam 

conversando entre si. Ah, por que a galinha fez isso, o pinto fez isso! E 

é bonito de ver... Conversa sobre os personagens, todos os momentos. 

Você não pode gravar todas as aulas, todos os dias, mas não é uma coisa 

que se esgota ali (referindo-se à roda de história). Cria a cultura e eles 

vão fazendo (...) tá sendo muito bom pra mim e pra eles. Tudo que eu 

digo tenho que dizer o “porquê”, tudo tem que ter um argumento agora! 

(risos) (4º Encontro de Discussão e Reflexão, 17-06-2011). 
 

 No tópico a seguir daremos continuidade a discussão dos resultados, dessa vez, 

focalizando mais detidamente as reflexões geradas nos encontros de discussão em que a 

docente era chamada a refletir sobre sua própria prática. 

Os tipos de intervenção, apresentados no tópico 3, nos ajudou a ilustrar de 

maneira sintética algumas características principais da concepção de argumentação da  

docente. A conversa, por exemplo, que ocupava um tímido espaço, cresceu 

progressivamente ao passo em que a docente passou a concebê-la enquanto uma atividade 

tão importante quanto as demais que costumava planejar. Inclusive, concebendo-a 

enquanto atividade potencial para argumentação, sendo necessário um planejamento 

detido com a seleção de boas perguntas. 

Em relação a solicitação de opinião e justificativas há em todas as sessões um 

maior percentual se comparado aos demais tipos de intervenção envolvendo confrontos 

de opinião e justificativa.  

Ao passo que as crianças tinham turno de fala garantido, o conflito sobre o que 

havia sido colocado pareceu não ser um elemento característico de quem pretende 

argumentar. Por isso o investimento incessante numa compreensão única das histórias e 

que acompanhou todas as sessões. 

 

4. A capacidade critica da professora nos encontros de discussão e reflexão 

 

          Como já foi explicitado na metodologia da presente pesquisa, nos intervalos das 

sessões de rodas de história, foram realizados encontros de reflexão e discussão sobre o 
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trabalho desenvolvido pela professora. Nestas ocasiões, a docente assistia as rodas 

registradas em vídeo e, ao mesmo tempo, discutíamos com ela questões relativas às 

atividades propostas em cada roda, bem como a sua mediação junto ao grupo de crianças. 

 A realização dos encontros foi fundamentada no principio básico de que a 

produção de conhecimento e a ressignificação das concepções resultam, necessariamente, 

de um processo reflexivo que implica um movimento de escuta, observação, análise e 

dúvidas.  

          Nesse contexto, o estímulo à reflexão proposto na metodologia da pesquisa buscou 

ser mais do que um conceito comum ao jargão pedagógico. Ou seja, buscou expressar, de 

fato, o desejo de instaurar uma cultura em que o professor também contribua para a 

produção de conhecimentos juntamente com a universidade, seja ao usar seus 

conhecimentos experienciais ou conhecimentos advindos de sua formação acadêmica 

(TARDIF, 2010; OSTETTO, 2009; MALAGUZZI, 1999; ZEICHNER, 2008; SCHÖN, 

2010). 

 Mediante essas colocações, bem como com base na análise da mediação docente 

discutida no segundo tópico, é possível lançar questionamentos do tipo: por que será que 

os encontros de discussão e reflexão, propostos no presente estudo, não implicaram um 

avanço progressivo na qualidade da mediação docente na direção do desenvolvimento das 

habilidades argumentativas das crianças?; até que ponto, então, pode-se dizer que esses 

encontros contribuíram para a prática docente?; se a professora demonstrou em seus 

comentários alta capacidade crítica-reflexiva sobre sua prática, por que isso não foi 

traduzido de forma direta e nítida nos momentos de mediação nas rodas de história 

observadas? 

            Entendemos que uma das possíveis respostas para esses questionamentos tem 

relação como nossa própria concepção do que é fazer pesquisa, ao considerar que um dos 

seus objetivos é também refletir na ação. A opção metodológica pelo procedimento da 

auto-confrontação simples e de recursos como a videoformação e transcrição partilhada, 

não visava instaurar um campo de treinamento com o objetivo de doutrinar e prescrever 

receitas à docente para que fossem aplicadas às crianças.  

            A ideia de implementar esses encontros de discussão e reflexão, ao contrário, 

apostou na  tese de que a reflexão na ação pode contribuir para que a docente assuma 

caminhos didáticos a partir de objetivos estabelecidos por ela em cada etapa realizada. 

Assim, ao internalizar as disposições e habilidades para aprender a partir de suas 

experiências, supomos que a docente pode tornar-se melhor naquilo que faz, não só nesta 
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pesquisa, mas em toda sua trajetória profissional (ZEICHNER, 2008; SCHÖN, 2010). 

 Nesse sentido, a professora na qualidade de observadora de sua prática foi 

estimulada a explicitar suas análises, incertezas e certezas sem medo de falar ou de errar.   

Assim, buscamos instalar uma atmosfera de conversa com base no vídeo em que o 

objetivo geral era refletir sobre a mediação da docente observada nas rodas de história 

para, consequentemente, melhorar essa atuação com vistas ao desenvolvimento das 

habilidades argumentativa das crianças. 

Além da videoformação, outro recurso utilizado para ampliar as possibilidades de 

reflexão sobre a prática docente foi a transcrição partilhada com a professora 

(NASCIMENTO; BRANDÃO, 2010). Assim, conforme planejado, ao final de cada 

encontro em que a professora assistia e discutia sua prática, registrado no vídeo, era 

entregue a ela a transcrição impressa daquela sessão da roda, com as falas literais das 

crianças e dela própria.
17

 

            A ideia era, de certo modo, prolongar a reflexão, “congelando”  o que foi dito pela 

professora e crianças e permitindo que a docente pudesse retornar à sua prática e pensar 

sobre ela num espaço fora das sessões de discussão na universidade. No encontro de 

discussão seguinte, antes de assistir ao novo vídeo, a docente era, então, estimulada a 

expressar suas impressões da roda analisada no encontro anterior com base na leitura da 

transcrição que havia sido entregue.  

            Abaixo, vemos a avaliação da professora em relação a esse procedimento que, de 

fato, segundo ela, permitia uma observação mais detalhada da interação com as crianças, 

bem como uma melhor compreensão de seu raciocínio e argumentos. Assim, nas palavras 

da professora:  

“Na transcrição você tem tempo de analisar melhor. Você pode contar a 

quantidade de falas que você teve e quantidade que eles (crianças) 

tiveram. Você pode perceber assim, por exemplo, a qualidade do 

argumento mesmo, ele vai entrar num argumento, mas antes dele entrar 

no argumento ele vai contar todo o contexto. ‘Olhe tia, porque minha 

mãe trabalha’. É, mas o que é que tem a ver minha mãe trabalha? Ah, 

‘minha mãe trabalha e não pode cuidar de mim’, porque eu tinha dito 

que sua mãe tinha que cuidar de você, entende? Dá tempo de você 

perceber o que ele quer dizer. Que na fala você num percebe porque 

você tá preocupada em todo mundo se envolver no debate. Então, 

quando começa a pensar que tá divagando já tá pensando em cortar e 

mandar outra pessoa fazer outra coisa, tipo brincar de peteca. Você não 

                                                 
17

Na abordagem da Reggio Emília os professores documentam o trabalho realizado, por meio de  registros 

em áudio, vídeo e transcrição dos diálogos com as crianças. Esses dados são tanto utilizados para expor o 

que foi feito aos pais e demais pessoas interessadas, quanto como instrumento de planejamento e avaliação 

dos professores  (a esse respeito ver EDWARDS, GANDINI, FORMAN, 1999). 
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tá preocupado o tempo inteiro pra peteca não cair? Quando você tá 

mediando um debate você também tá assim. Mas aí na transcrição 

você consegue perceber que assim não é divagação, mas é que ele 

precisa contextualizar para realizar o argumento que mesmo no 

vídeo as vezes passa batido, na hora da transcrição dá pra analisar.  
(3º Encontro, 10/06/2011) 

 

 

            Como já ressaltamos aqui, a professora demonstrou um alto nível de 

comprometimento e envolvimento com o estudo e com o aprendizado de seu grupo, 

disponibilizando seu tempo não somente em seu espaço de trabalho, mas, também fora 

desse horário. Assim, participou efetivamente dos encontros realizados na universidade, 

reservou tempo para a leitura das transcrições das rodas e de textos da literatura na área 

que sugerimos no decorrer das discussões, além de investir no planejamento de cada 

sessão de leitura que, como vimos, englobava sempre muitas etapas de atividades. 

           Aliado a esse envolvimento, a docente assumiu durante todas as sessões 

uma postura crítica, compartilhando suas angústias, necessidades e, a cada nova roda, 

tentava propostas advindas de suas reflexões. Como já pontuamos no item 3 tais 

tentativas ficaram evidentes seja na produção de material didático para o 

encaminhamento das rodas, nas tentativas de reorganização espacial das rodas ou nas 

diferentes estratégias adotadas no momento da conversa após a leitura dos livros.  

           Assim, vimos que em todas as sessões a docente optou por um caminho 

metodológico, buscando experimentar novas possibilidades. Sua trajetória com erros e 

acertos ilustra, portanto, o seu esforço em aproximar a prática das reflexões que fazia que, 

como vimos ao longo das sessões analisadas no tópico 2, eram bastante pertinentes.  

           Em algumas situações, por exemplo, era evidente sua preocupação em realizar um 

bom trabalho, ao fazer declarações do tipo “(...) Ah como é difícil a pessoa se avaliar... 

Ou ao solicitar a aprovação das pesquisadoras: Tô caminhando direitinho? Tá indo? (3º 

Encontro). 

           A esse respeito na última entrevista do estudo a professora deixa claro seu desejo 

de ter interlocutores que avaliem seu trabalho e que apontem caminhos. De fato, 

sobretudo, nos primeiros encontros de discussão assumimos uma postura de ouvir mais e 

lançar poucas questões para sua reflexão. Porém, fomos pouco a pouco questionando 

mais certos procedimentos que ela adotava e que, em geral, se repetiam, como, por 

exemplo, a necessidade de usar as histórias para ensinar determinados valores para as 

crianças.   Vejamos o que disse a professora a esse respeito: 
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O pior é saber que tá errado (referindo-se a sua mediação) a vida inteira, 

porque você sente (risos). Você sente que não fluiu e fica sem respostas, 

assim, inclusive das nossas conversas. Gostei mais das últimas 

(referindo-se aos três últimos encontros de discussão e reflexão) que 

aí: “olha, isso não foi bacana”... porque você sente, mas não sabe 

responder... você precisa que alguém diga: “olhe, será que foi?” 

“Não concordo!” Porque a gente faz achando que tá abafando! 

(Entrevista Final, 04/07/2011) 
 

 

          Perceber que no procedimento de pesquisa que adotamos, a própria professora teria 

que pensar sobre o que fez e, posteriormente, planejar suas ações, foi realmente um 

aprendizado e, de certa forma, uma quebra com o modelo historicamente cultuado de que 

o pesquisador é quem faz as críticas, tem as respostas e assume as rédeas do 

planejamento e orientação do trabalho do professor. 

          Nesse sentido, foi importante constatar que embora a proefssora assumisse uma 

postura sempre muito ativa e participativa, as colocações apresentadas pela docente se 

tornaram mais sólidas a medida que ela se familiarizava com o procedimento adotado no 

estudo e avançava em suas reflexões e análises. Assim, a estranheza e até certo o 

desconforto, evidenciado no primeiro encontro de discussão em que a professora se 

assiste pela primeira vez no vídeo, foi diminuindo gradualmente. 

            Ao olhar para a imagem do vídeo refletida na parede da sala em que estávamos, a 

docente fazia, espontaneamente, algumas anotações numa folha que gostaria de discutir, 

ora ficava séria apertando firme as mãos, ora sorria parecendo envergonhada, ora 

balançava a cabeça negativamente ou positivamente, quando as crianças ou ela mesma 

diziam algo. De fato, ao observar as reações da professora diante do vídeo vemos que 

realmente estávamos corretos na suposição de que se ver atuando representava um 

impacto muito mais profundo do que, simplesmente, ouvir alguém comentando sobre sua 

prática ou mesmo ler a transcrição de uma atividade que você encaminhou (GOIGOUX, 

1999; DREY; GUIMARÃES, 2008).  

           Em outras palavras, concordamos que o conhecimento advindo unicamente das 

reflexões e experiências de outras pessoas não é o suficiente para a formação de um 

profissional reflexivo, tal como salientam alguns autores (por exemplo, ZEICHNER, 

2000; SCHON, 2000). 

           Considerando nosso objetivo de instaurar uma cultura em que não fosse feio 

criticar e identificar o que não se conseguiu conduzir com êxito, mesmo quando tudo 

parecia estar claro e organizado em termos de planejamento e do discurso, entendemos 

que este foi atingido.  
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            O reconhecimento de que o procedimento da autoconfrontação colaborava para a 

melhoria da prática pedagógica também foi algo perceptível pela professora que, desde os 

primeiros encontros, tecia comentários apontando a relevância da possibilidade de se ver 

atuando. Vejamos: 

(...) “Muito bacana! Você tem a impressão/Você se sente um aluno 

também. Aí você vê, assim, quantas vezes você desconsidera eles 

(referindo-se às crianças)” (1º Encontro, 24/05/2011) 

(...) “Quando você tá fazendo (referindo-se a sua própria atuação como 

professora) você tá muito cheio do que você tá pensando. Quando você 

consegue se colocar como observador, você consegue perceber que ao 

invés de traçar uma linha reta, a gente sai fazendo curvas, faz muitas 

ligações que atrapalham mais que ajudam, você vai botando 

dramatização, aí faz reconto, ai faz isso, faz aquilo outro, o menino 

termina não entendendo qual é a proposta. Como ele não entende qual é 

a proposta ele se perde. Até você muitas vezes se perde!” (2º Encontro, 

03/06//2011)    
 

 

            Outro aspecto favorável desse recurso foi dar oportunidade para a docente 

perceber acertos em seu trabalho que não foram perceptíveis no momento da condução 

como, por exemplo, no segundo e terceiro encontros de discussão. Vejamos: 

 

(...) Eu não imaginei que tinha sido tão bom mesmo! (...). Acho que 

agora foi melhor, embora que quando termina você não tem essa 

impressão. Você acha que não chegou a lugar nenhum. É um caos fazer 

isso, você tem a impressão de que não tem domínio da situação, todo 

mundo falando ao mesmo tempo... (2º Encontro 03/06/2011) 

 

Quando você tá mediando você não tem muita percepção e coerência 

mesmo, você está o tempo inteiro, sabe, tentando deixar os meninos não 

aperriar, fazê-los prestar atenção (...) Acho que você tá tão mais 

preocupada em fazer com que tudo funcione que você deixa mesmo de 

avaliar a qualidade do que está sendo feito (3º Encontro, 10/06/2011). 

 
 

             Dentre os mais variados aprendizados que a videoformação concedeu a docente e 

a nós pesquisadoras, foi perceber que o silêncio das crianças a uma indagação sua 

também exerce um papel na construção de um sujeito crítico. Diríamos até que, nesse 

caso, seria o estágio embrionário do pensamento reflexivo. Assim, ao observar as crianças 

em um dos vídeos apresentados, a professora conclui: ... você tem que analisar também a 

qualidade do silêncio. Às vezes é silêncio de reflexão, puxa eu num tinha pensado nisso! 

(4º Encontro, 17/06/ 2011). 

            Na maioria das vezes, vimos que a professora identificava problemas na sua  

prática e que estava consciente de que precisava modificar a sua mediação nas rodas de 
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história. Porém, esse reconhecimento não era acompanhado de uma clareza quanto às 

ações que deveriam ser encaminhadas na direção do seria julgado como mais adequado. 

Vejamos um depoimento da professora no terceiro encontro que ilustra bem o que foi 

dito: 

(...) Eu tenho que pensar numa terceira via que nesse momento não me 

vem, não... (...) faltou alguma coisa... Com certeza! Mesmo vendo agora 

eu não consigo dizer o quê, sabe? É como se eu não conseguisse 

improvisar esse momento, vocês poderiam sugerir? (3º Encontro, 10-

06-2012) 

 

 

           As dúvidas semeadas pelos vídeos, no momento em que ela se assistia, nos 

deixaram mais convictas de que o pensar e o fazer precisam ser exercitados (ZEICHNER, 

2000; SCHON, 2000). Nesse sentido, buscamos sair de nosso casulo científico e nos 

colocar mais enquanto parceiras nessas dúvidas e aflições pedagógicas.  

           Em várias ocasiões, o fato de não conseguir transpor em metodologias produtivas 

o que havia criticado nos encontros de autoconfrontação gerava, visivelmente, uma 

grande angústia na professora, como ela própria expressou algumas vezes.  

 

Não sei se é o foco de vocês, então, é assim, a pesquisa tá mexendo 

muito comigo. Depois que eu saio daqui fico cheia de coisas na cabeça 

pra ir pesquisar, pra ver. (...) Ai meu Deus, será que eu to ensinando 

alguma coisa? Eu fico angustiada, sabia? (esboçou um choro e 

permaneceu em silêncio por alguns segundos com olhar apreensivo e 

fixo para a imagem na tela). (4º Encontro, 17/06/2011) 

 

         Tal angústia, evidentemente, também nos atingia. Afinal, além de vê-la preocupada, 

não era simples expressar certas impressões negativas sobre a sua prática no momento em 

que assistíamos aos vídeos, sem contribuir para aumentar sua sensação de fracasso ou 

deixá-la mais confusa ou desanimada.  

         Nesse sentido, vale destacar a força da professora que apesar dos desconfortos e 

angústias não desistiu, ao contrário, encarou o desafio e sempre se mostrou aberta para 

ouvir, argumentar e contra-argumentar. Vejamos o que ela própria diz a esse respeito:  

 

Eu to adorando participar da pesquisa, toda vez que tiver, eu quero fazer 

e eu tenho a consciência de que pesquisa é pra isso mesmo! Se fosse pra 

dizer que tá tudo bom não tinha por que fazer pesquisa. Vou ler o 

trabalho (referindo-se a nossa pesquisa) porque acho que vou aprender 

mais.  (4º Encontro). 

 

              A dificuldade destacada, acima, em associar o pensar e o fazer  foi, de fato, um 

elemento que emergiu fortemente na análise dos grupos de discussão. Planejar o fazer e 
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executar o que foi planejado, refletir sobre o que foi, efetivamente, feito e teorizar sobre 

isso e, finalmente, transpor para a prática o que foi pensado e reavaliado são três 

percursos distintos e altamente complexos.  

            Como vimos no caso da professora-colaboradora, assistir aos vídeos ampliava a 

sua consciência de que não estava tendo muito sucesso em articular suas reflexões com as 

questões práticas.  

           Apesar disso, assim como Zeichner (2000) e Schön (2000) entendemos que o 

esforço do docente em agir conforme suas reflexões pode contribuir para atingir um nível 

de consciência que, aos poucos, tende a se converter em possibilidades e 

encaminhamentos didáticos mais coerentes com as suas teorizações. Afinal, abandonar 

práticas culturais mediante aquisição de um novo pensamento não se trata de algo 

instantâneo como uma fórmula mágica ideológica em que reflito e, logo, produzo 

metodologias compatíveis com esse pensamento.  

           A análise dos encontros dos grupos de discussão propostos nesta pesquisa, reforça 

a noção de que a transposição para prática do que se fala, de fato, não é nada fácil,  requer 

tempo de reflexão sobre a própria prática, novas experimentações  e mais reflexões sobre 

as práticas e as teorias. Conforme a docente conclui, o pensar e o fazer: 

 

... não andam juntos, não! A consciência chega muito antes da prática. 

Primeiro anda muito longe da prática. Primeiro, você se incomoda 

muito, muito, muito, sofre muito, muito, muito, até conseguir chegar as 

respostas que você acha mais adequadas. (Entrevista Final, 04/07/2011) 

 

          Concordamos, portanto, inteiramente com a colocação exposta pela docente. O 

pensar e o fazer possuem ritmos diferentes: a consciência e seus artefatos (discursos, 

concepções, entre outros) surgem muito antes da prática.  

           Acompanhando os grupos de discussão ao longo da pesquisa é evidente o quanto a 

professora amplia sua capacidade crítica-reflexiva. Em especial, nos últimos encontros de 

discussão, explicita sua louvável disponibilidade para aprender e refletir sobre sua 

prática. Vejamos o que ela diz, por exemplo, na entrevista final sobre sua participação no 

estudo: 

Ai, eu precisava fazer mais um intensivo (risos), mas, olha, com certeza, 

sim! Ai, cara, porque cada vez que você percebe uma coisa: puxa, não 

devia ter feito isso, devia ter feito aquilo (...). Não to puxando saco, não, 

mas foi excelente mesmo (risos) bem redondinha, bem coletada, você 

tem acesso de conversar, discutir (...) não ficou nenhuma dúvida com 

relação aos encontros de aula, isso poderia ter sido melhor (...) foi muito 

bacana e você consegue ver o objeto. Agora não dá pra imaginar que de 
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uma conversa da sexta pra segunda/ Acho que isso (referindo-se á 

produção de novas metodologias com base no que foi observado) requer 

mais tempo de reflexão e resposta, porque você vem com uma questão e 

um problema e isso te angustia. Você precisa de um tempo pra 

responder adequadamente aquilo, né? Então às vezes você vai dar aula e 

fica pensando no que falou antes: “tentar não impor tanto o meu ponto 

de vista”, “tentar não tolher o menino”, “tentar não ir com respostas”, 

“tentar não usar seu arsenal de respostas” (risos). Isso se não tivesse 

essa conversa nesse trabalho, provavelmente, não despertaria (...) 

(Entrevista Final, 04-07-2012). 

 

 

 

 Como pudemos observar, a professora chama atenção mais uma vez sobre a 

necessidade de tempo para processar novas informações e reflexões suscitadas ao longo 

dos encontros de discussão. Apesar disso, nota-se que ela traçou um percurso reflexivo e 

que, segundo, sua avaliação propiciou experiências e aprendizados significativos. 
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CONCLUINDO A NOSSA 

CONVERSA... 
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É chegado o final de nossa conversa e com ela a necessidade de olharmos para  o 

estudo como um todo. No início, alguns questionamentos foram levantados: como 

contribuir para uma educação crítica e reflexiva já na Educação Infantil?; que situações 

didáticas nessa direção seriam possíveis de encaminhar nesta etapa de ensino?; as rodas 

de história podem se constituir, de fato, em um espaço favorável ao desenvolvimento da  

argumentação na Educação Infantil? 

Para responder essas questões e, em especial, os objetivos específicos traçados 

para a presente pesquisa centramos as nossas considerações em quatro pontos que serão 

tratados a seguir. 

 

1) Os livros selecionados para a leitura na roda contribuem para  o desenvolvimento 

de habilidades argumentativas.  

 

 Como pudemos observar no tópico 1 da seção de análise dos resultados, as obras 

selecionadas pela docente apresentavam boa qualidade gráfica, editorial, textual, temática 

e, sobretudo, tinham potencial argumentativo  como foi o caso dos livros 1 (Galinha 

Ruiva), 2 (Como gente grande), 3 (Quando eu for gente grande) e 6 (Da pequena toupeira 

que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela). A seleção dos livros revelou, 

portanto, a intimidade da docente com a literatura, bem como sua sensibilidade para 

selecionar obras que mobilizavam um posicionamento crítico dos leitores/ouvintes.  

Tratavam-se, portanto, de livros interessantes e que convidavam as crianças para uma 

conversa, já que tratavam de questões que instigavam e provocavam o grupo para 

expressar e defender opiniões. 

Também ficou evidente que embora a qualidade do livro exerça uma forte 

influência nas possibilidades de mediação com vistas ao desenvolvimento de habilidades 

argumentativas, o potencial da obra pode ser mais ou menos explorado dependendo do 

planejamento e da condução das rodas de história pela professora.  . 

 

2) A forma de condução das rodas de histórias pela professora é fundamental para o 

desenvolvimento de habilidades argumentativas e envolve múltiplas habilidades.   

 

Partindo da ideia de que o mediador é o sujeito que interliga os enunciados e que 

atua como andaime no momento em que as crianças conversam sobre o texto ou sobre o  

tema que é suscitado por ele, o estudo deixou claro que a atividade de mediação é 



148 

 

dinâmica, sem receitas e complexa, exigindo do professor várias habilidades. 

Assim, a função do mediador não se resume apenas a seleção do livro ou ao 

planejamento da roda com os procedimentos para sua condução. É preciso observar a 

reação das crianças e pensar rápido para fazer intervenções que atraiam seu interesse para 

continuar ouvindo a história buscando construir sentido.  

Além disso, se a meta é o trabalho com argumentação é importante que a docente 

busque intervir de forma que as crianças sejam solicitadas a explicitar suas opiniões e 

justificá-las, bem como ter suas colocações confrontadas com as opiniões de seus 

colegas.  

Vimos que no presente estudo, a professora-colaboradora priorizou a solicitação 

de opiniões e justificativas por parte das crianças. Porém, o confronto de opiniões foi 

pouco estimulado nas rodas. Assim, a docente não estabelecia relações entre o que uma 

criança dizia e a outra. Isto deixava a conversa sem uma progressão e um pouco 

fragmentada.  

Outro aspecto muito presente na mediação da professora era a tentativa de passar 

lições de moral. Conforme também discutimos, isso por vezes atrapalhou o andamento da 

roda em direção ao desenvolvimento de habilidades argumentativas, já que a professora 

tendia a não considerar argumentos contrários às lições que desejava passar. 

Diante da ausência de receitas para mediar, a docente, ao longo das sessões, 

construiu sua forma de conduzir o trabalho baseando-se em sua concepção do que seria 

argumentar, bem como o que seria esperado numa roda de história com crianças 

pequenas.  

Finalmente, como também já discutimos anteriormente, a noção de que a leitura e 

a conversa sobre o texto ou tema com as crianças eram atividades capazes de desenvolver 

o senso crítico das crianças e suas habilidades argumentativas foi algo que a docente foi 

descobrindo aos poucos, ao longo dos encontros de autoconfrontação e discussão. 

 

3) A concepção da argumentação  da professora é uma espécie de bússola na 

condução de uma roda com objetivos de desenvolver habilidades argumentativas 

das crianças. 

 

A análise da “concepção de argumentação” da professora se revelou um elemento 

dinâmico, que se modelava a medida em que a docente refletia e avaliava sua própria 

mediação nas rodas de história. 
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 Esse processo descrito pela docente como um “percurso cheio de curvas”, tendo 

em vista as angústias e as incertezas ao lidar com o ensino da  argumentação para 

crianças pequenas, levou a docente a experimentar diversos procedimentos didáticos com 

base em seus conhecimentos experienciais, bem como nos vídeos assistidos e textos 

indicados para a leitura. 

Neste sentido, compreendemos os altos e baixos registrados com relação à 

frequência das intervenções docentes de caráter argumentativo,  de uma sessão de roda de 

história para outra. Esse movimento, na verdade, refletiu a inquietude da professora 

durante  a pesquisa, ao buscar transpor para a prática seus pensamentos e reflexões algo 

que, como sabemos, não se trata de uma tarefa fácil. 

Os tipos de intervenção, apresentados no tópico 3, nos ajudaram a identificar 

algumas características principais acerca da concepção de argumentação da docente. 

Assim, para ela, ter o espaço de fala garantido para expressar opiniões era algo 

fundamental. Nesse sentido, observa-se em todas as sessões um maior percentual de 

solicitação de opinião e justificativas em comparação  aos demais tipos de intervenção.  

Ou seja, havia um menor investimento nas intervenções direcionadas ao  confronto de 

opiniões e justificativas.  Também parece contribuir para isto, o entendimento da 

professora de que as discussões devem convergir para um pensamento único. 

 

4) Refletir na prática e produzir metodologias é fundamental para o trabalho do 

professor.  

 

A proposta de um momento de escuta, auto-análise e conversa sobre as rodas de 

história com base nas videogravações, possibilitou a professora-colaboradora produzir 

metodologias compatíveis com as reflexões que íamos fazendo nas sessões de auto-

confrontação.  

Tal procedimento metodológico adotado na pesquisa nos ajudou a chegar a 

algumas conclusões. Um primeiro ponto a ser destacado trata-se da ideia de que há 

grandes diferenças entre pensar, dizer e fazer. Ou seja, transpor para a prática uma 

determinada idéia expressa em palavras, fruto do exercício da reflexão exige tempo. Isso 

significa dizer que não estamos lidando com uma fórmula automática em que “penso, 

expresso verbalmente e realizo automaticamente na prática”.  

Assim, em todos os encontros de discussão e reflexão analisados, constatamos que 

a docente sempre avançava em sua capacidade de olhar para sua própria prática de forma 



150 

 

crítica-reflexiva. Porém, no momento de produzir as metodologias encontrava 

dificuldades, muitas vezes repetindo procedimentos didáticos e intervenções criticados 

por ela mesma. 

 Em outras palavras, o “como fazer o que penso” precisa ser melhor investigado. 

De fato, ao analisar os grupos de reflexão e discussão vimos, por vezes, a professora 

claramente frustrada e angustiada por sua ação não acompanhar a reflexão que fazia. 

Apesar disso, acreditamos que não há outro caminho a não ser o que recomenda o 

educador italiano Lóris Malaguzzi (1999), isto é, estimular o professor a ser um intérprete 

dos fenômenos educacionais, capaz de produzir conhecimento sobre seu trabalho 

pedagógico por conta própria ou em parceria com os demais colegas. Ainda segundo 

Malaguzzi (1999, p. 82, 83): 

 

 “Assim como a inteligência torna-se mais vigorosa por meio de seu  

uso constante, também o papel do professor, o conhecimento, a 

profissão e a competência tornaram-se mais fortes pela aplicação 

direta. Os professores como as crianças e todas as outras pessoas 

sentem a necessidade de crescer em suas competências; desejam 

transformar experiências em pensamentos, os pensamentos em 

reflexões, e estas em novas ações”.   
 

Tal ponto de vista é confirmado, por sua vez, pela professora-colaboradora quando 

esta destaca que: “Quem trabalha com ensino é assim: nunca pára de refletir!”  

          

O que falar do papel de pesquisador nesse processo? 

 

Ao colocar a reflexão como ferramenta de apoio para a geração dos dados na 

presente pesquisa, também sentimos dificuldade em transpor tal concepção para a prática, 

assim como ocorreu com a professora-colaboradora. 

Reavaliando o processo vivido na geração dos dados entendemos que as sessões 

de roda de história e dos encontros de reflexão e discussão ocorreram num intervalo de 

tempo muito curto. Isso dava pouco tempo para que a professora planejasse e refletisse 

sobre sua prática de modo mais aprofundado. Apesar desse entrave, a metodologia 

adotada no estudo nos fez assumir o papel de pesquisador e colaborador no trabalho com 

a docente algo que, no nosso entender, deu um sentido maior à pesquisa conduzida aqui. 

 

 

 

Alguns temas para as próximas conversas... 
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 Na esperança de que essa conversa não se esgote no presente estudo, esperamos 

que ele possa instigar outros pesquisadores a se debruçarem sobre algumas questões, tais 

como: Como conduzir o ensino da compreensão de textos em rodas de histórias?  Quais 

as implicações desse trabalho para o desenvolvimento das habilidades argumentativas das 

crianças? O trabalho de compreensão leitora na roda teria uma influência na qualidade da 

argumentação das crianças? Que tipos de intervenção da professora seriam  mais 

favoráveis para a mobilização de habilidades argumentativas, tratando-se de crianças 

pequenas? 

            Como mencionamos no início do trabalho a produção do saber não começa e não 

termina em nós mesmos... A inquietação do pesquisador comprometido com a produção 

de saber consciente sempre permanece, já que como afirma Malaguzzi (1999, p.83) 

“educação sem pesquisa ou inovação é educação sem interesse!”.  
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ANEXO I 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA INICIAL (semi-estruturada)  

    

Dados da professora: 

- Tempo de docência 

- Tempo de experiência com o ensino na Educação Infantil 

- Formação profissional/ curso 

- Vínculo empregatício em outras redes/ turnos 

* Você participou de cursos de formação no tema? 

*Por que você tem interesse em participar dessa pesquisa? 

* Para você o que as crianças podem aprender com a leitura de história na roda? 

* O que você entende por argumentação? 
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ANEXO II 

 

Data 

 

Atividades Programadas 

 

 

04-05-2011 

*Visitar a professora-colaboradora e seu grupo de crianças, antes da 

realização da primeira roda, para uma familiarização entre pesquisador e 

pesquisado e os participantes da pesquisa. 

*Videogravar a visita para os alunos conhecerem e se familiarizarem 

com o recurso que iremos utilizar nas aplicações das sessões de rodas de 

histórias 

 

09-05-2011  *Aplicar a 1ª sessão de roda de história, conduzida e planejada apenas 

pela professora  

*Conversar informalmente, com a professora, após aplicação da roda 

(Entrevista Inicial) 

 

24-05-2011 Encontro de auto-confrontação para discussão e reflexão de sua 

mediação na roda de história realizada 

 

31-05-2011 *Aplicar da 2ª sessão de roda de história, conduzida e planejada apenas 

pela professora (Parte 1).  

 

02-06-2011 *Aplicar da 2ª sessão de roda de história, conduzida e planejada apenas 

pela professora (Parte 2). 

 

03-06-2011 Encontro de auto-confrontação para discussão e reflexão de sua 

mediação na roda de história realizada. 

 

08-06-2011 *Aplicar da 3ª sessão de roda de história, conduzida e planejada apenas 

pela professora (Parte 1). 

 

10-06-2011 Encontro de auto-confrontação para discussão e reflexão de sua 

mediação na roda de história realizada. 

 

14-06-2011 *Aplicar da 4ª sessão de roda de história, conduzida e planejada apenas 

pela professora (Parte 1). 

 
15-06-2011 *Aplicar da 4ª sessão de roda de história, conduzida e planejada apenas 

pela professora (Parte 2). 

 

17-06-2011 *Encontro de auto-confrontação para discussão e reflexão de sua 

mediação na roda de história realizada 

 

27-06-2011 *Aplicar da 5ª sessão de roda de história, conduzida e planejada apenas 

pela professora. 

 

04-07-2011 *Realização de Encontro de auto-confrontação para discussão e reflexão 

*Entrevista final (avaliação do estudo pelo pesquisador e professora/ 

colaboradora) 
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ANEXO III 

MODELO DE ROTEIRO PARA O ENCONTRO DE DISCUSSÃO E REFLEXÃO COM A 

PROFESSORA - COLABORADORA 

24-05-2011 

1º ENCONTRO 

1 - Assistir ao vídeo 

2- Pedir que a professora comente o que achou da roda (As primeiras impressões/ o que 

chamou sua atenção)  

3 - Fazer perguntas mais específicas direcionadas para o livro lido e a mediação da 

professora na roda: 

 Você propôs algumas atividades após a leitura: recontagem oral, desenho, 

dramatização e uma conversa sobre as ações dos personagens. Para você em quais 

momentos houve estímulo ao desenvolvimento da argumentação?  

 Você acha que atingiu o objetivo pretendido? Por quê? Que aspectos você pode 

melhorar numa próxima roda? 

 Você considera que o livro escolhido para fazer a leitura para as crianças, 

contribuiu para uma discussão numa dimensão argumentativa? Por quê? 

 

- Voltar ao vídeo (conversa após dramatização) e levantar questões específicas:  

 Ao término da leitura você reconta a história com a ajuda das crianças. Qual 

foi o teu objetivo com essa proposta? Você considera esse recurso/estratégia 

importante para promover a discussão sobre o texto? Por quê? 

 Em que sentido esse recurso/estratégia te ajudou a viabilizar uma discussão de 

natureza argumentativa?  

 Você acha que sua mediação, no momento em que solicitou a opinião das 

crianças sobre a ação dos personagens, favoreceu ao desenvolvimento de 

habilidades argumentativas? Por quê? 

 A proposta de realização de um novo final para história contribuiu para uma 

discussão de dimensão argumentativa? Por quê? 

 * Caso a professora não faça menção aos trechos destacados abaixo, retomar os 

seguintes pontos: 
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1º Momento: em que ela solicita a opinião das crianças sobre os personagens: 

P: Tava certo de plantar a galinha? 

Cr (tava): Tava 

P: Tava? 

Cr 11: Não 

P: humm, tava num tava? 

Cr 11: Tava 

P: E eles que só queriam brincar? Tava certo ou tava errado? 

Cr (alguns respondem): Errado 

P: Errado, certo! A primeira parte (referindo-se a dramatização).  

Agora vamos fazer outra parte(referindo a a cont. da dramatização).  

 

 2ª parte após a dramatização: votação 

P: A5! Se tu fosse a galinha tu dava ao patinho e ao porquinho? 

(Fica calado) 

P: Tu dividia com ele? 

(Fica calado) 

P: Sim ou não?! 

(O aluno balança a cabeça afirmando que dividiria) 

P: A11! Se você fosse a galinha você ia dar a eles ou não? 

Cr 11: Não. 

P: Não?! Por que tu não irias dar?  

Cr 11: porque eles não ajudam! 

P: Porque eles não ajudaram. A1, tu darias? 

(Balança a cabeça dizendo que sim) 

P: Tu dividia com o patinho e porquinho? 

(balança a cabeça dizendo que sim) 

 

 3º Momento: reconstrução de um novo final para a história 

P: (...) Vê gente, vou dar uma sugestão pra vocês, pra ver se vocês aceitam. A gente podia 

fazer outro final pra história da galinha ruiva.Podia ou não podia? 

Cr 11: Eu quero ser! 

P:Vocês aceitam? 

(As crianças demonstram interesse) 

Cr13: Eu quero 

P – A gente podia fazer assim. Ao invés da galinha não dar pra os colegas, ela podia dar, 

né? 

(crianças fiam caladas e um pouco dispersas) 

P: Ela podia dar né? O que é que vocês acham? 

Cr 4: Tia, vou beber água! 

Cr13: Tia, vou beber água 

(As crianças não respondem e a professora continua) 

P: Vamos voltar pra sala! (para a realização da dramatização a professora havia levado as 

crianças para a sala ao lado) 

- Entregar o texto e a transcrição da roda realizada dizendo que esse material pode servir 

de apoio para o planejamento das rodas seguintes.     
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ANEXO IV 

 

MODELO DE TRANSCRIÇÃO ENTREGUE A PROFESSORA NOS ENCONTROS 

 

Número de alunos presentes: 06 (Grupo V)      09-05-2011 

Tempo de duração da leitura do livro: 8min 05s / Recontação da história: 4 min90s 

Tempo de duração da conversa: (após 1º episódio da dramatização: 42s/ após 2ª parte da 

dramatização: 1min50s = aprox. 2 min de conversa) 

 

Relatório de observação: primeira sessão de roda de história 

 

 

Contextualizando o início da aula: 

 

A aula inicia às 13h50 min quando a professora recebe os alunos cumprimentando 

um por um pelo nome, seguida da realização da oração de mãos dadas. Assim que 

terminam a oração, a professora canta algumas músicas conhecidas pelo grupo, tornando 

o momento descontraído. 

Na sequência, a professora pergunta às crianças se a janela da sala ficará aberta ou 

fechada. O grupo decide deixar fechada devido a forte chuva. Em seguida a professora 

faz a chamada dinamizada com registro no quadro da quantidade de meninos e meninas 

presentes no dia. A docente aproveita o ensejo e pergunta às crianças que dia é hoje e 

mais uma vez a docente registra na agenda do quadro o dia da semana e a data. A 

professora, como de costume, entrega ao grupo de crianças o calendário do mês fixado 

em seu caderno para que cada um registre no seu individualmente. 

Ao término dessas atvidades de rotina a professora inicia a atividade de leitura, às 

14h10min, nosso foco de estudo e observação. Para realização dessa atividade, as 

crianças permaneceram sentadas em seus respectivos grupos nas mesinhas da sala. A 

docente não sentiu a necessidade de organizar um círculo ou algo parecido. A sala, no 

entanto, apresentava um espaço limitado e portanto, não favorecia também tal 

organização. 

 

Dados bibliográficos da obra lida: 

FIÚZA, Elza. A galinha ruiva(recontado). Ilustrado por Leninha  

Lacerda – São Paulo: Moderna, Coleção Clássicos Infantis, 1996. 

 * O livro era uma releitura, portanto, as crianças já conheciam o texto de 

memória.  

 



169 

 

 

*ANTES DA LEITURA  

 

01 P: O que vocês acham que é esse livro? 

(Mostrando a capa do livro para as crianças, que por sua vez, continha imagens 

dos personagens que compõem a história: galinha, patinho e porquinho) 

02 Cr3: Galinha 

03 P : Galinha? 

04 Cr 11: Bolo 

05 Cr (não identificado):  Boni 

06 P : Bonii? (risos) 

07 Cr (alguns) – Bolo! 

08 Cr: bolo de galinha 

09 P: Bolo! A galinha bolo 

10 Cr 11: A galinha que tem bolo 

11 Cr3: A que faz bolo 

12 P: Ah, tudo bem. Ela é boleira então, né? 

(As crianças ficam atentas) 

13 P: Ah, mas tem um nome dela! 

14 Cr 11: Qual é? 

15 P: Sabia que o nome dela é a cor da pena dela? 

16 (As crianças ficam caladas) 

17 P: Qual é? (apontando para imagem da galinha na capa do livro) 

18 Cr (a maioria responde): Vermelha 

19 P – Vermelhaa! Quando a pessoa tem a cabelo vermelho, quer dizer que essa 

pessoa é morena, loira ou ruiva? 

20 Cr (todos):  Ruiva 

21 Crs (Cr1 e Cr 11 falam juntas) – A galinha ruiva 

22 P: A galinha ruiva. Chamam ela de galinha ruiva porque a pena dela é de que cor? 

23 Cr (todos) : vermelha! 

24 P: Vermelha, né? Vou colocar o nome da história que a gente vai ler aqui, certo? 

(escreve no quadro o nome da história e as crianças prestam atenção) 

25 P: A / (falando e escrevendo) 

26 Cr (ditando para a professora): galinha Ruivia! 
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27 Crs (outros repetem): A galinha Ruivia 

28 P: Ah! Como é que fala? (risos) 

29 Cr 11: galinha ruivia 

30 P: Ruvia? Diz assim com tia, RU- 

31 Crs (todos): RU 

32 P: I 

33 Crs (todos): I 

34 P: VA 

35 Crs(todos): VA 

36 P: Ruiva 

37 Crs (todos): Ruiva 

37 P: Isso! A galinha ruiva! 

39 Cr 11: Eu disse ruvia (risos) Ruiva, ruiva, ruiva! 

(Risos das crianças. Algumas comentam sobre a pronúncia das palavras e 

começam a brincar com a palavra) 

40 P: Você sabem/ 

(crianças continuam conversando sobre a pronúncia da palavra ruiva) 

41 P: Ei, vocês sabem/ (A professora pede um pouco de atenção as crianças) Vocês  

sabem – olha pra mim Cr 11 – Quem sabe quem  escreveu essa história? 

42 Cr 3: Eu não! 

43 P: Vocês não, né? Essa/ 

44 Cr 3: Tia Bárbhara! 

(Risos de alguns alunos) 

45 P: Tia Bárbhara foi não. É,  essa história/ 

46 Cr3: a senhora tia/ 

47 Cr11: tia Aline! 

48 Cr 3: a senhora tia! 

49 P: Vê, também não fui eu. Essa história ninguém sabe exatamente/ 

50 Cr 3: Vitória! 

51 Cr 11: Foi tia Aline! 
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52 P: Ninguém sabe exatamente quem foi que contou essa história não, tá? Essa 

história é uma história antiga que as pessoas contam de uma pra outra, então 

ninguém sabe quem foi o autor da história. Mas, esse livro aqui quem recontou foi 

uma professora que se chama Elza Fiuza (mostra a capa novamente, aponta para o 

nome da autora e na registra no quadro o nome da mesma) 

P: Ela escreveu esssa versão. Então a gente vai chamar ela de autora, embora a 

história não seja dela. E quem fez o desenhos desse livro aqui, oh (mostra o livro 

paras as crianças folheando rapidamente) 

(Uma criança faz cara de surpresa) 

P: Sabem qual é o nome de quem faz os desenhos? 

53 (Não respondem) 

54 P: Não! A pessoa que fez o desenho se chama (não fala o nome do ilustrador, 

apenas registra-o no quadro) 

55 P: Como é mesmo Cr 1o nome da história que eu vou contar?  

56 (Cr1 não responde) 

57 P: Cr 1 lembra? 

58 Cr1 (fala bem baixinho): Galinha 

P: Cr 3 como é o nome da história que eu vou contar? 

59 A(Cr 3): A galinha que faz bolo 

60 P: Não (risos). A galinha ruiva! 

61 Cr 11: Ruiva! 

62 P: E quem é que vai/ A autora é Elza Fiuza e Leninha Lacerda foi quem fez os 

desenhos, tá? É a ilustradora (lendo no quadro o nome da ilustradora registrado 

anteriormente) 

63 Cr 3: “G” de Graziele (apontando para o “G” na palavra galinha que estava no 

quadro) 

64 P: Oh, eu já contei essa história antes então vocês lembram dela, né? Como é essa 

história? Quem lembra? 

65 Cr 3: Ela pega e diz assim: - Achei milho, achei milho!  

66 P: Ah! (risos) 

67 Cr 11: Pede pra ajudar/ 

68 Cr 3: aos amiguinhos dela! 

69 P: Ah! 
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70 Cr 3: Quem quer ajudar/ 

71 P: sim/  

72 Cr3: a plantar esse milho comigo e ele disse assim/ 

73 Crs (alguns): não 

74 Cr11: nós queremos/ 

75 Crs (alguns) brincar! 

76 P: Vocês estão bom de memória. Vamos lembrar da história todinha, bora Cr3? 

77 (as crianças não respondem)  

P: Vamos lá! Quem quer ouvir a história? 

78 Crs (todos): Eu! Eu! (Levantando as mãos) 

79 P: Vamos ouvir, né?! Lembro que vocês gostaram bem muito. Vê (...) 

 

14h10 -  LEITURA: A GALINHA RUIVA 

Cont. 

80 P: (...) Certa vez - agora Cr4 vai ficar no lugar dele pra não ficar na frente de Cr5, 

certo?(a criança ficou em pé para ver o livro). Depois tia dá o livro para cada 

pessoa folhear. 

(As crianças escutam atentamente e a professora retoma a leitura) 

P: “Certa vez, Dona galinha, a ciscar pelos caminhos, encontrou uns grãos de 

milho fresquinhos e amarelinhos. – Oba! Oba!  Que beleza! vou plantar esses 

grãozinhos e os brotinhos vão nascer e, depois, coisas gostosas nós teremos pra 

comer!  

(vira a página e continua a leitura) 

P: “Bolinhos, biscoitos, melhores não há! Pamonhas na palha, minguau de fubá! O 

milho maduro, que coisa mais linda! E o milho bem verde é melhor ainda! - Vou 

chamar meus amiguinhos, o patinho e o porquinho, pra virem me ajudar. Acho que 

eles vão gostar.  

(vira a página e continua) 

P: - Quem me ajuda, quem me ajuda a plantar estes grãozinhos? – Eu? Eu não! 

disse o patinho”/ 

81 Cr 11: disse o porquinho 

(A medida que ia lendo a fala dos personagens da história as crianças iam 

adivinhando pedaços que tinham da memória e falavam junto com a professora) 
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82 P (professora lendo e as crianças): “Eu? Eu não! disse o porquinho. 

P: “- Nós só queremos brincar, senhora dona galinha. - Está certo! Muito bem! 

Deixem que eu planto sozinha”.  

(vira a página e continua) 

P- “E, na terra bem fofinha, uma plantinha brotou. E outra vez  dona galinha 

alegremente chamou: ” (mostra a figura para as crianças da galinha regando o pé 

de milho, enquanto o patinho e o porquinho brincavam no chiqueiro) “Quem me 

ajuda, quem me ajuda a regar essas plantinhas? – Eu? eu não! disse o patinho(...)” 

(As crianças mais uma vez repetem a fala que elas tinham de memória das 

respostas dadas pelos animais)  

A professora continua a leitura: 

P: “- Eu? Eu não! disse o porquinho” 

83 Cr 13: Disse Cr 3 

84 (A professora vira a página e continua a leitura) 

P: “Nós só queremos brincar, senhora dona galinha. Está certo! muito bem! 

deixem que eu rego sozinha(...)” 

85 Cr 13 (apontando para a gravura): Olha ele ali no chiqueiro! 

86 P: Olha a vida boa dele? (apontando para a imagem do livro)  

(A professora continua a leitura) 

P: “E a plantinha foi crescendo, foi crescendo... E por fim lindas espigas foram 

logo aparecendo  

(vira a página e continua a leitura) 

P: Quem me ajuda, quem me ajuda a colher a estas espigas? – Eu? Eu não! disse o 

pati/ 

87 Cr 13: Disse Cr13 

88 P: (...) “disse o patinho. – Eu? Eu não! disse o por/ 

89 Cr 13: Disse Cr 13 

90 P: (...) “disse o porquinho. Nós só queremos brincar, senhora dona galinha!” 

91 Cr13: Dona Cr 13 

92 P: Está certo! Muito bem! Deixem que eu colho sozinha/ Vamos ouvir a história do 

jeito que é, depois a gente cria outras.  

(Vira a página e continua a leitura) 

P: “Tirar o milho da espiga, que se chama debulhar, é tarefa demorada, precisa 
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alguém pra ajudar! – Quem  me ajuda, quem me ajuda às espigas debulhar? – Eu? 

Eu não! disse o patinho. – Eu? Eu não! disse o porquinho. - Nós só queremos 

brincar, senhora dona galinha! - Está certo, muito bem! Eu tiro a palha 

sozinha(...)” 

(vira a página e continua a leitura) 

P: “E agora dona galinha, olhem só o que ela fez: pra moer os grãozinhos chamou 

os dois outra vez”  

(vira a página e continua a leitura) 

P: “ – Quem me ajuda, quem me ajuda, a moer estes grãozinhos? – Eu? Eu não! 

disse o patinho. – Eu? Eu não! disse o porquinho. - Nós só queremos brincar, 

senhora dona galinha! - Está certo, muito bem! Deixem que eu moo sozinha(...)”  

(vira a página a página e continua a leitura) 

P: " A farinha ficou pronta, agora é só assar e depois lindos bolinhos vão ao forno 

para assar/ Eita eu eu errei (referindo-se a leitura e em seguida relê) ...“a farinha 

ficou pronta, agora é só amassar, e, depois lindos bolinhos vão ao forno para 

assar!”  

(vira a página e continua a leitura)  

P: “- Quem me ajuda, quem me ajuda a fazer lindos bolinhos? – Eu? Eu não! disse 

o patinho. – Eu? Eu não! disse o porquinho. - Nós só queremos brincar, senhora 

dona galinha! - Está certo! Muito bem! Eu faço tudo sozinha.”  

(Vira a página e continua a leitura) 

P: “E os bolinhos amassados ficaram uma beleza! E, assim, dona galinha pôs a 

toalha na mesa, pegou um prato, uma faca e foi cortando ligeiro. E os dois vieram 

logo, atraídos pelo cheiro” (professora gesticula para as crianças imitando os 

animais) 

(As crianças continuam dizendo as falas dos personagens, no caso o patinho e a 

galinha, quando respondem ao pedido da galinha ruiva) 

Na próxima página continua a leitura: 

P: “- E agora quem me ajuda a comer esses bolinhos? – Eu, eu, eu! disse o 

patinho! Eu, eu, eu! disse o porquinho. - Não, não, não! Ora essa é boa! Seu 

patinho e seu porquinho, porque vocês não quiseram ajudar dona galinha, podem 

agora brincar que eu como tudo sozinha!”  

(vira para a última página da história em que mostra o porquinho segurando uma 
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carro de mão e o patinho com uma enxada) 

93 Cr – Eles vão trabalhar?  

94 P: “E o patinho e o porquinho aprenderam muito bem. Quem quiser coisas 

gostosas deve trabalhar/” 

95 Cr 11: “também” 

96 P: “Também” Hum! Gostaram da história? 

97 (Algumas crianças balançam a cabeça positivamente) 

98 Cr 11: Gostei 

99 Cr 3: Eu quero, tia (pedindo o livro pra ver) 

(Outras crianças também pedem o livro) 

100 P – Certo, eu dou, eu dou, prometo que eu dou, mas antes de eu dar eu quero ver se 

vocês tem boa memória mesmo. Eu não vou mais falar, agora quem vai falar são 

vocês. 

(abre o livro e passa a mostrar as imagens para que as crianças contem a história 

que acabou de ser lida) 

  

DEPOIS DA LEITURA 

 

101 P: Conta aí, o que é está acontecendo aqui? 

(mostra as imagens da pag.1, onde a galinha encontra os grãozinhos de milho) 

102 (As crianças ficam pensativas e não dizem nada) 

103 P: O que foi que aconteceu aqui? A galinha tava aonde? 

(a professora imita o que a galinha estava fazendo) 

104 Cr 3: Ciscando! 

105 P: Tava ciscando aí ela encontrou o quê? 

106 Cr 11: Um milho amerelinho 

107 P: Milho/ Uns grãozinhos de milho amarelinho 

108 Cr 11: Han, han! 

109 P: Humm... aí o que foi que ela pensou? 

110 Cr 11: a plantar 

111 Cr 13: achou um milho e foi plantar! 
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112 P: Plantar (Balançando a cabeça positivamente). A plantar o milho né? Pra plantar 

o milho para ele crescer, né? e ela  comer, né? fazer as coisas pra comer. Aí/ E aí  e 

agora? 

(Mostra a próxima página às crianças com a imagem da galinha plantando os 

grãozinhos de milho) 

113 Cr 11: Ela foi plantar  

(As crianças falam todas ao mesmo tempo – trecho inaudível) 

114 P: Peraí Cr 11, ela foi plantar sozinha ou ela foi chamar os amiguinhos dela? 

115 Cr 11: Ela foi chamar os amiguinhos 

116 Crs (alguns): Amiguinhos! 

117 P: E quem eram os amiguinhos? 

118 Cr (maioria responde):  O porquinho e o patinho 

119 P: E eles quiseram plantar? 

120 Cr (maioria responde): Não 

121 P: Então ela teve que plantar como? 

122 Cr (maioria responde): Sozinha 

122 P: sozinha 

123 Cr13: Chorando 

124 (A professora mostra outra página) 

P: Sozinha num foi? Aí oh, eles ficaram fazendo o quê? (apontando para a imagem 

onde o porquinho e o patinho estavam brincando com brinquedos) 

125 Crs(alguns): brincando/ 

126 Cr 3: Ela num tava chorando ela tava/ (discordando do que Cr 13 havia dito) 

127 P: O que é que eles diziam pra ela?/ (Cr 3 interrompe turno da professora) 

128 Cr 3: Ela num tava chorando, ela tava/ 

129 P – Oh!/ 

130 Cr 3: ela tava/ 

131 P: Oh, Oh Cr 3, o que eles diziam pra ela quando ela chamava? Eles diziam o quê? 

132 Cr 13: Não/ 

133 Cr 3: Não, quero não! 

(alguns tentam acompanhar o que a colega está falando) 

134 P: Nós só queremos... 

135 Crs(alguns respondem): Brincar! 
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(A professora mostra outra imagem e uma criança começa a contar) 

136 Cr 13: disse o patinho - Eu, eu não? disse o porquinho/ 

137 P: Certo, aí me diz uma coisa, aí planta lá e deixa lá, é? Pode deixar lá? 

138 Crs (alguns): Não! 

139 P: Não, tem que voltar pra botar água, né?  

140 (As crianças prestam atenção) 

P: Aí, ela foi sozinha ou antes chamou os amiguinhos dela? 

141 Crs (Alguns): chamou os amiguinhos 

142 Cr13: olha ela falando no chiqueiro (apontando para a imagem do livro em que a 

galinha pedia ajuda aos amigos)  

143 P: E os amiguinhos foram? 

144 Crs (alguns) – Não 

145 Cr 13: tinha um chiqueiro aí!  

146 P – Disseram o quê a ela? 

147 Crs (alguns): eu, eu não! 

148 Cr 3: disse o patinho 

149 Crs (todos): Eu, eu não, disse o porquinho 

150 P: Eu só quero... 

151 Crs (todos): brincar! 

152 P: Aí a/ 

153 Cr13: senhora dona galinha 

154 P: Aí a bichinha foi regar sozinha 

155 Cr 11: eu disse dona senhora patinha(risos) 

156 P: Olha gente, olha o que aconteceu. Que coisa mais bacana, olha ela plantou. 

Olha o milho dela. O que aconteceu? (mostrando uma outra pagina, onde tinham 

as espigas de milho crescidas) 

157 Cr 13 – Um pequeno, um menor e um grandão (apontando para as imagens dos pés 

de pés de milho) 

158 P – E um grandão. E o grandão já frutuficou, né? Já colocou milho, né? 

159 Cr 11: Esse é o médio (apontando para a figura do milho) 

160 P: hum, hum! Só que agora pode deixar o milho lá? 

161 Cr(alguns): Não! 

162 Cr3: tem que pegar 
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163 P: Agora tem que colher os milhos, né? (vira página do livro e continua) Aí, mais 

uma vez a galinha foi chamar quem? 

164 Cr 11: Os amigos 

165 P: Os amigos dela. O patinho e o por/ 

166 Crs (todos): quinho 

167 P: Eles foram? (balançanco a cabeça negativamente) 

168 Cr (todos): Não! 

169 P: Eles ficaram fazendo o quê? 

170 Cr 13: brincando! 

171 P: Eles ficaram fazendo o quê? 

172 Crs: Brincando.  

173 P: Brincando. Oh pra aí!  

(vira a página a galinha debulhando o trigo) 

174 P: Vê só, ai depois que colheu pode ir lá, vai cozinhar com casca e tudo? 

175 Crs (alguns) – Não 

176 P: Não. Também tem que des- 

177 Crs (alguns respondem): Descascar! 

178 P: E ela foi mais uma vez chamar quem? 

Cr13: Ele   

P: O patinho e o 

179 Crs (alguns): porquinho 

180 P: E eles foram? 

181 (Algumas crianças balançam a cabeça negativamente) 

182 P: Oh, eles só querem brincar e ela foi mais uma vez sozinha. Oh, olha gente 

(mostrando a imagem dos bichinhos brincando ao invés de ajudar a galinha) ela lá 

chamando eles e eles só felizes da vida brincando. 

P: Certo, aí vê só, depois que ela tirou da casca, aí agora num tem que fazer a 

farinha do milho, né? pra fazer o bolo? 

183 (As crianças confirmam balançando a cabeça positivamente) 

184 P: Tem ou não tem? 

185 Cr 13: Tem  

186 P: Aí ela foi chamar ele de novo. E eles foram? 

187 Crs (alguns): Não! 
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188 P: Não! De novo não foram. E aqui o que ela tá fazendo? (mostrando outra página, 

a galinha na cozinha amassando a farinha) 

189 Cr 13: Um bolo 

190 P: Tá amassando a massa  pra fazer, né? Ela faz só bolo? 

191 Crs (alguns): Não! 

192 P: Tem biscoito, tem bolacha. E ela teve ajuda aqui? 

193 (Os alunos balançam a cabeça negativamente) 

194 Crs  (alguns respondem ): Não 

195 P: Fez tudo sozinha. Olha aqui ela fazendo oh, tudo sozinha (mostra a imagem do 

livro às crianças a galinha fazendo o bolo). Mas, aí depois que tava tudo pronto, 

ficou tudo como? Ficou ruim ou cheiroso? 

196 Crs (alguns): Cheiroso! 

197 Cr 11: aí o porquinho e patinho foram voando! 

198 P: Oh pra aí, chega foram/ (imitando os animais) 

199 Cr 11: voando 

200 P: voando! Aí o que foi que a galinha perguntou agora? 

201 Cr 11: Quem quer me ajudar a comer esses bolinhos? 

202 P: Aí o que foi que o patinho disse? 

203 Cr 11: Eu, eu, eu! 

204 P: E o porquinho? 

205 Cr 11 (alguns gritam): Eu, eu, eu! 

206 P: E a galinha, o que foi que ela respondeu? 

207 Crs (alguns gritam): Não, não, não! 

208 Cr 11: Vocês não me ajudaram! 

209 P: Vocês não me ajudaram agora eu vou comer/  

210 Crs (maioria responde): Sozinha 

211 Cr 13: Muito bem, dona galinha! 

212 P: Olha só, aí ela comeu sozinha. Só que depois que ela comeu sozinha o que foi 

que foi que aconteceu? 

213 Cr 13: Ele foi fazer comida  (referindo-se ao porquinho e ao patinho) 

214 P: Eles foram/ Aprenderam que quem quer comer também precisa/ 

215 Cr 11: Plantar 

216 P: Traba- 
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217 Crs (maioria): lhar! 

218 P: Trabalhar! Olha eles aqui (mostrando a imagem do livro, onde o porquinho e 

patinho resolvem trabalhar) 

219 Cr11: E plantar 

220 P (balança a cabeça concordando com a criança) 

221 Cr 3: Tia, me dá! (apontando para o livro) 

223 P: Antes de eu dar (o livro) a Cr 3, deixa eu fazer uma pergunta a Cr 4. Cr 4 qual 

foi a parte da história que tu mais gostou da galinha ruiva? 

224 Cr 4: Aquela 

225 P: Aquela qual? 

226 Cr 4: Aquela que eles foram voando (referindo- aos animais que foram voando 

quando sentiram o cheiro da comida)  

227 O aluno fala muito baixinho e a professora repete para o grupo o que ele havia 

dito: 

P: Ah!Na que foi voando. 

228 (Algumas crianças ficam se levantando pra falar) 

229 P: Só um minutinho que eu vou perguntar. Qual a parte da história que tu mais 

gostasse Cr 11? 

230 Cr11: Aquele que eles tava fazendo desenho (referindo-se aos animais brincando) 

231 P: Que tava fazendo desenho. E Cr 3? 

232 Cr3: Naquela que eles estavam trabalhando 

233 P: Ah, na última quando eles começaram a trabalhar/ (a professora demonstra 

gostar da resposta de Cr3) 

234 Cr 11: Eu também, eu também! 

235 P: E Cr 13? 

236 Cr13: Naquela que disse: não, não! 

237 P: Na hora que ela disse que iria comer sozinha. E Cr5? 

238 Cr 5: do... daquele/ (fala muito baixo) 

239 P: Do primeiro? Quando ela achou o grãozinho?  

240 (Cr 5 balança a cabeça positivamente) 

241 P: Foi? Vê, vejam o que eu quero que você façam agora gente, vou entregar o 

caderno de desenho de vocês e vocês vão desenhar, vão ilustrar certo? 

242 P: pode Cr11, vá/ E vocês vão ilustra a parte da história que você mais gostaram. 
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243 Cr11: Posso ir ao banheiro 

 

Obs. Depois da atividade no caderno de desenho, as crianças mostraram seu desenhos aos 

colegas. Em seguida, a professora propôs uma dramatização da história lida e contada, 

dessa vez, resgatando mais a opinião das crianças sobre a atitude dos personagens.  

 

Após a dramatização da 1ª parte da história: 

 

* De pé com as três crianças que interpretaram os personagens da história na 

dramatização a professora pergunta: 

244 P: Quem tava certo, quem tava legal aqui nessa história? 

245 A(maioria): A galinha! 

246 Cr 3: A galinha trabalhando! 

247 P: O patinho/ o porquinho (apontando para Cr3) ou o patinho?  

248 Cr 11: Ei, o patinho! (corrigindo a professora, já que ela não havia 

representado o porquinho, mas o patinho) 

249 P: Eita! A galinha Cr3, o patinho (Cr 13) ou o porquinho (Cr 4)? (apontando 

para cada criança que havia interpretado os bichinhos) 

250 Cr11: A galinha! 

251 P: Tava certo de plantar a galinha? 

152 Cr (tava): Tava 

253 P: Tava? 

254 Cr 11: Não 

255 P: Tava num tava? 

256 Cr 11: Tava 

257 P: E eles que só queriam brincar? Tava certo ou tava errado? 

258 Cr 11(alguns respondem): Errado 

259 P: Errado,  certo. A primeira parte (referindo-se a dramatização).  

Agora vamos fazer a outra parte (referindo a a continuação da dramatização). 

Sabe qual é a parte que a gente vai fazer? 

260 Cr 13: Eu já sei, eu já sei! 

261 P: Qual é a parte? 

262 Cr 13: Eles trabalhando 



182 

 

263 P: Eles trabalhando, não! A gente vai fazer agora da galinha comendo(...) 

(As crianças ficam super empolgadas para interpretarem esse momento da 

história) 

 

Após a 2ª parte da dramatização da história 

 

264 P: Cr 5! Se tu fosse a galinha tu dava ao patinho e ao porquinho? 

265 (Cr 5 fica calado) 

266 P: Tu dividia com ele? 

267 (Cr  5 fica calado) 

268 P: Sim ou não?! 

269 (Cr 5 balança a cabeça afirmando que dividiria) 

270 P: Cr 11. Se você fosse a galinha você ia dar a eles ou não? 

271 Cr 11: Não. 

272 P: Não?! Por que tu não irias dar?  

273 Cr 11: porque eles não ajudam! 

274 P: Porque eles não ajudaram. Cr 1, tu darias? 

275 (Balança a cabeça dizendo que sim) 

276 P: Tu dividia com o patinho e porquinho? 

277 (balança a cabeça dizendo que sim) 

278 P: Humm - senta lá, Cr3 – (Pedindo para que as crianças que haviam 

participado da dramatização voltasse aos seus lugares) 

279 Cr 3: Deixa eu comer bolinhos (referindo-se aos bolinhos da galinha) 

280 P: já comeu já, deixa de ser galinha (risos, recolhendo o livro que estava com a 

criança).  Agora eu vou fazer uma votação. Vê, vê só, a gente vai fazer uma 

votação agora, tá? Pra ver o que é que vocês acham da galinha ou não?  

(As crianças ficam um pouco dispersas) 

P: A galinha resolveu que não ia dar nem ao patinho nem ao porquinho, né? 

Eles num ajudaram, então não vão ganhar. Cr 4, se tu fosse a galinha, tu irias 

dar a ele ou não? Dividia ou não?  

281 (Cr 4 pensa um pouco e depois responde) 

Cr 4 – Eu ia dar! 

282 P – Cr 4 dava, então a galinha fez errado, né? E Cr 1 tu divida ou não com seus 
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colegas? 

283 (Balança a cabeça negativamente)  

284 P – Por que não, Cr1? 

285 Cr 1 – Porque não me ajudaram 

286 P – É, não ajudou, num mereceu. Cr 11/ Então oh, um voto diz que ia dividir e 

um voto diz que não ia dividir. Cr11! 

287 Cr11 – Não. 

288 P – Não ia dividir? 

289 Cr 11 – Porque eles não me ajudaram 

290 P – Não ajudaram. Então já tem dois votos pra não dividir. Cr 3, tu dava a ele, 

dividia com eles ou não? 

291 (Cr 11 se aproxima e tenta influenciar a reposta da colega) 

292 Cr 3 – Não 

293 Cr 11 (fala bem baixinho): Porque eles não me ajudaram 

294 P – Não, por quê? 

295 (Cr 11 fala para a colega bem baixinho: Porque eles não me ajudaram) 

296 Cr 3 – Porque  eles não me ajudaram 

297 P: Não ajudaram! 

298 Cr 3: E eu fiz isso sozinha! 

299 P: Sozinha 

300 Cr 11: E eu também, fiz isso sozinha! 

301 P: Sozinha! 

302 Cr 3: Ela teve que fazer tudo sozinha. 

303 P: E Cr 13? 

304 Cr13: Eu também 

305 P – Não dava a eles?! (faz cara de triste) Ah, como vocês são maus (risos). E 

Cr 5? 

306 Cr 5: Dava 

307 P: Por que dava? 

308 Cr 5: Porque / (interrompido) 

309 Cr 11: já tá fezendo a hora!  

(As demais crianças comentam sobre o horário do lanche/ merenda que se 

aproximava) 
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310 O grupo dispersa um pouco e Cr 5 não consegue concluir sua resposta) 

Cr 5: Porque ele deixou (falando bem baixinho)  

311 Cr 11: tá quase na hora (referindo-se a hora do lanche) 

312 P: Porque ele deixou. Vê gente, vou dar uma sugestão pra vocês, pra ver se 

vocês aceitam. A gente podia fazer outro final pra história da galinha ruiva. 

Podia ou não podia? 

313 Cr 11: Eu quero ser! 

314 P:Vocês aceitam? 

315 (As crianças demonstram pouco interesse) 

Cr 13: Eu quero 

316 P – A gente podia fazer assim. Ao invés da galinha não dar pra os colegas, ela 

podia dar, num era? 

317 (crianças ficam caladas e um pouco dispersas) 

P: Ela podia dar né pra os colegas? O que é que vocês acham? 

318 Cr 4 : Tia, vou beber água! 

319 Cr 13: Tia, vou beber água 

320 (As crianças não respondem e a professora continua) 

321 P: Vamos voltar lá pra sala! (para a realização da dramatização a professora 

havia levado as crianças para a sala ao lado) 

*Observação
18

: Na volta pra sala, a professora ressalta a importância de dividir com o 

outro. 

P: Olha só gente, se eu trouxer um lache e você não trouxesse, era certo eu dividir com 

você? 

Cr 3: Não 

P: Não?! Por quê? 

Cr 3: tinha que esperar oferecer 

(risos da professora) 

P: Cr 1, se vc não trouxesse lanche você acharia certo eu dividir com você? 

(balança a cabeça afirmando) 

(No fim da conversa as crianças acabam cedendo um pouco e a professora sugere mais 

uma vez a escrita de um novo final, ou melhor, uma nova resposta dada pela galinha). 

 

                                                 
18

 Trecho recuperado por meio das anotações, tendo em vista que não foi possível videogravar. 
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A RECONSTRUÇÃO DO FINAL DA HISTÓRIA  

 

A professora retoma o fim da história relendo um fragmento do final: 

322 P (relê): (...)“Ora essa é boa! Seu patinho e seu porquinho, porque vocês não 

quiseram  me ajudar, podem agora ir brincar que eu como tudo sozinha!(...)” 

Vamos mudar o final? 

323 Cr 3: vamos! 

324 P: Bora? o que é que ela pode dizer pra eles? 

325 Cr 3: te dou! 

326 P: Eu vou dar... 

327 Crs A(alguns respondem): a você 

328 P: A vocês, mas... 

329 Cr 3: tem que ajudar 

330 P: da próxima... 

331 Crs (todos): vez! 

332 Cr 11 (Rebeca): vocês vão 

333 P/ Crs (todos): me ajudar! 

334 P: Olha aí que legal. Aí, aqui oh, aqui oh, ao invés do patinho e porquinho irem 

trabalhar sozinho (mostrando a última página do livro em que o porquinho e 

patinho trabalhavam sozinhos) 

P: Ao invés de estarem somente os dois trabalhando.  

(As crianças conversam um pouco) 

P: Ao invés de estarem os dois podia estar quem? 

335 (As crianças comentam as figuras – Falam a mesmo tempo) 

336 Crs (maioria): a galinha 

337 P: Os três trabalhando juntos. Certo ou errado? 

338 Crs (alguns): Certo 

339 P: Certo! Aê, que legal!(risos) Então, eu vou escrever o final que vocês disseram 

de novo tá? (apontando para o quadro).  

340 Cr 13: num tô querendo escrever agora não! 
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341 P: Então vamos lá! 

(As crianças copiam o novo final em seus cadernos. Na verdade foi um 

fragmento do final da história lida) 

Anteriormente a resposta dada pela galinha foi: 

(...)“Ora essa é boa! Seu patinho e seu porquinho, porque vocês não quiseram  ajudar a 

dona galinha, podem agora ir brincar que eu como tudo sozinha!(...)” 

 

No quadro ficou escrito assim: 

-Tudo bem, eu vou dar a vocês, mas da próxima vez me ajudem.   

A professora assim que terminou de escrever no quadro, lê em voz alta a nova 

reposta dada pela galinha aos seus colegas: 

342 P: “- Tudo bem, eu vou dar a vocês, mas da próxima vez me ajudem” 

Os três comem e depois vem os três trabalharem. Vê que bacana, num ficou 

melhor?  

343 (As crianças não respondem) 

344 P: Ficou ou não, Cr 3? 

345 Cr 3: Ficou 

346 P: Ficou Cr 1? 

347 Cr 1: ficou 

348 P: Ficou Cr 11? 

349 Cr 11: Ficou! 

350 P: E aí como é que vocês estão escrevendo? E aí vamos lá?!  

 

(A professora encerra, aproveitando o momento subsequente para  observar e ajudar as  

crianças no registro no caderno do novo final da história lida) 
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ANEXO V 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA FINAL (semi-estruturada) 

 

1. Você considera que o estudo contribuiu para sua prática docente? Em que sentido? 

2.  O que você compreende por argumentação?  

3. Você considera pertinente a discussão dessa temática na Educação Infantil? Por 

quê? 

4. É possível desenvolver as habilidades argumentativas das crianças na Educação 

Infantil? Por quê? 

5. Que elementos você considera fundamentais para que as crianças consigam expor 

suas opiniões, argumentar e contra-argumentar? 

6. Como você avaliaria sua mediação ao longo de todo trabalho desenvolvido? Aponte 

aspectos positivos e negativos. 

7. A metodologia adotada na pesquisa ajudou teu trabalho de mediação nas sessões de 

rodas de história? Em que sentido? 

 


